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Andra delen.
B 101 a

-

115 i.

Förord.

Andra delen av den omarbetade katalogen över B-handskrifterna
omfattar volymerna B 101 a - 115 i.

Den innehåller 252 sidor, mot

svarande s. 11 - 17 i gamla katalogen. Av vissa här förekommande hand
skrifter finnas andra exemplar såväl i föregående eller efterföljande
n:r av B-samlingen som i andra bibliotekets handskriftssamlingar.

För denna katalogdel liksom för föregående är under
tecknad ensam ansvarig.
Uppsala i juni 1954
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Rosengrebska lagförslaget.

B 101 a.
Fol.

Förslag till landslag = det s.k. Rosengrenska förslaget,
upprättat något av åren 1604-1611,; tillskrivet Thure Ja
cobsson Rosengren till Grensholm m.fl.
(Avskrift. Förslaget tryckt i Hist.Handl. Ser.2,del 1,
Sthlm 1864,s.252-282, därvid denna codex dock ej använts).
Handskriften omfattar:
Ingång eller Företal.-

Fol.
3.

KkB.kap.1-11 (Kap. 1 och 2 i omkastad
ordning).

5.

KgB.kap.1-36 (Kap.7 fr.o.m."Så skola
och thesse:-:tillgörandes"
saknas).

9 v.

GB.kap.1-17 (Kap.15 ofullst.).

I9 v.

ÄB. kap.1-20.

24 v.

JB. kap.1-31.(Kap.26 och 31 ofullst.).

30.

BB. kap.1-58.(Kap.34 ofullst.).

37 v.

KpB. kap.1-14. (Ofullst. Kap.8 hänvisar
till KrLL med viss ändring).

57.

TgB. kap. 1-42.

61.

EdsB. kap.1-43.

71.

HgB. kap.1-17 (Kap.11 och 15 ofullst.).

78 v.

DrBVi. kap. 1-3L.

83 v.

DrBVd. kap. 1-14 (Kap.3 i.f.).

90.

SVi. kap.1-17.

93 v.

SVd. kap.1-5 (Ordn.omkastad).

97.

TjB. kap.I-35.

98.

Add. "Om Tartare" och "Om Tiggiare"
saknas.

Papperscodex från 1600-talet i perg.band,
115 fol., varav några tomma. En och sam
ma hand.
^ „
Fol.
Har tillhört Andreas Bergius (pärm l).
[jmfr Nordin n:ris 306,(gla n:r 4) och 1212.]

2

Rosengrenska lagförslaget.
Förslag till landslag = det s.k.Rosengrenska
förslaget, upprättat något av åren 1604 - 1611,
tillskrivet Thure Jacobsson Rosengren till Grensholm m.fl.
(Avskrift. Förslaget tryckt i Hist.Handl.ser.2,
del 1, Sthlm 1864,s.252-282, därvid denna codex dock ej
ej använts).

Fapperscodex från 1600-talet i kapsel.
En och samma hand. Defekt i slutet .Myc
ket fuktskadad.
4: o.
Har tillhört Benzelstjema-Engeströmska
donationen f r & n Grönsö.

B 101 b.

3.

Lagförslag från 1600-talet m.m.
l)

Kyrkobalken i Rosengrenska lagförslaget.
(Avskrift. 12 folio. Jfr B 101 a).

2)

1643 års (mindre) lagkommissions betänkande
d.8/8 1643y med påbörjat sakregister.
(Avskrift. 128 sidor. Betänkandet omnämnt av
J.E.Almquist i Lunds Univ:s årsskrift,N.F.
Avd.l Bd 33 n:o 4 s.33 samt av J.A.Posse,
Sv.lagstiftn:s hist., Sthlm 185C,s.71.Tryckt
hos C.J.Wahlberg,Åtgärder för lagförbättring
1633-65, Uppsala 1877 och 1878, I s.84-130,
II s.3-79).

3)

Förslag till giftermålsbalk, av J.Stiernhöök,1669-72.
(Avskrift. Ofullst., 2 lägg, s.466-531 gam
mal paginering. Jfr J.E.Almquist, Förarbe
ten till Sveriges rikes lag 1666-1686, Upp
sala 1933) s.16).

4)

Förslag till giftermålsbalk, av J.Stiernhöök, kap.l början av kap.8, 1669-72.
(Avskrift. Ofullst. , med gammal paginering
415 - 451. Använd vid förslagets tryckning
hos J.E.Almquist, Förarbeten till Sveriges
rikes lag 1666-1686, Uppsala 19331s.95 ff*
Jfr s.16).

5)

Förslag 20/12 1665 till allmän straffordning, kap.
1 - 12:34.
(Avskrift. 8 fol. Ofullst., se custod sista
sidan. Tryckt efter annan handskrift, hos
C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagförbättring
^%3-65; del II S.95 . Förslaget är under
tecknat av Stiernhöök, O.Bärling, M.Rålambstierna och E.Drysenius.)

B 101 c.

-

4.

Lagförslag från 1600-talet m.m. (forts.)
6)

(B 101 c.)

1$42 års lagkommissions principbetänkande
d.17/3 1643y kallat "Concilium AdsessorumV .
(Avskrift. 12 fol. Ofullst. Jfr följande).

7)

Ett häfte om 24 fol. innehållande följande
avskrifter:
a)

dels Nyköpings recess 1537 el 1538.
(Fol.2. Se S.R.A. 1 s.236) ;

b)

dels 1642 års lagkommissions princip
betänkande d.17/3 17431 med re
servation I6/2 s.å. av G.Stiernhielm ang. urminnes hävds för
hållande till rå och rör.
(Fol.3-22r. Betänkandet med
Stiernhielms reservation tryckt
efter annan handskrift av J.E.
Almquist i Lunds Univ:s års
skrift, N.F.Avd.l Bd 33 n:o 4
s.115-148 och 157-161.Jfr även
s.112-113) ;

c) dels ock en traktat ("Centura"i ) om
minnes hävd "såsom the gamble
förståt hafwa," = "Scriptum
legisterio antiquissimo juris
ticij
(Fol. 22 v.)

8)

urthen
ex
Sve-

Ytterligare ett ex. av 1642 års lagkommissions
principbetänkande.
(Avskrift. Upptaget i gamla katalo
gen men saknades vid katalogens om
arbetning 1952; jfr föreg.).

9)

a)

1686 års lagkommissions memorial ang.
revision av giftermålsbalken.
(Fol.189* Avskrift utan datum och
underskrift. Jfr Sjögren. Förar
betena etc., Bd 7 S.34 not).

*

.
.

5.

Lagförslag från 1600-talet m.m. (forts.)
9)

b) 1686 års lagkommissions förslag till
giftermålsbalk d.12/9 - 18/ll 1690,
kap.l - 15.
(Avskrift. Fol.191-235.Odaterad.
Förslaget till GB. bär titeln
"Giftermåla och Erfda Balker".
Enligt ant. av senare hand är det
författat av [L.] Wadenstierna.
Jfr W.Sjögren, Förarbetena till
Sv.Rikes lag,Bd 4,s.XI n:o V och
s.43 ff).

10)

1686 års lagkommissions förslag till
ärvdabalk 1690, kap.1-29.
(Avskrift. Odaterad, 4 lägg.
Ofullständig. Jfr Sjögren a.a.
Bd 4 s.XIII n:o I och s.81 ff.).

11)

"Om Sedwana^ ett "Project", av C.Lundius d.ä. 2/2 1643.
(Gammal pag.s.399-418. Tryckt hos
J.E.Almquist i Lunds Univ:s års
skrift , N.F.,Avd.I,Bd 33 n:o 4
s.lOl ff. yÿ
kabai-ogam).

Bunt i pappomslag.
4:0 .
Olika händer från 1600-och
1700-talen. Samtliga fasciklar utom n:ris 7 och 10 synas
utbrutna ur samlingsband.

(B 101 c.

6.

l)

1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643 med reservation 16/2 s.å. av G.Stiernhielm
ang. urminnes havd.

sid.
1.

(jfr ovan B 101 c n:o 7 b).
/v

3"
2)

"Om Arfftagande."

29.

(innehåller en utredning enligt L.L.).

3)

"Ren enfaldigh slätt och rätt Vnderwijsning om Arfftächt,. korteligen Vthdragen, och ^fter Sweriges
Lagz inneholdh och mening författadt"

30.

(innehåller, utom en inledning, text uppdelad
i 2 moment. Rubriken är lika med rubriken till
Erik Sparres Censura de jure hereditario, en
ligt J.E.Almquist författad troligen år 1578.
Ang. arv efter Görväl Abrahamsdotter Gyllenstierna.Se Hist.handl. 27)S.95).

4)

"Förklarningh och Vnderwijsningh Om förebemälde Arftächt =:=:=".

3I,

(innehåller en del av Erik Sparres Censura de
jure hereditario, tryckt av J.E.Almquist i Hist.
handl.27,s.95 och enligt honom författad troli
gen 1578. Ang. arv efter Görväl Abrahamsdotter
Gyllenstierna.).

5)

"Om Kätterij och förbudne Leeders Lägersmåål,Uthdraget af her Nills Cnutsson Biscop uthi Wäxiö
Ex Levitici 18 Cap." med ett rättsfall och dess
bedömande.

33

(Texten tillkommen senast 1576).

6)

Prästerskapets betänkande d.16/2 1642 över fyra frå
gor rörande vissa äktenskapshinder m.m.

35*

(Avskriften använd av J.E.Almquist för tryckning,
se Lunds Univ:s årsskrift, N.F.,Avd.1,Bd 4?s.88
ff).

7)

Kalmar recess 1483 ("Rijksens Stadga").
(Ang.landbor, kameral lösningsrätt m.m. Jfr
Hadorph,Gla st.).

37.

B 101 c 2 .

7.

sid

8)

Riksrådets dom lo/ll 1507 ang. femte mans arv.

47.

(jfr J.E.Almquist, den s.k.Mellersta la
gen).

9)

Karl IX:s husesynsordning 1590.

50.

(jfr P.R.Bergström, Om stadgad åborättJT
Sthlm 1919, S.4).

10)

Om laga hus å prästgård.

56.

(Urtexten tillkommen efter patentet 2C/8
1607, då stall särskilt nämnes, Jfr Kr.L.L.
KkB 2).

11)

"Ähr wetandes Hwadh Laga Byggningh ähr, när Huusas^i hållas skall".

57

(Urtexten trol.tillkommen 1600-talet).

12)

"Disputatio om Mårgongåfwa".

61

(innehåller bl.a. argumentering ang. morgon
gåvans rättsliga natur, i sak överensstäm
mande med "En kort tractat om Morgongåfwor",
Sthlm 1651,; vilken bok ursprungligen till
skrivits Crusius. Jfr J.E.Almquist,Förarbe
ten till Sv.rikes lag 1666-86,Upps.l933*s.136.
I varje fall måste avhandlingen vara tillkom
men före 1644).

13)

"Berättelze och Vnderwijsningh cm Kcryingz saköre,
Vthdragen aff Sweriges Lagh"(Kr.L.L.)" och
Adelns Privilegier" 1569 o.l590).

14)

Register på ovanstående del av volymen.

15)

1643 års (mindre) lagkommissions betänkande d.
8/8 1643 med register över kapitelrubrikerna.
(jfr ovan B 101 c n:o 2).

67

71

(B 101 c 2.

8.

sid.
16)

Drottning Kristinas straffordning 18/5 1653*
(jfr Schmedeman).

Papperscodex med avskrifter
från 1600-talet, i skinnband,
195 sid. En och samma hand. Fol.
Ägare: Arnold Möller,häradsh..
Lothigius, prof. O.Quensel.
Ingår i Quensels donation 1906.

197

(B 101 c 2).

:

.

9-.

sid.
l)

1642 års lagkommissions principbetänkande d*17/3
1643* med reservation d.16/2 s.å. av G.Stiernhielm ang. urminnes hävd.

. 101 d.
1-48.

(jfr ovan B 101 c n:o 7 b).

2)

3)
,

4)

1643 års (mindre) lagkommissions betänkande d.8/8
1643. Avskriften dagtecknad Falu kungsgård d.
lo/ll 1682 "J.S.".
(jfr ovan B 101 c n:o 2).

Kalmar recess 1474.

49-184.

185.

(Om landbor* kameral lösningsrätt m.m.
Jfr Hadorph, Gla st.).

Kalmar recess 1483 ("1484").

196.

(fm landbor, kameral lösningsrätt m.m.
Jfr Hadorph,Gla st.).

5)

"En kort underrättelse om Jordmätningh och
thes Lägenheeter."

201.

[Riksens ständers beslut 1282 om en allmän
jordasyn åberopas. En del av beskrivningen
anges avse förhållandena år 1584. Bå ett
annat ställe talas om "Konung Carl" (=
Karl IX ?) ].

6)

Nyköpings recess 1537 el. 1538.

205.

(Om tingsfrid, ekfällning, kvarnar m.m.
Jfr S.R.A. I s.235-238).

7)

Uppsala stadga 29/6

1538 mot nidingsverk.

207.

(jfr Schmedemann s.7).

8)

Gustaf Vasas stadga Örebro 24/I 1540 om legodräng
ar.
(jfr Schmedeman s.io).

211.

10.

9)

Västerås ordinantia 1544.

sid.
214*

(jfr Schmedeman s.390).

lo)

Gustaf Vasas Stadga Sthlm 26/5 1538 mot
rappande av kyrkogods.

217.

(jfr R.reg.)

Il)

Gustaf Vasas brev Örebro 9/6 1547 till undersåtarne i Småland, särskilt Kalmar län,ang.veder
laget för kronans vederkännande av prästers
landbönder.

219*

(Se R.reg.under d.9/7 s.å. samt Wilskman,;
Eckl.verk,s.696).

12)

Hertig Karls plakat Örebro 2/4 1596 om klockare
bord.

224*

(Ang.klockareräntas tilldelande åt capellaner i vissagäll ; jfr Höppner).

13 )

Hertig Karls påbud Örebro 28/5 1596 ang.dem som
icke vilja undergå kyrkoplikt.

225.

(Ej i S.R.A. eller hos Höppener).

14 )

Karl IX:s mandat Nyköping 7/1 1612 mot att fogdar
m.fl. innehålla kyrkotionden.

227.

(jfr Höppener).

15)

Gustaf Adolfs påbud Örebro 24/2 1617 ang. rätt
tionde.

228.

(Höppener:Omtryckt med titel:"Om allehanda
slags prästetionde").

16)

Gustaf Adolfs brev Sthlm 28/3 1630 till allmogen
i Uppland ang. rätt smörtionde.

230.

(Höppener).
17)

Gustaf Adolfs brev Sthlm 6/4 1620 ang. präster
skapets åtagande ifråga om myntets rätta
värdering ("Om taxen").
(Ej hos Höppener).

232.

(B 101 d.)

11.

sid
18)

Hertig Karls brev Nyköping 27/6 1597 till all
mogen i Östcrdalarne ang. kröningsgärd
till Sigismund samt krut, bly och värjor.

(B 101 d.
233

(Ej hos Höppener).

19)

Hertig Karls brev Stäkeborg I3/9 1598 till all
mogen i hela Dalarne och ovan Brunbäcks färja
med varning mot "orolige menniskor, sär
deles aff adelen" (Erland Biörson och Jacob
Nääf).

234.

(Ej hos Höppener).

20)

21)

Leksandsallmogens med kyrkoherde Elofs Engelberti
brev 3/9 1598 till Erland Biörson och Jacob
Nääv.

236.

Om Daljunkaren.

238.

(En berättelse).

22)

Johan III:s adliga privilegier Uppsala 8/7 1569.

243.

(jfr S.R.A.).

23)

Johan III:s förbättring Sthlm 1590 på adliga
privilegierna.

259.

(J&j h^s. Höppener).

24)

1634 års regeringsform,29/7.

275.

(jfr Stiernman, Riksd.o.m.,s.340).

25)

Additament 3/II 1660 till regeringsformen.

350.

(jfr Stiernman,Ridsd.o.m.,s.340).

26)

"En lustigh och mycket nyttigh fråga som wäl
wärd är at framställas för wåre Swenske
jurister =:=:= Om sysslinga barn widh then
döda må uthi arffall uthsluta bryllinga barnabarn widh then döda?"
(Utlåtande, avfattat i l:sta pers.sing.
(forts.)

383.

12

26)

(B 101 d
(forts.)
Avser arvet efter Görväl Fadersdotter (Sparre)
+ 1605; om vilket arv en process pågick i hov
rätten 1614 till 1615; då dom föll. Uttrycks
sättet överensstämmer nära med det i "En kort
Trachtat om Morgongåfwor", Sthlm 1651;vilken
bok ursprungligen tillskrivits Crusius.Jfr Almquist, Förarbeten till Sv.rikes lag 1666-86,
Uppsala 1933,s.136 not).

27)

sid.

Riksrådets yttrande 29/3 1633 till Svea hovrätt i
mål ang. istadarätt för syskohs barnbarn ( i tvist
mellan Erland Biörsson Bååts arvingar och Ja
cob Jacobssons barn);
400.
samt

28)

29)

30)

31)

32)

Hovrättens dom i ovannämnda tvist Stockholm 6/4
1633.

4Q3.

Svea hovrätts dom Stockholm 17/7 1650 i mål mel
lan Peder Nilssons Gyllenax' dotter och dot
terbarn samt Per Pedersson Gyllenax, ang.
arvskifte.

404.

Svea hovrätts dom (efter ls/ll I646) i sak mellan
Herman Camphusen å sin hustrus vägnar samt
Erik Larsson von der Lindes övriga arvingar,
ang. arvskifte.

405.

Riksrådets dom Stockholms slott 2/6 1677 i en från
Svea hovrätt inkommen revisionssak mellan riks
rådet m.m. H.Hindriksson och häradshövdingen
Abraham Knop, ang. värdet vid bördslösen av ett
frälsehemman.

406.

Förmyndarregeringens dom Stockholms slott 27/6
1661 i sak mellan riksrådet Erik Fleming och
hans bröder samt fru Märta Fleming ang. Per Er
landsson Bååts och H.H. Helena Flemings testa
mente ..

407.

Förmyndarregeringens dom i rådkammaren 2l/3 1667 i en
från Göra hovrätt inkommen sak mellan Baltzar Mar
skalk på sin hustru Elisabeth Carlsdotters (Gyllenhjelm) och styvfader Carl Axelsons vägnar samt
fru Karin Stake, och v.v., ang. arvskifte efter
Ture Turesson Natt och Dag (betalning av gäld m.m.). 408.
(jfr B 107 n:o 45 g och h).

13.

sid.
33)

34)

35)

Förmyndarregeringens svar Stockholm I7/ 1I 1669 till
Abo hovrätt på dess förfrågan ang. betalning
av gäld, som kan vara gjord före äktenskapet.

409.

Riksrådets resolution och förklaring Sthlms slott
30/9 1670 på det av K.M:t remitterade ärende
om gäldens betalning uti framlidne kammarrå
det Vilhelm Drakenhielms sterbhus m.m.

411.

Svea hovrätts skrivelse Sthlm II/5 1659 till borg
mästare och råd i Uppsala ang. iterations
s t r a f f för, lönskaläge.

413.

Papperscodex med avskrifter från
1600-talet, i pergamentsband med
ett breviarium, 414 paginerade si
dor förutom 1 opaginerat blad med
register och 2 opaginerade tomma
blad. Sid.239-242 oskrivna.
Sid.1-238 och 383-414 äro skrivna
av samma hand "J.S." (jfr n:o 2),
mellanliggande sidor av annan hand.
4: 0 .

(B 101 d.)

1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643 med Stiernhielms reservation d.16/2 (har
= I5/ 2) s.å. ang. urminnes hävd.
(jfr ovan B 101 c n:r 7b).

Utlåtande av Joh.Stiernhöök, Johan Axehielm och Petter
Prytz i fråga om bodelning efter landshövding
en i Jönköping Bengt Ribbing, ingivet till Göta
hovrätt d.15/12 1654.
(Avskrift).

1643 års (mindre) lagkommissions betänkande d.8/8
1643.
(jfr ovan B 101 c n:r 2).

Anteckning att avskrivningen av ovanstående avslu
tats d.29 okt. 1676 "kl.10 om afton" i Stockholm.

"Andra delen"

Ett allmänt juridiskt kompendium i tre böcker,be
handlande såväl Kr.LL och StL som Rätteg.ord.
1614 och Rätteg.proc.1615,tillkommet efter
exekutionsstadg. I0/7 1669,som citeras bl.a.
fol.83 v. Jfr B 124 där handl.kallas "Florilegium juridicum". Rådet.processen 14:3 i 1643
års lagkommissions bet.d.8/8 1643 citeras å
fol.86.
Första bcken

(Processrätt).

Andra boken

(Civilrätt).

Tredje boken

(Straffrätt).

Register till n:r 5 ovan.

Anteckning (från 1600-talet?) om vissa privata ut
gifter.

Anteckning (från 1600-talet?) om behörigt forum
i tviste- och brottmål.

15.

fol.
9)

"Min meningh om Förskrivningars Myndigheet när
andre importante skiähl finnas der Emoot".

td'dd-g^st

(B 101 d 2
116.

d&
,ei-taxa-e', fo\j..

IO)

Påbörjat register till n:r 1 ovan.

Papperscodex i pappband,paginerat 1952,
127 fol., varav några tomma i slutet.
F0I.II5 något fuktskadat, bandet skadat.
(Ursprunglig paginering:fol.l-76v.för
sig och fol.77v-110 för sig). Volymen
är skriven av 6 olika händer (n:r 1 fol.
l-76v.; n:r 2 fol.77 och 125; n:r 3 fol.
77v.-78v.; n:r 4 fol.79-110; n:r 5 fol.
110v.-lllv. och 115v.; n:r 6 fol.116124v. Samtliga torde vara från 1600-talet).
4: 0 .
Antecknade ägare: Strokirch, Eric G.Treffenhielm (pärm l).

125.

16.

Fol.
1)

B 101 e.

1643 års (mindre) lagkommissions betänkande
d.8/8 1643 utom rådstuguprocessen.

1.

(jfr ovan B 101 c n:r 2).

2)

Johan Skyttes kommentar (1608) till stadslagen.
(Kommentaren tryckt av E.Wolff,Göteborg,
1905, efter B 190 c. Jfr även B 140).
% * V — /O i*

3)

Kyrkotuktsstadga, Stockholm 1560.
"Laurentius Archiepiscop senior, Anno
1560, tå konnungh Gustaf hölt den sidste
herredagh i Stockholm lätt stadfesta Articolos Supra Scriptos".

72.

L

156.

(Tryckt hos S.Köllerström,Sv.Förarbeten
till kyrkoordn. av år 1571).

4)

Articuli Orebrogienses, Maj 1586.

156 v.

(jfr Stiernman,Riksd.o.m.I,s.360 ff).

5)

Johannes Rudbeckius' kyrkostadgar för Västerås
stift.

162.

(Ofullst. Bl.a.saknas delar av kap.10,kap.
11-14,del.av kap.15 och av kap.l6.Stadg:a
tryckta av H.Lundström.Skrifter utgivna av
Kyrkohistoriska föreningen. 11:1,Uppsala

I900).

6)

Ordning d.24/2 1617 för prästerskapet om uppbörd.

186 v.

(jfr Höppener).

7)

Föreskrift av Nils Bielke cm testamente (för
Finland).

190.

(1623-39).
8)

Föreskrift Nylöse (?) d.28/3 1626 av Nils Bielke
om "Påskapenningarne".
Papperscodex med avskrifter från 1700talet, i skinnband; bakre pärmen bruten,
197 fol., skrivna av en och samma hand.
4: o.
Har tillhört C.M.Brehmer 1833.

190.

17

1686 års lagkommissions förslag till utsökningsbalk
(1714).
(Avskrift. Efter denna hdskr är förslaget
tryckt hos W.Sjögren,Förarbetena till Sve
riges Rikes lag V,s.375; jfr sid.VIII . jfr
Minnesskrift ägnad 1734 års lag I sid.69 not.
och Sv. J. T. 1935 s. 64).

Tappershandskrift från
1700-talet, i pappband.
En och samma hand. 57 fol.
4: o.

B 101 f
fol. 1.

18.

"Kiöp Handels Crdinantien giord i Örebro på Rijksdagen A:o 1614".
(Avskrift. Titeln ofullst. Ingressen saknas.
Jfr årstrycket I0/2 I6I4 ).

Ett lägg om 18 fol. med gammal
pag. 9-43. En och samma hand
från 1700-talet. Pappomslag.
4: 0+
Har tillhört professor O.Quensel.
Ingår i hans donation.

.

-

.
.
.
'

'

Saknas i gamla katalogen.

B 101 h - 1.

20.

Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.
l)

Skrivelse mot införandet av någon helt ny lag
bok.

B 101 m.
Fol.
1.

(Ofullständig avskrift utan datum och
underskrift.
Då i handlingen omtalas K.M:ts skrivelse
d.l8/ll 1690 till Göta hovrätt med över
sändande av "Commissariernes till lagsens
öfwerseende giorde arbete" , måste hand
lingen vara tillkommen efter nämnda dag.
Den är avfattad i l:sta person singularis
och torde vara ingress till(någon under
domares under hovrätten%rttrande över 1686
års lagkommissions förslag till GB. och ÄB.
1690. Handlingen har inhäftats i bandet i
Februari 1952; var dessförinnan lös).
(jfr B 101 q n:o 7,fol.37).

2)

Kallelsebrev 25/5 1691 från landshövdingen i Lin
köping Erik Lovisin ti 11 häradshövdingen
Germund Cederhielm där att infinna sig den
1/7 s.å. för att granska lagkommissionens
förslag till GB. och ÄB.
3.
(Original).

3)

1686 års lagkommissions memorial ang. revision
av G B .

5*

(Avskrift utan datum och underskrift.Jfr
B 101 c n:o 9).

4)

Utlåtande från Alingsås d.3l/l0 1696 ang. 1696
års lagkommissions förslag till missgärningsbalk.
6 och 11.
(Avskrift, utan datum och underskrift.
Tryckt hos Sjögren:Förarbetena etc. 7,
S.46O;
jfr sid.IX).

5)

Utlåtande från häradshövdingen B. Dannerberg
d.21/10 1696 angående 1686 års lagkommis
sions förslag till missgärningsbalk 1696.
(Avskrift. Tryckt hos Sjögren: Förarbetena
etc. 7, sid.457; jfr sid.IX).

7-9-

21.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)

(B 101 m.)
Fol.

6)

1686 års lagkommissions förslag till konungabalk 1696*

13.

(Avskrift; med anteckningar i marg.Jfr
Sjögren:Förarbetena etc.4) sid.3 och
VII r.3 nfr.).

7)

1686 års lagkommissions förslag till konungabalk 1696.

17.

(Avskrift; med anteckningar i marg.samt
påskrift: "den 17 Martij 1696". Jfr Sjö
gren: Förarbetena etc.4)sid.3 och VII r.3
nfr.).

8)

Referat av innehållet i KgB.,GB. och ÄB. i
Kristoffers landslag.

23^

(Avskrift. Utan datum och underskrift).

9)

"Memorial om påminnelser widh lagen."

29.

(Avskrift. Avser spörsmål och önskemål
åtminstone ang. JB.och TgB.i ej angivet
lagförslag. Utan datum och underskrift.

: .)

4 0

10)

Anmärkningar ang. 1686 års lagkommissions för
slag till GB.och AB.1690.

33,31;

(Avskrift. Utan datum och underskrift).

(
11)

7?

J

Promemoria angående förbigångna mål.

34 v.

(Avskrift.Utan datum och underskrift.Avser
troligen 1690 års förslag till GB. och ÄB.).

(3*.
12)

F

-i - iM / t

Anmärkningar angående her som äktenskapshinder
m.m.

^ 35.
0 **3

**

(Avskrift. Utan datum och underskrift .Hör T r 
ü g e n till 1690 års förslag till GB.).

13)

1686 åns
^ m o r i a l angående re
vision av jordabalken.
(Avskrift.Utan datum och underskrift.Avser
möjligen 1686 års lagkommissions förslag
till JB.1695).

36.

22.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)
14)

Kungl.brev Stockholm d.16/5 1691 till lands
hövdingen i Linköping Erik Lovisin med re
miss å lagkommissionens förslag till GB.
och ÄB. samt anmodan att sammankalla lag
mannen och häradshövdingarne i länet samt
en eller två av borgmästare och råd för
att genomgå och inkomma med yttrande.

(B 101 m.)
Fol.

38.

(Avskrift.)

15)

1686 års lagkommissions memorial angående
revision av GB.

39-

(Avskrift.Odat. Ej underskrift.Jfr
B 101 c n:o 9a).

16)

17)

Avskrift av landshövding Erik Lovisins un
der p.2) ovan upptagna kallelsebrev
25/5 1691 till Germund Cederhielm.

39v.

1686 års lagkommissions förslag till GB.
12/9 - la/ii 1690.

43.

(Avskrift; med en marginalanteckning.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4isid.43
och sid.XI n:o v ) .

18)

1686 års lagkommissions förslag till ÄB.1690.

53.

(Avskrift; Jfr Sjögren:Förarbetena etc.
4, sid.81 och sid. XIII n:o i).

19 )

Utlåtande från Östergötland över 1686 års
lagkommissions förslag 1690 till GB. och
ÄB.

97

(Avskrift; utan datum och underskrift.Tryckt
hos Sjögren:Förarbetena etc.7isid.87; jfr
sid.Vl).

20)

Tillägg till föregående.
(Avskrift; utan datum och underskrift.
Tryckt hos Sjögren:Förarbetena etc.7i
sid.94; jfr sid.Vl).

105.

23.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m. (forts.)
2l)

1686 års lagkommissions utlåtande till Svea
hovrätt angående fråga, huruvida en av
frälseman given morgongåva i lösöre och
penningar,som icke överskrider det i
1644 års stadga "proportionerade qvantum",
är hustruns enskilda egendom.

(B 101 m.'
Fol.

109*

(Avskrift utan datum och underskrift).

22)

Utlåtande från Östergötland d.14/7 1694 an
gående 1686 års lagkommissions betänkan
de 1693 till processens avkortande.

116.

(Koncept med rättelser. Funkt 14 om
skriven efter votering,se ant.å fol.l28v.
Tryckt hos Sjögren:Förarbetena etc.7,sid.
496; jfr s.IX r.4 nfr.).

23)

1686 års lagkommissions betänkande 1693 till
processens avkortande.

129.

(Avskrift med marginalanteckningar.Utan
datum och underskrift.Jfr Sjögren:Förarbete
na etc.7,sid.473 och sid.IX r.13 nfr.).

24)

1686 års lagkommissions utkast till RB.,före
1702.

137-182

(Delvis avskrift,delvis koncept,utan da
tum och underskrift.Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4, sid.V r.4).
a) Kap.2 (rättat till 3 ):Om de mål och sa
ker, som dels till andra, dels till
ordentliga ("laga") domstolar
höra och skjutas.
137.
(jfr nedan under h).)
b) Kap.4: Vad tid de ordentliga rättegångar
hållas och hur andra må utom ord
ningen tillåtas samt rätten och
domaren jävas.
143.
c) Kap.6: Hur ting lyses,parter stämmas och
saker avgöras eller åter upptagas
när parterna utebliva.

145.

d) Kap.7: Vilka till rätta för sig och and
ra tala och svara, söka och stäm
ma må.
I49.
e) Kap.8: Uti vad rätt och ort den person
och sak sökas må som man till
rätta begärer.

153.

24.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)

(B 101 m.)
Eol.

24)

1686 års lagkommissions utkast till RB.,före
1702.
(forts.)
f) Kap.9: Huru man må sin käromål kungö
ra och sin vederpart stämma
låta.

158.

g)

160.

Kap.(l?):

Om forum.

h) Kap.(2?): Om de mål och saker som dels
till andra, dels till de ordent
liga domstolar höra och skjutas.
(jfr ovan under

161.

a).).

i) Kap.12: Huru ting börjas och tingssakerna i ordning företagas skola.

173.

j)

Kap.13: Om laga förfall.

177.

k)

Kap.14: Om laga invändningar emot sa
ken, parten eller rätten.

179.

l) Kap.5 (del 15): Huru all nämnden av
rätten må jävas.

25)

(137-182.)

181.

1686 års lagkommissions utlåtande om invänd
ningar i rättegång.

183-

(Avskrift; utan namn och underskrift; 4:o.)

26)

27)

Några citat ur 1695? års psalmbok m.m."Jag
sjunger om en konung", "Jag är vis[sj
och ther på lite[r], "Sig fröjde nu wer
Christen man"m.m. samt namnteckningen
C.J.Andersson.

190 v.

"En lijten memorial Book widh Laag Commissio
nen" - "Anno 1702 den 17 Aprilis

191.

(Angår "Criminalbalken" och rättegångs
balken. Enligt anteckningar i gamla ka
talogen skriven av Germund Cederhielm
[d.ä.].
4:o.)
28)

Carpzovii methodus et dispositio Titulorum
et Articulorum in processu juris Saxonii,
constat Titulij XXV.
(Avskrift utan datum och underskrift;

4:o.)

203.

: v

25.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)
29)

K.Brev Stockholm I4/12 1693 till en landshöv
ding med uppdrag att införskaffa veder
börande underdomares yttrande över lag
kommissionens betänkande 1693 till pro
cessens avkortande.

(B 101 m.)
Fol.

207.

(Avskrift.)

30)

K.Brev Stockholm 2S/4 1694 till en landshövding
med iteratum angående föregående uppdrag.

3L) a) Utkast till utlåtande från Östergötland
d.14/7 1694 angående lagkommissionens bet.
1693 till processens förkortande.

207 v.

208.

(jfr ovan n:r 22 fol.116. Med rättelser).
Hit hör sannolikt även:
^

P.M. ang. processen bl.a. om utsättande av
tid för tingens hållande.

217.

(Avskrift utan datum och underskrift).

32)

Formulär till tingslysning.

221.

(jfr J.E.Almquist,Om formerna för tings
lysning).

33)

P.M. angående processen.

222.

(jfr ovan n:r 31 b. Ofullst.).

34)

1686 års lagkommissions betänkande ang. två pro
cessrättsliga spörsmål vid tillämpning av
1695 års rättegångsstadga.

224.

(Avskrift, utan datum och underskrift).

35)

36)

Bestyrkt transsumt av landshövdingen E.Lovisins skrivelse I9/10 1692 angående utlåtan
de över fcrslag till BB. från häradshöv
dingen G. Cederhielm.

228.

Utlåtande från Östergötland över 1686 års lag
kommissions förslag till BB.1692.

229.

(Avskrift, utan datum och underskrift.Tryckt
hos Sjögren: Förarbetena etc.7,sid.291;
jfr sid.VIl).

26.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)
37)

Utlåtande 3l/7 1695 från Östergötland över
1686 års lagkommissions förslag till JB.
1695.

(B 101 m.)
Fol.

231.

(Avskrift, utan datum.Tryckt hos Sjögren:
Förarbetena etc.7,sid.158,jfr sid.VIl).

38)

Ytterligare ett ex. av föregående utlåtande.

237.

(Avskrift. Tryckt , se föreg.).

39)

Tillägg till utlåtande från Östergötland an
gående 1686 års lagkommissions förslag
till GB. och ÄB. 1690.

243.

(Koncept med rättelser, utan datum och
underskrift. Jfr ovan n:r 20.Tryckt hos
Sjögren:Förarbetena etc.7,sid.94,jfr sid.
VI).

40)

Utlåtande från Östergötland över 1686 års lag
kommissions förslag till GB.och ÄB.1690.

246.

(Koncept med rättelser, utan datum och un
derskrift. Jfr ovan n:r 19. Tryckt hos Sjö
gren: Förarbetena etc.7tsid.87, jfr sid.Vl).

41)

1686 års lagkommissions förslag till JB.1695.

255

(Avskrift utan datum och underskrift.
Förslaget tryckt efter annan handskrift
hos Sjögren:Förarbetena etc.4, sid.1931
jfr sid.V och XVl).

42)

Utdrag av utlåtanden över rättegångsstadgan
1695 från
a)

borgmästare och råd i Öregrund^

291.

b)

häradshövdingen Erik Torsenius*

297v

c)

justitiebetjänterna i Västerbottens
hövdingedöme-i

300.

- "Fölliande påminnelser synes oförgripligen kunna till processen
lämpas."

303v,

häradshövdingen Johannes Torstensson
Bärgquist.

305.

d)

e)

27.

Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)

fd*

^
?ol,

42)

Utdrag av utlåtanden över rättegångsstadgan
1693 från
(forts)
f)

häradshövdingen Nils Ehrenström^

310v.

g)

lagmannen Arendt Silfersparre;

310v.

h)

häradshövdingen E. Lovisin.

312.

i)

justitiebetjänterna i Hallandi

313v.

j)

borgmästare och råd i Eksjöi

316.

k)

häradshövdingen Jacob Clercki

316v.

1)

häradshövdingen Johan Leijonbielke.

318v.

m)

Tio härads lagsagai

322.

n)

landshövdingen Anders Lindehielnn

322v.

0)

häradshövdingen N.Gyllenkrook.

323.

p)

Justitiebetjänterna i Wiborgs länt

324.

q)

d:o

33 4v.

r)

häradshövdingen Johan Huss.

342.

s)

borgmästareoch råd i Härnösand.

345.

t)

borgmästare och råd i Sundswall.

349v.

u)

häradshövdingen Erik Sparrman.

332.

v)

häradshövdingen Samuel Forsell.

353?

x)

häradshövdingen W.Tigerschöld.

363.

y)

häradshövdingen Anders Hein.

366v.

z)

häradshövdingen Bengt Seth.

370.

å)

borgmästare och råd i Malmö.

372.

ä)

borgmästare och råd i Landskrona.

376v.

ö)

justitiebetjänterna i Nylands och
Tavastehus län.

379v.

justitiebetjänterna i Åbo ochBjör
neborgs län.

387.

bb)

häradshövdingen Erik Rosendahl.

396.

cc)

lagmannen C.H.Grönhagen.

397v.

aa)

d:o

i Österbotten.

28.

fol.
Handlingar angående 1686 års lagkommission m.m.(forts.)
42)

(B 101 m.)
Fol.

Utdrag avutlåtanden över rättegångsstadgan
1695 från
(forts.)
dd)

häradshövdingen Joh.Spofwenheilm.

402.

ee)

häradshövdingen Petter Abrahamsson.

408.

ff)

häradshövdingen Johan Gyllenadler.

415.

gg)

justitiebetjänterna i Östergötland.

420.

hh)

häradshövdingen Lars Stridsberg.

429,

ii)

borgmästare och råd i Gävle.

432.

jj)

justitiebetjänterna i Göteborgs och
Bohus län.

440.

K.Göta Hovrätt. Vice presidenten.
Påminnelser.

445v.

11)

härad shövdingen Joh.Anckarstråhle.

449,

B
B

häradshövdingen P.Rosentvist.

450v.

nn)

häradshövdingen B.Rosensparre.

457v.

00)

häradshövdingen P.Silnecker.

460.

kk)

(N: r 42 a)-oo) = avskrifter utan datum
och underskrift.Tryckta hos Sjögren:För
arbetena etc.7,sid.538-658; jfr sid.X).

Papperscodex från 1600-1700-talen
i välskt band med skinnrygg. 461 fol.
Ryggtitel:"Handlingar om lagens re
vision i Kon.Karls XI= tid."
Folio och 4:o.
Har tillhört Cederhjelmska samlingen.

29.

(Gammal pagiHandlingar angående 1686 års lagkommission.
l)

.

.

nering./ ^
sid*

1686 års lagkommissions förslag till byggnads
ordning i städer 1692.

111.

(Avskrift.Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4.,
sid.362 samt sid.V r.6).

2)

1686 års lagkommissions memorial ang. revision
av byggningabalken.

143*

(Avskrift,utan datum och underskrift.Jfr
Sjögren:Förarbetena etc.4,sid.XVII r.12
nfr.).

3)

1686 års lagkommissions memorial till revision
av giftermålsbalken.

145.

(Avskrift, utan datum och underskrift).(jfr
B 101 c 1 n:r 9a).

4)

1686 års lagkommissions förslag till byggningabalk 1692.

I5I.

(Avskrift."Explicit d.10 Octob.1692".Jfr
Sjögren:Förarbetena etc.4, sid.269 och XVIIl).

5)

Olof Bärlings förslag till jordabalk, troligen
från något av åren 1669-1672.
(Avskrift.Jfr J.E.Almquist,Förarbetena till
Sveriges Rikes lag 1666-1686,där förlaget
tryckts efter denna handskrift).

Tapperscodex från 1700-talet, i
band med skinnrygg och titeln
"Förslag till Jorda-och bygg
ningabalken 1692",gammal pagi
nering sid.111-279.
Fol.
Har tillhört Hallenbergs saml.

243.

L <.1

^0 ^

30.

Handlingar angående 1686 års lagkommission. .
l)

.

1686 års lagkommissions förslag till ärvdabalk
1690.

fol.

101^0 .
1.

(Avskrift.Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4)
sid.81 samt sid.XIV).

2)

"Memorial till Byggninga Balken".

59'

(Avskrift,odaterad utan underskrift.
Jfr B 101 n sid.143).

3)

1686 års lagkommissions förslag till byggningabalk 1692.

61.

(Avskrift.Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4t
sid.269 samt sid.V och XVIIl).

4)

1686 års lagkommissions förslag till Bygg
nadsordning i städer 1692.
(Avskrift.Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4,sid.V och XVIII).

Fapperscodex från 1700-talet,
i pappband. 159 fol., varav någ
ra tomma.
Fol.
Har tillhört Rosenhanes samling.

134v

Fol.

31.

Handlingar angående 1686 års lagkommission.
l)

K.Brev 18/ll 1690 med remiss å 1686 års lag
kommissions förslag till giftermålsbalk
och ärvdabalk 1690.

fol.

B 101 p.
Fol.

1 v

(Avskrift).

2)

Memorial angående revision av giftermålsbalken.

2 v.

(Avskrift. Jfr B 101 c n:r 9a).
(Se Upps. Univ. årsskr. 1892. s. l).

3)

1686 års lagkommissions förslag till gifter
målsbalk I2/9 - I8/11 1690.

3.

(Avskrift. Jfr Sjögren: Förarbetena etc.4,
sid.43 samt sid.V och XIl).

4)

K.Brev I8/ 1I 1690 med remiss å 1686 års lag
kommissions förslag till giftermålsbalk
och ärvdabalk 1690.

11.

(Avskrift).

5)

Memorial angående revision av giftermålsbalken.

12.

(Avskrift. Jfr B 101 c n:r 9a).
(Se Upps. Univ. årsskr. 1892 s. l).

6)

1686 års lagkommissions förslag till gifter
målsbalk 12/9 - 18/11 1690.
(Avskrift, med marg.ant.

7)

13.

Jfr ovan n:r 3).

"Dispositionen aff Erfda Balck".

22 v.

(Tabell över ärvdabalkens innehåll.
Avskrift. Hör till följande n:r ?).
(Se Upps. Univ. årsskr. 1892 s.2 j.
8)

1686 års lagkommissions förslag till ärvdabalk
1690.

23 v. - 50.
51 v. - 67.

(Avskrift. Jfr Sjögren: Förarbetena etc.4,
sid.81 samt sid.V och XIl).
(Se Upps. Univ. årsskr. 1892 s. 5 )*
9)

"Taffla som uthwijssar Proportioner uthaf dhet
qvanto som så uthi arf som aflinge fast som löst
att Testamentera tillåtes."
(Avskrift. Hör till n:r 8 ?).
(Se Upps. Univ. årsskr. 1892 s. 62).

50 v.

32
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IO)

"Schemata som uthwijsa huru obilligdt dhet är,
och hwadh inconvenienti er ther af timma kan om
arfwet emellan flere samarfwingar uthi Bakeller Sijdoanff, i dhe må.hl dher intet Jus
repräsentationis är, uthan arwingarne Jure
proprio komma att ärfwa efther stamtahlet
eller in stirpes delas skall."

fol.

Fol.

6S.

(Avskrift. Hör till n:r 8?).
(Se Upps.Univ.årsskr.1892 s.55).

11)

Göta hovrätts utlåtande över 1686 års lagkommis
sions förslag till giftermålsbalk 12/9 - 18/ll
1690 och till ärvdabalk 1690.

72.

(Avskrift. Tryckt hos Sjögren: Förarbete
na etc. 7, sid.65) jfr sid.Vl).

12)

"Aditament öfwer Giftermåhla Balken".

85.

(Avskrift . I "jagform". Tillägg till
till föregående ? ).

13)

Tabell över världslig och kanonisk komputation ;
med anteckning: "Exhib.i Kongl.Giötha Hofratt A:o 1690 d.22 November".

87.

(Avskrift. Hör till n:r 11 ?).

14 )

"Baak Arff till fierde Led."

88 v

(Tabell. Hör till n:r 11 ? ).

15)

Utlåtande (till Göta hovrätt?) över 1686 års lag
kommissions memorial i 5 punkter ang. revi
sion av giftermålsbalken 3amt över dess för
slag till giftermålsbalk I 2/9 - 18/Ï1 1690.
"Exhib.:17 martij 1691".

90.

(Koncept i "jagform" med rättelser, utan
datum och underskrift. Se Göta hovrätts

16)

Utlåtande över 1686 års lagkommissions memorial i 5
punkter ang. revision av giftermålsbalken samt
över dess förslag till giftermålsbalk d.12/9-I8/11 1690.
(Koncept med rättelser, utan datum och un
derskrift. Ing.till Göta hovrätt? Se Göta
hovrätts prot. i B 244).
.. _

(B 101 p.

92-95

)
.

t. -

.c

33.

Handlingar ang. 1686 års lagkommission, (forts.)

fol.

(B 101 p.)
Fol.

17)

Utlåtande över 1686 års lagkommissions förslag till
giftermålsbalk d.12/9 - ls/ll 1690.(fol.119,96)
och ärvdabalk 1690 (fol.98,109,H l ) .

96-122.

(Konc. till B 101 p n:r 11, m.rättelser ,u,
dat. o.underskr. Olika händer.Ing.d.17/3,
22/4 0.30/4 1691 till Göta hovrätt.Se Göta
hovrätts prot. i B 244).
18)

1686 års lagkommissions förslag till ärvdabalk 1690,
Innefattande även motsvarigheter till n:ris 7,
9 och 10 ovan.

123.

(Avskrift, utan datum och underskrift ;
jfr ovan n:r 8).

19)

K. Brev lc/4 1695 med remiss till hovrätt av 1686
års lagkommissions förslag till jordabalk 1695.
"Exhib.d.7 Maij 1695."

167.

(Avskrift).

20)

1686 års lagkommissions förslag till jordabalk
1695*

169.

(Avskrift. Jfr Sjögren: Förarbetena etc.
4, s.V och XVI).

2l)

1686 års lagkommissions förslag till jordabalk
1695. "Exhib.d.7 Maij 1695".

197.

(Avskrift. Jfr Sjögren: Förarbetena etc
4, sid.193 samt sid.V och XVI).

22)

1686 års lagkommissions memorial till byggningabalk*

236.

(Avskrift. Utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren: Förarbetena etc. 4,sid.XVII
r.12 nfr.).

23)

1686 års lagkommissions förslag till byggningabalk

1692.
(Avskrift. Utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren: Förarbetena etc. 4, sid.269
och XVIII).

237.

34
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fol.

(B 101 p.)
Fol.

24)

1686 års lagkommissions förslag till Byggningsordning i städer 1692.

265 v.

(Avskrift, utan datum och underskrift.Jfr
Sjögren: Förarbetena etc.4, sid.362 och V).

25)

1686 års lagkommissions memorial till byggningabalken. "Exhib. i Kongl.Göta Hoffrätt d.
16 April 1692."

274.

(jfr n:r 22 ovan.)

26)

1686 års lagkommissions förslag till byggningabalk 1692.

275.

(Avskrift. Jfr n:r 23 ovan.)

27)

1686 års lagkommissions förslag till hamnordning
8/12 1691 "Exhib.d.5 Aprilis A:o 1692".

306.

(Avskrift, utan datum och underskrift.)

28)

1686 års lagkommissions memorial ang. missgärningsbalken.

327.

(Avskrift, utan datum och underskrift.)

29)

Påminnelser av J. Oberius över föregående memo
rial.

328.

(Bestyrkt avskrift. Utan datum.)

30 )

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk 1696. Första delen: Högmålsbalk M och Edsöresbalk. .

330.

(Avskrift, utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc.41sid.381
samt sid.V och XIX).

31)

1686 års lagkommissions memorial angående
missgärningsbalken.
(Avskrift. Jfr ovan n:r 28^

349,

35

Handlingar angående 1686 års lagkommission,

(forts.)

fol.

(B 101 p.

Fol.
32)

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk 1696. Första delen: Högmålabalkoch Edsöresbalk. .

350.

(Avskrift. Jfr ovan n:r 30.)

33)

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk 1696.Andra delen:Dråpmålabalk. .

368.

(Avskrift, utan datum och underskrift. Jfr
Sjögren:Förarbetena etc.4,sid.416 samt
sid.V och XXII^

34)

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk 1696. Tredje delen:Såramålabalk.

3 7 4 v.

(Avskrift, utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc. 4)sid.423
samt sid.XII och V.)

35)

1686 års lagkommissions memorial angående missgärningsbalken.

380-

(Avskrift.- Jfr ovan n:r 28^

36)

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk 1696. Tredje delen: Lägersmålsbalk. -

381.

(Avskrift,utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren: Förarbetena etc.4, sid.
438 samt sid.V och XXIII.)

37)

Göta hovrätts utlåtande 8/3 1694 över 1686 års
lagkommissiehs betänkande 1693 ang. rätte
gången. *

386.

(Koncept. Se Sjögren: Förarbetena etc*, 7
s. 490 såmt s. K . )
38)

Göta hovrätts und.missiv d.8/3 1694 med föregå
ende utlåtande.
(Koncept.)
Papperscodex från 1700-talet,papp
pärmar med skinnrygg. 392 fol.
Ryggtitel:"Lagförslag med anmärkning
ar 1691-1695."
Fol.
Har tillhört Cederhjelmska saml. (p.l).

392.

36.

Handlingar angående 1686 års lagkommission.
l)

Titelblad.

fol.
1.

2)

K. Brev d.l8/ll 1690 med remiss angående
1686 års lagkommissions förslag till
giftermålsbalk 12/9 - 18/ll 1690 och
till ärvdabalk.

2.

(Avskrift.)

3)

1686 års lagkommissions memorial angående
revision av giftermålsbalken.

2 v.

(Avskrift.)

4)

1686 års lagkommissions förslag till gif
termålsbalk 12/9 - ls/ll 1690.

3*

(Avskrift, utan datum och under
skrift. Jfr Sjögren: Förarbetena etc.
4, sid.22 samt sid.VII och XII.)

5)

1686 års lagkommissions förslag till ärvda
balk 1690, med motsvarigheter till
B 101p,n:ris 7 och 10.

9*

(Avskrift, utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren: Förarbetena etc.4,sid.
81 samt sid.V och XII.)

6)

7)

1686 års lagkommissions förslag till Byggningsordning i städer. "Exhib.d.16
aprilis 1692".

36, 41-50.

Skrivelse (efter I8/ 1I 1690) mot införande
av ngn helt ny lagbok.

37.

(Koncept

8)

eller avskrift.Jfr B 101 m

1686 års lagkommissions memorial angåenderevision av byggningabalken."Exhib.
d.16 aprilis A:o 1692".
(Avskrift, utan datum och underskrift.)

50 v.

B 101 q.
Pol.

37.

Handlingar angående 1686 års lagkommission, (forts.)

fol.

( B 101 q.)

^ol.
9)

1686 års lagkommissions förslag till byggningabalk 1692.

51 v.

(Avskrift utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4, sid.
269 samt sid.V cch XVIII.)

lO)

1686 års lagkommissions förslag till hamn
ordning e/l2 1691.

89.

(Avskrift.)

Il)

1686 års lagkommissions förslag till konungs
balk 1696.

109

(Avskrift, utan datum och underskrift.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc.4)sid.3
samt sid.V och VIII.)

12)

1686 års lagkommissions memorial angående
missgärningsbalken d. 9/3 1696.

113

(Avskrift, utan datum och underskrift.)

13)

1686 års lagkommissions förslag till missgärningsbalk d.9/3 1696
a)

b)

Första delen: Högmålsbalk och Edsöresbalk.
(jfr Sjögren:Förarbetena etc.4,
sid.381 samt sid.V och XIX.)
Andra delen: Dråpmålabalk.

II4 o.f,

II4 .

129.

(jfr Sjögren:a.a.4icid.416.)
c)

Tredje delen:Såramålabalk.
(jfr

d)

132v.

Sjögren:a.a.4,sid.423.)

Fjärde delen: Tjuvabalk.
(jfr Sjögren:a.a.4, sid.427.)

Papperscodex från 1700-talet
i pappband med skinnrygg,
146 fol.
Fol.

137.

38.

"Sweriges Rikes Lag-Bok Af Kongl.Maijt:s och Riksens
Lag Commission författad samt Riksens Höglofl.
Ständers Öfwerseende och stadfästande under
ställd På then allmenna Riks-Dagen år 1731*"
("Så ock 1734".)
Tryckt och interfolierat ex., titelbla
det handskrivet, utan uppgift å tryckår.
En "Underrättelse" (i copia) av lagkom
missionens led. Joh.Rosenstolpe meddelar,
att de skrivna tilläggen innehålla de för
ändringar, som 1731 och 1734 års riksda
gar vidtogo i lagkommissionens förslag
och som infördes i lagen, ävensom att lag
kommissionen ändrat och lämpat ortografi
en.
(jfr Cronstedt 8:41 och 62 samt Collianders lagbibliografi i Minnesskrift
ägnad 1734 års lag, del 1, Sthlm 1934,
sid.515, enligt vilken upplagan tryckts
1730-1734 i Historiographi Regni trycke
ri av Hartwig Gercken.)
(2), 367 sid.

4:o.

Har tillhört Cederhjelmska
saml.

B 101 r.

39.

Avskrifter av 1686 års lagkommissions handlingar

B 101 s - ä.
Fol.

1686 - 1736.
( 10 st. oordnade kapslar. Â B 101 s. finnes
tecknat av prof .7^.Sjögren, att innehållet i
den kapseln "öfverlämnas efter att hafva an
vänts för tryckning till Upsala Universitets
bibliotek enl. föreskrift i K.Br.den 1 juli
1898." Se Förarbetena till Sveriges rikes
lag, utgivna av IV.Sjögren, Uppsala 1900-1909.)
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Docenten Casper Wahlbergs papper

II.

B 101 ö.
Foî.

l)

"Præjudicater i Brottmål (största delen före
1686)".
(innehåller en systematiserad uppställ
ning av den till J.Hallenbergs donation
hörande ,sedermera såsom B 203 beteckna
de volymen "Prejudikater i brottmål 16141689") försedd med register. Omfattar i
1416 nummer korta referat av dels mål från
Svea hovrätt och dels av K.M:t avgjorda
mål från "andra jurisdictioner". Jfr
C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagförbätt
ring 1633-1665:1) Uppsala 1877)Förordet.)

2)

"Anteckningar och afskrifter ur Rådstufwu-Rättens i Upsala Domböcker."
(innehåller avskrifter och excerpter för
åren 1630-1643. 80 fol.).

3)

"Bidrag till Historien om den Svenska rättens
utveckling under Konung Gustaf II Adolfs
och förra hälften af Drottning Christinas
tidehvarf."
(innehåller manuskript i 3 delar, första
delen delvis renskriven.)

4)

"Förfrågningar och Resolutioner af Regeringen
under Drottning Christina till 1643."
(innehåller några avskrifter från åren
1636-1655 samt en pm från Göta hovrätts
arkiv 1876.)

5)

"Kongl.Resolutioner på Hof.Rätternas frågor
m.m. und.Gustaf II Adolph den Store".
(innehåller anteckningar och avskrif
ter från åren 1614-1640.)

6)

Avskrifter ur en bunt i UUB, enligt Wahlbergs
anteckningar å omslaget kallad "Juridiska
handlingar, Lagskipning och Lagtolkning"
och till största delen hämtad ur Cederhjelmska saml. samt försedd med följande
påskrift, enligt Wahlberg av Cederhjelms
hand. "Atskillige mine Excerpter in juri
dicis och utdragne af Konunga Brefwen uti
Kongl.Swca Hofrätt."
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6)

(forts.)
(innehåller korta referat av prejudikat
i brottmål från tiden 1619-1730*)

7)

"Ur HofRättens Registratur".
(innehåller dels 11 blad med sammanlagt
114 anteckningar ur registr^aturet far
tiden 1614-1632 ("slutat med 1632 d.
31 jun.1877"), dels avskrifter av en
hovrättens förklaring 10/l2 1617 i ett
mål om våldtäkt , av ett hovrättens
brev 12/11 1613 till borgmästare och råd
i Enköping, av en hovrättens skrivelse
27/7 1630 ang. förordnande av lagläsare
samt av en hovrättens instruktion l/l
1625 för fiskalen A. Berg.)

8)

"Prctokollsutdrag".
(innehåller 12 blad med avskrifter av vis
sa Svea hovrätts protokoll för åren 1615-1628.)

9)

"Domar".
(innehåller 23 blad med avskrifter av vis
sa Svea hovrätts domar i tvistemål,brott
mål, processfrågor m.m. åren 1615-1650.)

10)

"Domar (Forts.)".
(innehåller 10 blad avskrifter av vissa
Svea hovrätts domar, bl.a. ang.tjänstefel,
för åren 1614,1630-35.)

Il)

"Ur Bergii Promtuarium exemplorum" .
(innehåller 24 blad med 72 korta referat,
flertalet rörande K.M:ts resolutioner i
brottmål åren 1619-1634. Promptuariets
författare troligen Bengt Bergius.)

12)

"Lagförslag före 1686".
(innehåller några avskrifter av brev från
sekreteraren i 1642 års lagkommission
B. Baaz åren 1642-43.)

13)

Avskrift av 1686 års lagkommissions förslag
till giftermålsbalk I2/ 9-I8/ 1I 1690 med
dithörande handlingar.
(jfr B 101 c : n:r 9 b

m.fl. st.).

(B 101 ö.'

Docenten Casper Wahlbergs papper II.(forts.)

(B 101 ö.)
Fol.

14)

Avskrift av 1686 års lagkommissions förslag
till ärvdabalk 1690 med tillhörande hand
lingar.
(jfr B 101 c n:r 10 m.fl. st.).

15)

"Varia.Från Forskningar i Svea Hof Rätts Arkiv
och i Ups.Bibl.".
Innehåll:
a)

"Froverba Juridica ur en pergamentsbok
på Ups.Bibl.pag.6." 1 Fol.

b)

"Ant.om praxis i KHR. under Gustaf II
Adolf."
(innehåller anteckningar ang.18 st.
domar av Svea hovrätt åren 1615 och
1617.)
2 Fol.

c)

Anteckning angående den år I6I 4 vid Svea
hovrätt anhängigjorda rättegången om
Görvel Fadersdotter [Sparres] kvarlåtenskap.
(jfr B 101 d n:r 26.)4 Fol.

d)

Avskrift av Hertig Johans av Östergötland
stadga Vadstena den l/l2 I6I 4 om
hor.
(Ur B 114.)

e)

1 Fol.

Avskrift av "En underrättelse för den
Gemena Almågen".
(Odaterad. Innehåller processrätts
liga föreskrifter bl.a. om instans
ordningen. Ur"Celsiska saml.n:r 45",
troligen från 1630.) 3 Fol.

f)

Avskrift av Svea hovrätts brev 8/6 1618
angående en präst som uppträtt som
domare.
(Ur "Juridiska handlingar.Lagskipning och lagtolkning".) 1 Fol.

g)

"Copia af Norrlandsdomarna om pinligit
förhör ang. Göle Turesdotter.
(2 Fol. av Boteå sns dombok d.ll Nov.
1629. Ur referentboken n:r 2.)

h)

Hertig Johans brev Vadstena d.23/ll 1614
om "the fyra tingstimmar som hwart
åhr hållas skola" i Östergötland.
(Avskrift; ur CelsCska samlingen,
"nya bandet").
1 Fol.
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15)

(B 101 ö.)
Fol.

(forts.)
i)

Riksrådets dom Örebro d.l/5 1606 mellan
Jöran Claesson Stiernskiöld och
Jöran Gyllenstierna m.fl. med en
släkttavla.
(Ur "Konungabreven" l:sta folianten,
Svea hovrätt).
2 Fol.

j)

Gustaf II Adolfs fullmakt Uppsala d.26/ll
1629 för Johan Skytte "att lagliga
winna hwadh ifrån Cronan i Lifflandh
etc. afhändt är".
(Avskrift. Ej Wahlbergs hand.)

k)

2 Fol.

"Een Copia Vthaff En dom som saligh Här
Erich Erichsson den äldre, Konungh
Carls Mågh, Emellan Adelssmän dömdt
hafwer"å lagmansting i Sunnerbo h:d
Sancta Scholastica dag 1475.
(Avskrift xrxXxr*XKXX&xx'MdxXsïxKK3
1 pol.

l)

Fragment av en domstols "förklaring" Uppsala
den I8/12 1629*
1 Fol.

m)

Transsumt av Svea hovrätts resolution den
5/10 1616 på underlagmannen Jacob
Anderssons frågepunkter.
1 Fol.

n)

Clas Wachtmeisters och Michael Wachtmei
sters öppna brev, Lacket d.24/9 1601,
ang. Powel Nilssons änka.
(Avskrift ur Liber Causarum 1620.) 1 Fol.

o)

Svea hovrätts svar Stockholm d.4/9 1622 på
Peder Galits "Petition Puncter".! Fol.

p)

"Underdånige Memorial och Påminnelse öfver
några ährenden som för thänna tijden
synas komma j betänkande," av en råds
herre d. 10/4 1655* (Avskrift ej av
Wahlbergs hand. Betänkandet förmodas
vara författat av riksrådet Gustaf Bonde,
se Posse: Lagstiftn:s hist.,s.S3.3nl.
ant. å originalhandl. i R.A. av H.Almquist är pikturens densamma som möter
i H.Appelboms rapporter.)
10 Fol.

q)

Relation om en sak, som var före i Hovrätten
d.7 Dec. 1627 och som angick anstiftarne
av ett tumult vid ting i Oppunda härad.
1 Fol.

44.
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.
15)

Pol*
(forts.)
r)

Anteckningar om högmålssaker, handlagda
i hovrätten d.29/5 1616.
(Ur Liber Causarum.)

16)

(B 101 ö.

1 Fol.

s)

Anteckningar om fem domar av
juni-sept.L618.

en hovrätt
1 Fol.

t)

Transsumt ur ett riksrådsbeslpt i Maj
1617 ang. vadpenningar från "arffurstemes Hoffrätt".
1 Fol.

u)

Anteckning om Göta hovrätts resolution
d.18/%2 1706 i ett mål från Torna
härad,vari mordbevisning medelst
Likets vidrörande förekom. 1 Fol.

v)

Några blad med minnesanteckningar ang.
mål från Svea hovrätt bl.a*1615
och 1623 m.m.

"Notiser" ur Svea hovrätts protokoll.
(innehåller 14 blad anteckningar gjorda
1876 "under studiet af Svea hofrätts pro
tokoll" , 61 nummer i tvistemål,brottmål
och processuella frågor från tiden 16151633.)

17)

"Diverse smärre Anteckningar" .
Innehåller xtx blad och lappar om till
hopa 49 fol. med anteckningar av juri
disk art, avseende 1600-talet,däribland
följande:
a)

Början av en kommentar till 1643 års
(mindre) lagkommissions betänkande
8/8 1643.
Fol.4,5.

b)

Anteckningar till 164J års lagkommis
sions É*%p3%%betänkande d. .8/8 1643
"Processus judicialis". Foi.b.

c)

P.M. ang. "Syndicus"-inrättningen.
Fol.7.

d)

Avskrift av Drottn.Kristinas fcrordn.
d.15/6 1638 om straff för försumman
de av rättegångstimmarna i hovrätten
(Schmedeman,sid.234.)
Fol.8.

e)

Rättsfall från 1600-talet. Passim.

45.
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(B 101 ö.)

Fol.
18)

"Historica".
(innehåller 7 blad med anteckningar,mest
av mera allmänt slag, avseende 1600-talet.)

19)

"Historica".
Innehåll:
a)

Avskrift av Magnus De la Gardies "memorial
af några ärenden justitien angående".
("Ur Palmsk.saml.å Ups.Bibi.Juridica.
Tom.VII".)

b)

Utdrag av en berättelse rörande lagrevision
m.m. under Karl XI ^avgiven till Karl
XII av Bengt Oxenstierna m.fl.
(Något av åren 1697-1702?).

20)

c)

Avskrift av K.M:ts fullmakt d.6/l2 1686
för lagkommissionen.

d)

Avskrift av K.brev d.l8/ll 1690 till Göta
hovrätt med förslagen till giftermålsbalk och ärvdabalk.

e)

Bunt om 10 fol. med anteckningar ar^.vissa
handskr.samlingar å UUB.

f)

Anteckningar ang. "Juridiska Fakultetens
i Uppsala manuskript".

Alfabetiskt sakregister, troligen avseende Hov
rätternas domsverksamhet.
(Ofullbordat.)

Bunt från 1870-talet i pappom
slag. Alla handlingarne av Wahl
bergs hand utom några i n:r 4,n:r 5
och n:r 15 befintliga. Någon samling
med Wahlbergspapper betecknad som
N:o I fir.nes ej, utan dithörande MS
torde sannolikt motsvara vad som posthumt utgivits av Prof.Landtmansson un
der titeln "Åtgärder för lagförbättring
1633-65"* Upsala 1877,1878.
Fol.

46.

B 102 - B 104.
Saknas i katalogen.

Kronologiskt register över vissa författningar från
åren 1594-1733*

Alfabetiskt sakregister över författningar från åren
1474-1720, dock blott omfattande uppslagsord på
bokstaven "G" i olika serier.

Anteckning om vissa föreskrifter rörandepostväsendet.
(Texten tillkommen tidigast 1720.).

K.M:ts krögare- och gästfivareordning d.29/8 1664
översedd och förbättrad på riksdagen i Sthlm
1664.
(jfr Schmedeman s.366).

K.M:ts plakat och förordning d.2 maj 1673 emot skat
tehemmanens samt kronohemmanens delning och föi^minskande +
(jfr Schmedeman s.653).

K.M:ts ordning och taxa den 18.juli 1661 på de domar
brev och instrumenter som av rätterna på landet
och i städerna parterna blivameddelte.
(jfr Schmedeman s.316.).

K.stadga d.25 April 1696 mot otillbörligt påläggande
av sammanskott å allmogen m.m.
(Ej hos Schmedeman).

Svea hovrätts förordning d.20/5 1709 ang. advokater
och sakernas utförande i hovrätten.

Edsformulär för Svea hovrätts advokater. (Till för
ordningen 2C/5 1709).

K.M:ts resolution Halmstad d.l/3 1678 huruvida skyldskap ärl äktenskap förbjuden.
(jfr Schmedeman s.702).

K.M:ts förordning och stadga den 29/8 1664 om skogarna
i riket etc.
(Ofullst. och med felaktigt datum.
Jfr Schmedeman s.34l)*

48.
\

Fol.
12)

13)

Stockholms stads privilegier d.lo/3 1636.
(Ofullst. Jfr Schmedeman s.222).

"Oförgripelig underrättelse huru angifne Barnamörderskor samt wittnen, som derom någon kund
skap hafwa, böra till sanningens utrönande om
sakens sammanhang och beskaffenhet examineras
och förhöras."
(Omfattar 18 frågepunkter).

(B 105.)
9 9.

II4 .

Papperscodex från 1700-talet,; i välskt band,
om numera 121 fol., därav några tomma. Ban
det har tidigare rymt flere blad med andra
avskrifter, vilket framgår av innehållsför
teckning å fol.l. Texterna i n:ris 4-13 äro
avskrifter. Textskrivarna äro flere. Vissa
avskrifter hava spår av tidigare pagineringar
och numreringar. Har tillhört E.M.Fants sam
ling. Ryggtiteln har enligt ant. i gamla ka
talogen beteckningen "Varia Hist.Vol.115"
samt med senare hand: "E.M.Fant" och "Juridi
ca.*.
4:o.

49

B 106, en bunt, är år 1952 vid B-katalogens
omarbetning uppdelad på två buntar, 106 a och
106 b.
l)

Göta hovrätts berättelse d.27/2 1684 "huru man af
Kongl.Resolutioner så ock här afdömbde Criminalier befunnit hoor och Lägersmåhl i Skyldoch swågerskap *vid afstraffandet här tills con
sidérerai wara, jämte oförgripeliget betän
kande hwilka Leeder mehr eller mindre synas
förbudne."
(3 lägg om 27 fol. Avskrift. Omfattar 48 rätts
fall från åren 1617 - 1682).

Härefter följa 39 hophäftade lägg,, innehållande n:ris 2-11:
2)

En med ett alfabetiskt sakregister begynnande hand
ling med följande rubrik:
"Extract af alla de förordningar och Bref, som
till de under denna Kongl. Giöta Hoffrätts Juris
diction warande domstolar ifrån Anno 1660 intill
närvarande tijd utgångne äro, de undantagandes
som Kongl. Rätten för denna tijden enskyllt angåt
och nu eij äro mehra i bruuk. Jönköping d.7 aug.
A:o 1716."
(Registret består av 5 fol. Själva hand
lingen har 207 sidor med gammal pagine
ring. Avskrift. Omfattar i slutet även
handlingar, dagtecknade åren 1724 och
1726. Sakregistret upptar även hänvisning
till en anteckning å s.342 "Inventarium".
Närmast före registret Cederhjelmska vap
net).
sid.1-207.

3)

"Extract utur Kongl. Maj:ts Instruction för samteliga Landzhöfdingarna; Gifwen Stockholm den 16
Octobr. 1723."
(Avskrift. Utan underskrift. Omfattar
sid.208-325 samt sid.329-342, gammal pa
ginering).

4)

Göta hovrätts brev 17/l 1727 till rådstuvurätten i
Karlshamn ang. bestraffning av en tillböter
dömd person, som ej kunnat gälda böterna.
( Avskrift.
Överkorsad. Omfattar sid.
326-328, gammal paginering).

B 106 a.
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5)

Avhandling om processrätt före 1734 års lag.
(Avskrift om 15 fol. Utan datum och underskrift.
Behandlar såväl Kr.L.L. som St.L. samt Rätteg.
stadgan 4/7 1695. Då förordn. Febr. 1705 om
charta-sig. citeras har texten tillkommit tidigast
sistnämnda år).

6)

Avhandling om målsäganderätt före 1734 års lag.
(Avskrift om 8 fol. Utan datum och underskrift.
Behandlar såväl Kr.L.L.som St.L. samt Rättegångsordinantian 1614).

7)

1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3 1643t
kallat "Consilium Assessorum."
(Avskrift om 36 fol. Betänkandet tryckt av J.E.
Almquist i Lunds universitets årsskrift, N.F.,r Avd.l
Bd 33 n:r 4. G.Stiemhielms reservation, se nedan
n:r 12).

8)

Förslag till K.Kommerskollegii instruktion, avgivet
till 1723 års riksdag, justerat i Expeditions
deputationen d.i/2 1724.
(Avskrift.. 6 fol.).

9)

Två K.M:t8 resolutioner 2l/l 1720 ang. dem som dömts
för uppgivande av Carlstens fästning i juli 1719
och delaktighet däri.
(Avskrifter. Sid.55-58 gammal paginering).

IO)

"Extract af Kongl.Maijtz Bref och rescripter till
Kongl. Giötha HofRätt ifrån åhr 1668 och framgent."
(Avskrift. 95 sidor, gammal paginering. Omfattar
åren 1616-1712).

Il)

Alfabetiskt sakregister till n:r 10.
(8 fol.)

Härefter n:ris 12 och 13,- omfattande tillhopa 14 sid.
(1687-1700 gammal paginering)*
12)

G.Stiemhielms reservation till 1642 års lagkommissions
principbetänkande d.17/3 1643* (Se ovan n:r 7.
Tryckt tillsammans med detta bet.).

13)

Om urminnes hävd.
<,Ur J. Skyttes Kommentar till stadslagen).

Kapsel. Fasciklama härröra från
olika händer.
4:o.
Ur Cederhielmska samlingen.

(B 106 a).
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B 106 , en bunt, är år 1952 vid B-katalogens omarbetning
uppdelad i två buntar , 106 a och 106 b.

l)

"Florilegium juridicum. Den första Boken. Om dommare?
Rättegångzproces och det som länder till Exeecution." Kap.1-15.
(l lägg om 16 fol.,, paginerat 1952,. odaterad av
skrift utan underskrift. Behandlar såväl Kr.L.L.
som St.L. samt Rättegångsordinantian 1614 och
Rättegångsprocessen 1615. Texten tillkommen efter
exekutionsstadgan lo/7 L669,- som åberopas bl.a.
fol.ll. Avskriften troligen från början av 1700talet. Verket i sin helhet, omfattande 3 böcker,
finnes bl.a. i B 101 d 2 n:r 5 och B 124 fol.652ff).

B 106 b.

2)

"Florilegium juridicum".
Fragment av l:sta boken: om domare, rättegångs
process och det som länder till execution (Kap.1—9);
av 2:dra boken : om civilsaker och aktioner (Kap.
I-VIIl); av 3:dje boken om kriminaisaker (Kap.1-7?
II-13); samt av arvtavla.
(6 lägg med gamla n:r 1,3^7,8,10 och 11; sidorna
med gammal paginering 7-298, med luckor: Odaterad
avskrift utan datum och underskrift. Behandlar
såväl KrLL. som StL. samt Rättegångsordinantian
1614 och Rättegångsprocessen 1615. Texten till
kommen efter exekutionsstadgan 10/7 1669, som åbe
ropas flerstädes bl.a. fol.75. Avskriften troligen
från början av 1700-talet. "Florilegium juridicum"
i sin helhet finnes bl.a. i B 101 d 2 n:r 5 och
B 124 fol.652 ff. Ang.- arvtavlan se nedan n:r 3).

3a)

"Arv-Tafla, hwaraf man både Upp- och Nederstigande samt
Sidolinien hafwer at see och fatta =:=:=.Tryckt i
Äbo A:o C M D L XXXIV"(l).
(l lägg om 2 fol. ; avskrift utan datum och under
skrift, troligen från 1700-talets början. Fragment
av arvtavlan, se ovan n:r 2).

3b)

Två arvs-schemata.
(l lägg om 4 fol. och 1 vikt fol.; avskrifter utan
datum och underskrift: Texten troligen från 1700-talets
början).

4)

"Berättelse angående fremmandes arfskap."
( 3 lägg om tillh.12 fol., paginerade 1952. Inne
håller översikt över vissa arvsregler i ett fler
tal europeiska länder ävensom svenska arvsregler
för utlänningar. Avskrift utan datum och under
skrift. Texten tillkommen tidigast 1763, då Henrik
König , vilken bidragit med uppgifter från Hamburg,
blev handelsagent där).
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5)

Fragment av kommentar till KrLL.
(3 lägg om tillh. 24 fol., äldre paginering;
Utan datum och underskrift. Omfattar KgB kap.1-5*
Texten tillkommen efter 26/6 1704* vilket datum
omnämnes å sid.15. Kommentaren anknyter till vissa
ord eller uttryck i lagtexten, kapitel för kapitel,
med angivande av senare författningar i ämnet).

6)

Fragment av kommentar till KrLL.
(Dels 1 lägg om 6 fol. ,4els 2 lägg om tillhopa
16 fol.,, allt utan datum och underskrift. Det första
lägget innehåller början av beskrivning över lagens
tillkomst och bakgrund. De båda senare läggen be
handla KgB kap.1-4. Närmast efter första lägget före
ligger en större eller mindre lucka i texten. Läg
gen äro 1952 paginerade, det första för sig och de
två senare för sig. Tredje lägget skadat i.o. Texten
är trol. från början av 1700-talet i varje fall måste
den vara tillkommen tidigast 1675* vilket årtal om
nämnds såväl i första lägget å fol.4, som i 3:dje läg
get å fol. lOv. Texten är delvis avfattad på latin.
Läggen äro skrivna av en och samma hand, se t.ex.
majuskeln av bokstaven N. Kommentaren anknyter till
vissa ord eller uttryck i lagtexten, kapitel för
kapitel, med angivande av senare författningar, men
är olika n:r 5 ovan).

7)

Fragment av kommentar till KrLL.
(l lägg om 8 fol. ,odaterat utan underskrift.
Behandlar KgB.kap.26 (en del därav) - 33* (År
talet 1670 förekommer å fol.5 och årtalet 1675
i margen å fol.7v.).

8)

Fragment av kommentar till KrLL.
(l lägg om 8 fol. ,odaterat utan underskrift.
Behandlar GB.kap.5-8. Avskriften är av samma
hand som skrivit n:r 6„ jfr majuskler av bok
stäverna L och M. Stiernhööks "De jure" citeras
i margen fol.5 v.).
I texten ingå avskrifter av
a) Förmyndarregeringens dom 2l/3 1667.
(jfr B 101 d.sid.408);
samt
b) Förmyndarregeringens svar I7/II 1669
till Åbo hovrätt.
(jfr B 101 d sid.409).

9)

Fragment av kommentar till KrLL.
(2 fol. ,utan datum och underskrift; behandlar
GB. kap. 9(del därav) - 10. Då Stiernhööks
"De Jure" citeras i texten måste denna hava
tillkommit efter 1^72. Namnet Carl Gustaf
Cederhielm finnes i margen av fol.l).

(B 1L06 b)
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IO)

Fragment av kommentar till KrLL.
(l lägg om 6 sidor med gammal paginering
153-158. Utan datum och underskrift. Be
handlar GB. kap.18-22(delar därav). Texten
måste vara skriven efter 18/l2 1695; jfr sid.155).

11)

Fragment av innehållsförteckning till en kommentar
till KrLL. ÄB.
(2 fol. Utan datum och underskrift. Texten
trol. från tidigt 1700-tal).

12)

Fragment av kommentar till KrLL.
(2 lägg om tillhopa 33 sidor, gammal pagi
nering av 1:sta och sista sidan, L91 och 197.
Utan datum och underskrift. Behandlar BB+kap.
34(del därav),; 35-37 samt 38(del därav). Texten
troligen från 1700-talet,. i varje fall skriven ef
ter 6/l2 1695,? vilket datum omtalas å sid.213).

13)

Fragment av föreläsningar i (avhandling om) svensk
civilrätt före 1734 års lag.
(8 lägg, varav det första omfattar blott 2
fol.(innerblad saknas),; det tredje 4 fol. samt
varje av de övriga 8 fol. Utan datum och under
skrift,, paginerat 1952. Fragmentet innehåller slutet
av arbetets första del (om arv ,testamente och förmynderskap) samt 7 kapitel av en andra del?(om bl.a.
besittning,-äganderätt,fång, hävd). Texten härrör
från 1700-talet, tidigast från 1725, vilket årtal
omnämnes å fol.5).

14)

Fragment av föreläsningar i (avhandling om)svensk
civilrätt före 1734 års lag.
(2 lägg om 19 fol. Utan datum och underskrift.
Paginerat 1952. Innehåller slutet av ett kapitel
n:r 3, vidare kap.4-7 och kap.19-24 samt behand
lar bl.a. "sk^ifte" (byte) av lös och fast egen
dom,, inlagsfä,, besittning, lega och hyra, lån
och försträckning, pant och vad, förmån, bolag,
byggningar. Texten ,som synes vara avskriven
av två skilda händer, härrör från 1700-talet.
Synopsis juris nämnes fol.14 v.,likaså årtalet
1671, fol.3).

15)

Fragment av föreläsningar i (avhandling om) svensk
straffprocessrätt före 1734 års lag.
(6 fol. Utan datum och underskrift. Innehåller
2 kapitel, det andra ofullständigt. Texten från
1700-talet, tidigast från 1726,, vilket årtal om
nämnes i första kapitlet. Ej -= Nehrman).

(B 106 b).
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16)

Ett lägg om 8 fol., i pappärmar med Cederhielms
vapen „ innehållande följande avskrifter, utan
datum och underskrift, med text från 1500-ta-

let:
a)
b)
c)
d)
e)

Förspråk till stadslagen.
(Av Olaus Petri).
"Medh lagh skall man landh byggia."
(Med utläggningar).
Ordstäv.
Domareregler, medeltida.
(jfr Vgl IV:12).
Bibelcitat.

17)

Fragment av kommentar till stadslagen.
(innehåller 8 sammanhäftade lägg^avskrift utan
datum och underskrift,- näml. 4 opaginerade sidor
inledning,,72 sidor med gammal paginering, be
handlande KgB, samt 47 sidor, gammal paginering,
behandlande GB. Texten tillkommen tidigast 1712,
se sid.55 ,, och sål. varken = Arnells eller Skyttes kommentar).

18)

Fragment av kommentar ("Proemium") till stadslagen
av Lundius d.y.
(l lägg om 15 fol.„ avskrift utan datum och
underskrift, omfattar StL. t.o.m. KgB.kap.2.
Å fol. 3 talas om "Min Zamolxi" och "mina
observationes ad leges antiquas." Texten till
kommen efter 18/12 1698, se fol. 15 v.).

19)

Fragment av 1571 års kyrkoordning, avdelningen om
präster och biskopar.
(l lägg om 28 sidor, gammal paginering 326-353,
utan datum och underskrift. Jfr Handl:r rör.
Sv.hist.ser.il:2:1.sid.137-151).

20)

Göta hovrätts "Betänkiande wid dén proiecterade nya
kyrkoordningen."
(l lägg om 10 fol., paginerai 1952, odaterat utan
underskrift. Texten från 1700-talet. Rubriken
synes ursprungligen hava utgiorts av endast ordet
"Betänkiande" och i gvrigt kompletterats av se
nare hand. Innefattar avskrift av hovrättens ut
låtande Februari 1726 över 1686 års kyrkolag,
kap.1-16, infordrat av Ecklesiastika deputationen
av år 1723, med anledning av förarbeten till en
ny kyrkolag. Hovrättens yttrande avsändes d.19/2
1726. Senare avgav hovrätten utlåtande Över resten
av 1686 års kyrkolag. Jfr Hj.Nordin, Kyrkolagsförslaget av år 1731 I, Nyköping 1899, samt Eckl.
handlingar, Vol. 13, Prästeståndets arkiv,. R.A.,
där emellertid nu ifde utlåtande saknas).

(B 106 b).

21)

Ett lägg om 6 fol., utan datum och underskrift, inne
hållande följande avskrifter:
a)

Fragment av domkapitlets i Linköping ut
låtande den 6/4 1694 till Göta hovrätt
i mål ang. blodskam.

b)

Transsumt av samma domkapitels resolution
den 14/8 1696 ang. verkställighet av en
dom på kyrkoplikt.

c)

Domkapitlets i Göteborg utlåtande till Göta
hovrätt ang. en mans ansökan om tillstånd
till äktenskap med sin förra hustrus brorsens
dotter.
(Odaterat. Med ett arvschema. Undertecknat
av Johan Carlberg, som var biskop i Gbg
1689-1701).

22)

Fragment av K*M:ts skrivelse till Göta hovrätt inne
fattande resolution i underställt mål ang. en
för ärekränkning och kyrkofridsbrott i Karlskrona
dömd person.
(Odaterat, utan underskrift, men i margen finnes
datum den 17/8 1757. Avskriften är av G.C.Cederhielms hand).

23)

Fragment av avhandling i arvsrätt.
(2 fol. Ett eller flere mellanliggande fol. sak
nas, likaså datum. Textdelarna i fragmentet av
se tiden före 1734 års lag men hänvisningen
å sista raden till ÄB. 14 felaktig. Kommentaren är
uppställdsystematiskt, med indelning i kapitel
och artiklar).

24)

Avhandling om Sveriges äldsta historia.
(5 lägg om 39 sidor, paginerade 1952. Inne
håller 17 kapitel. Utan datum och underskrift
Texten från 1700-talet. Peringskölds bok om
Theoderik av år 1699 omtalas å sid. 14)*

25)

Fragment avett av Bergskollegium avgivet utlåtande
i tvist mellan Mårten Naumans arvingar och Erich
Johanssons arvingar (jämte Bondeska sterbhuset?).
(l lägg om 6 fol. Utan datum och underskrift. Tex
ten tillkommen efter 26/6 1688, se fol. lv.Lorenz
von Stockenström,, som avled 1690, omnämnes å fol.
3).

26)

Fragment av bestämmelser om inkvartering under pågå
ende krig.
(2 fol., mellan vilka funnits annan text.
Utan datum och underskrift. Avskriften från
1700-talet. Å sista sidan :"Papper af åt
skilliga slag som närmare skola genomses och
åtskillias."

(B 106 b.
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27 )

Fragment av
a)
Kon.Gustaf Adolf beslut "26/l0"? 1617
i Uppsala ang. fastställande av edsformulär för olika kategorier vid den stun
dande kröningen i Uppsala,, (vilken ägde
rum 12/ 10, se Stavenow,. Sv.Hist.,.sid.69).
b)

Riksdagsbeslut 17/3 1620, ang. bl.a. Sve
riges förhållande till Danmark.
(13 fol.,defekta i början och i slutet).

28)

Yttrande av hovrättsrädet Gudmund (Nordberg) Löwenhielm 4/2 1729 till Svea hovrätt över ett till hov
rätten remitterat betänkande om stöld och tjuvnad.
(2 lägg om 8 fol. Avskrift, utan datum och un
derskrift. Jfr nästa n:r).

29)

Göta hovrätts betänkande 4/2 1729 ang. stölds och
tjuvnads avstraffande.
(5 lägg om tillh. 20 fol. Avskrift utan datum
och underskrift).

3 0)

Betänkande ang. tjuveriers hämmande och svårare straff
på allehanda stölder, ingivet år 1727 hos Riksens ständer.
(3 lägg om tillhopa 12 fol. Avskrift utan datum,
och underskrift).

31)

"Kort Berättelse om domstolarne i Riket i gemen och i
synnerhet om Kongl. Svea Hovrätt, thess första
inrättning, jurisdiction, ledamöter och Betiente^
samt ämbetes förrättningar; Till Hans Kongl. Hög
het,. Sweriges Rikes utkorade arfförste, då han
med sin höga närwarelse be wi stade jgwea H ofrät t,
underdånigst öfwerlefwererad den 2=
Maj 1745-"
(l lägg om 31 fol. Jfr B 109 n:r 24,? där presi
denten Carl Frölichs namn finnes under avskrif
ten).

32)

Ordningsföreskrifter 1728 för rättegång m.m.
( 1- lägg om 2 fol.,; utan underskrift men
med ant.: "14 febr.1728 decretum").

33)

a) Fragment av Karl XI:s hovartiklar den 16/l2 1687.
(l lägg ,med gammalt n:r 8.Omfattar instruktio
ner för hovauditören p.8-10 samt instruktioner
för notarien uti borgrätten. Jfr Schmedeman sid.
1185-86).
b) Fragment av Uppsala stadga 29/6 1538 mot nidingsverk.
(jfr Schmedeman s.7;.

( B 106 b).

34)
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"Huru man skall rätt och lagligen procédera medhhäradtz
syner."
(l lägg om 8 fol. , medgammal paginering 849-857.
Utan datum och underskrift. Texten senast från 1645.
Tryckt hos I.Arnell: Swerikes StadzLagh Sthlm 1730,
sid.399 ff* Enligt J.E+Almquist, Det processuella
förfarandet vid ägotvist, Upps.1923, sid.121, år
författaren möjligen Petrus Hanson Dober).

Kapsel. Fasciklarna härröra från
olika händer.
4:o.
Ur Cederhjelmska samlingen.

(B 106 b).
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l)

Anteckningar av docenten Fale Bure (Burman),,
13 fasciklar. Original.
a)

Koncept till tävlingsskrift till Vitterhetsaka
demien, benämnd "Kritisk avhandling om province
lagarnes ålder och hvad anledning de gifva til
närmare kännedom av nationens tillstånd."
(jfr akademiens handlingar del VI sid.186-307,
där skriften tryckts å sid.186-307 i något om
arbetat skick).

b)

Ett koncept,, motsvarande ungefär sid.186-196 i
ovannämnda tryck.

c)

Ett koncept, motsvarande ungefär sid.195-233
i ovannämnda tryck.

d)

Ett koncept,, motsvarande ungefär sid.234-307
i ovannämnda tryck.

e)

Div.anteckningar hörande till ovannämnda av
handling.

f)

Allmänt om historiens uppgift.

g)

Anteckningar ur företalet till Kofod-Ancher:
Den danske lovhistorien, Kb.1769-76.(Omkr.
1800?).

h)

Excerpter ur J.Stiernhöök, Carl LundiMs d.y.
m.fl. författare (omkr.l800).

i)

Anteckningar

om frostnätterna i Finland.

j)

Anteckningar
lagar.

om forn- och medeltida utländska

k)

Anteckningar om Jämtland, åtm. delvis från
åren 1795-96.

l)

Anteckningar om varjehanda förhållanden i
landet, dagt.1800.

m)

Anteckningar om runor.
(jfr Nova acta Soc.Sc.Ups.Tom.5,1792,sid.
274-321).

Fasciklarna a - d,, f - j„ och m
Fasciklama e, k och 1

2)

=

=

B 107.
Pol.

Fol.

4: o.

Ett blad medöverskrift: "A.1705 d.27 Aprilis.
Annotata widh Kunungs Balken."
(Ofullbordat koncept. Innehåller anmärkningar
betr. KgB 1:1 och 2 samt 2:1, möjligen i 1686
års lagkommissions förslag 1696. Hänvisning
göres till ett prot. d.13/4 1697. Sjögren: För
arbetena etc. upptar dock icke något lagkommissio
nens prot. för sistnämnda dag eller för d.27/4 1705,
ej heller är bladets innehåll eljest där uppta
get.
Fol.
Ur Cederhjelms saml.

59.

3)

"Kort Extract så af Lagmännens som justitie betiänternes af Landet och i Städerne uthi Skåne och
Blekingen underdånige och oförgrijpelige påmin
nelser widh dhen Nya processen"#
(Avskrift om 6 fol. utan datum och underskrift?
trol. från omkr. år 1700. Innehåller utlåtande
över 1686 års lagkommissions betänkande 1693 till
processens och dess vidlyftigheters avkortande.
Ej tryckt hos Sjögren: Förarbetena etc.).
Fol.
Ur Stiernelds saml.

4)

Förslag till giftermålsbalk av J.Stiemhöök 1669-72..
Kap.l-början av kap.8.
(Avskrift, trol. från 1600-talet, 16 fol.? ofull
ständig. Jfr J.E.Almquist,Förarbeten till Sve
riges rikes lag 1666-1686, Uppsala 1933) där för
slaget finnes tryckt, men denna avskrift ej omnämnes. Avskriften, överensstämmer ej i allo med
någon av de 4 utav Almquist omnämnda).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

5)

Förteckning på 1686 års lagkommissions brev och betänkanden 1725-1780.
(Avskrift utan datum och underskrift. 31 fol. utom
titelbladet. 1686 års lagkommission upplöstes
definitivt först 1808).
Fol.
Ur Gyllenborgs samling gm
greve H. Taube.

6)

K.M:ts resolution och förklaring Stockholm den 30/5
1682 över landslagens rätta förstånd och mening
i mål när hustrus fasta arvegods sökes i betal
ning för gäld,, gjord under äktenskapet.
( 1 fol., avskrift. Jfr Schmedeman sid.758).
Fol.
Ur Celsiska samlingen.

7)

Anteckningar ur Upplandslagen, Hälsingelagen, Dala
lagen , Bjärköarätten, Gottlandslagen, Östgötalagen, Södermannalagen och Västgötalagen.
(Original om 4 fol. Utan datum och underskrift.Trol.
från 1800-talet).
Fol.
Ur S.M.Fants samling.

8)

Ett häfte om 30 fol. i 3 lägg, paginerade 1952, inne
hållande följande avskrifter;och anteckningar.
a)

K.Resolution och förklaring Stockholm d.23/6 1615
på hovrättens frågepunkter.
(jfr Schmedeman sid.163).
fol.l

(B 107).
Fol.

60.

8)

(forts.)

(B 107).

b)

Handelsordinantian, Örebro d. I0/2 1614
p.1-4.
(jfr Stiernman, Commerce, pol.och oeconom.
förordningar, 1, sid.591)*
Fol.2v.

c)

"Huru Sjwka Stugwn Hållas Skall."
(Avskrift. Utan datum. Ej hos Höppener eller
Stiernman.).
F 0I.4 .

d)

K. förordning Stockholm 3l/l0 1650 mot lands
köp.
(Avskrift. Jfr Schmedeman sid.289, som har da
tum 13/ 10).
F 0I.5 .

e)

Fragment av ingress till en Kristinas förmyndar
regerings skrivelse av ovisst innehåll. F 0I .6 v.

f)

Göta hovrätts skrivelse den I7/6 1636 tilllands
hövdingen Ture Andersson med föreskrifter ang.
lagläsare.
Fol.7.

g)

"Huru man må förbryta sitt arff, af kejserlagen
Vthdragen=: =:=:=:=:="
Fol.7 v.
(Anteckningar).

h)

"Om Arff.Thetta efterskrefne ähr Utndragit af
then gamble Lagen tillförståndige mäns förbättringiA.D.1557."
Fol.8.

i)

"Een enfaldigh Underwijsningh om arftäckt Reeteligen Uthdragen och efter Sweriges beshrefne
Landz (laghs) innehåld."
Fol.9*
(jfr B 101c2 n:r 3.Rubriken = Erik Sparres Cen
sura de jure herediterio).

j)

"Förklamingioch Under Wisningh om förbemälte
Arfwetekt på samma sätt stält doch grundeligare
och Uthtryckeligare, att the som then första me
ningen icke straxt kunna begripa måge aff thenne
förklaringh hafva en wijdare Rättelse." Fol.9 v.
(innehåller bl.a. en del av Erik Sparres Censura
de jure hereditario, tryckt av J.E.Almquist i Hist,
handl. 27 sid.95 och enl. honom trol. författad
1578. Jfr B 101 c2 n:r 4).

k)

Utredning om laga kraft hos olika slag av domar.
Fol.ll.

l)

Referat av Hertig Karls stadga Skara den 22/3 1603
om mansbotens fördelning vid skifte efter den
dräpte.
Fol.12.
(En lagmansdom den 8/ 1I 1625 omtalas).

m)

Om femte mans arv.
(Anteckningar).

n)

Riksrådets stadga 1546 om tillvitelse för hor.
(jfr Schmedeman sid.27).
Fol.13.

Fol.12 v.

Fol.

8)

(forts.)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

Om testamente enligt stadslagen.
(Anteckningar).
Om 3-årig hävd enligt LL samt urminnes
hävd.
(Anteckningar).
Om jordmätning.
(Anteckningar).
Karl IX:s artiklar för dem "som willia
redeliga lefwa".
("Hoffwande" = den som håller samkväm).
Johan III:s ordinantia 1577 om horsaker.
(jfr Schmedeman sid.67).
Karl IX:s svar l/lO 1611 till ståt
hållaren i Kalmar Bo Gustafsson (Bååt)
ang. högmålsärenden.
(jfr Schmedeman sid.l30).

(B 107).
Fol.
Fol. 13 v.

Fol. 14.

Fol. 14.

Fol. 14 v.

Fol. 15.

Fol. 15 v.

u)

"Om arffall."
(Anteckningar).

Fol. 16.

v)

"Controversier om Lagmans Syner."
(jfr nedan under cc).

Fol. 16.

x)

"Process uthi Edzöressbrått".
(innefattar en sammanställning av
LL:s bestämmelser om edsöresmål).

Fol. 17.

y)

Biskopars och superintendenters förening
(å riksdagen i Örebro) den 8/2 1614 ang.
biskopsänkors nådår.
Fol. 17 v.
(Se S.R.A.).

z)

"Ett korth Extract oppå alla Fyratio marks
saker i landz Lagens KonungsBalck."
Fol.

18 v.

å)

Konung Kristian IV:s förordning Köpen
hamn den 16/6 1637 om prästers handhavande
av altarets sakrament, om förbjudna leder,
om andlig inspektion och om betalningen
av gäld.
Fol. 19.

ä)

Biskop Nils Knutssons 'dom" om kätteri
"Ex Levitice 18 Cap+"
'
Fol. 23 v.
(innehåller en uppräkning i 4 punkter
av förbjudna leder. Jfr B 101 c 2 n:r 5).

ö)

Om begreppen lagmanssyn och landssyn.
!_"AttLagmanssyn som nu är i bruuk icke
är den Rätta Lands (ändrat från "lagmans")
Syn om hwilken Lagen talar där till hafwer
Jagh efterfölliandhe Argument och skiähl."
Texten tillkommen efter 1614 då hovrätten om
talas å fol.24).
Fol. 23 v.

62.

8)

(forts.)

(B 107].

aa)

Cm hovrätten såsom behörigt forum.
(Anteckningar).

bb)

Om talan mot lagmans- och landstingsdomar m.m.

Fol.24 v.

Fol.25*

cc)

Om lagmanssyner och landssyner m.m.
(Anteckningar delvisöverensstämmande
med ant. under v ovan. Slutar med
orden "Ita censuit Hendricus Teit").

Fol.26.

dd)

"Efter Wester åhs handell innehåller =:="
1528?.
F 0I.27.
(jfr R.Reg.1528 sid.25 och J.E.Almquist
i Lychnos 1932 sid.2 not 3).

ee)

Om iterationsstraff vid hor och mö
kränkning samt om incest m.m.

Fol.28 v.

ff)

Citat ur åtskilliga klassiker (Scipio, Cicero, Solon, Tlato, Demostenes). Fol.29 v.

gg)

Gustaf Vasas stadga 1540 om nidingsverk
eller våldsverk på ens bohagsting.
Fol.30.
(jfr Schmedeman sid.12).

Häftet är skrivet av en och samma
hand, efter 1614,r emedan hovrätten
nämnes (fol.24), troligen av Henrik
Teit (se fol.27) och således senast
1657, då han dog.
Fol.

9)

"Utdrag om the gamla Svenska Lagarnas ålder och be
skaffenhet."
(Utan datum och underskrift. Innehåller en kort
beskrivning i ovanstående ämne. Bl.a.omnämnas
l) Hadorphs författn. edition ; 2) Isaac Olivecrona:"Kort samling om ursprung til åtskilliga
Folks skrifteligen Författade och utgifna Lagar."
Sthlm 1746, samt 3)den s.k. Medel-lagen).
Avskrift om 8 fol., skrivet 1746
eller något senare.
4:o.
Ur Celsiska saml.

IO)

Ett häfte om 10 fol., varav 2 oskrivna, innehållande
följande avskrifter.
a)

"Een kort Berättelse eller Historia om then
Swenska Lagen."

Fol.l.

(innehåller en kortfattad redogörelse för laghi
storien f.o.m. Kristoffers landslag, författad
tidigast 1675, vilket årtal omnämnes).

65.

IO)

(forts.)
b)

c)

(B 107.)

Kon. Gustaf Adolfs tal till ständerna
1630.
(jfr Riddarskapets och adelnsprot.l630).

Fol.

Fol. 3

Biskop Johannes Olaij Terserus' i Linkö
ping svarsbrev ll/ll 1677 till översten
Arvid Ribbing ang. dennes beskyllningar
mot Terserus.
Avskrifterna a) och b) synas skrivna
av samma hand, en annan än den som skri
vit avskriften c). Häftet troligen skri
vet i slutet av 1600-talet.
Folio.
Ur Celsiska samlingen.

Il)

Brev till den år 1780 utnämnde presidenten i
Åbo hovrätt frih. Germund Carl Cederhielm från
Adam Fredenstierna den 30/4 1781 (6 sidor)
samt från Johan Friedr. de Bruce den 8/5
1781 (lO sidor) och den 28/l0 1781 (4 sidor)
rörande arbetssättet i Svea och Göta hovrätt.
(Original).
4:0 .
Ur Cederhielms saml.

12)

Sju handlingar från åren 1717-1724 rörande ersätt
ning åt Häradshövdingen Mauritz Biörner för
en enligt Svea hovrätts befallning år 1717
verkställd "inquisition" i Söderhamns stad
ang. stadens protokollers och domböckers ute
blivande samt ang. jägmästaren Magnus Blix därstädes,
(Delvis original, delvis koncept eller
kopior.)
4:o och Fol.

13)

Anteckningsbok ang. extrakter ur K.brev ang. justitieväsendet m.m.
(Original , förd i följd under åren 1680 till!697)
med några nateckningar från åren 1703 och 1708. Efter
det fösta bladet något blad borta. A baksidan av
omslaget tecknat: "Herrn H. Bergstedt, Bourgmestare, Callmar").
12:o.

14)

"Kort Berättelse om Domstolarne i Riket i gemen och
i synnerhet om Kongl. Swea Hof.Rätt, Dess första
inrättning, Jurisdiction,. Ledamöter och Betjente
samt ämbets förrättningar, till Hans Kongl. Höghet
Adolph Friedrich, Sweriges Rikes Utkorade Arffurste,
Tå han med sin höga närwarelse Benådade Swea HofRätt, underdånigt öfwerlefwererad Then 2 Maii
1745."
(Avskrift.
21 fol.).
4:0 .
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15)

Ett lägg om 2 fol. , ett tomt och ett innehål
lande en å latin avfattad innehållsför
teckning till en här ej bevarad volym
med skrifter i historia, teologi,, filosofi
m *m +
^ io *

16)

K. M:ts resolution och befallning Stockholm den
22/7 1680 med föreskrifter angående den
"direktion" som skulle hållas vid presi
dentens i Göta hovrätt Clas Rålanbs "lång
väga" frånvaro.
(Avskrift om 2 fol.).
Fol.
Ur Gyllenborgs papper.

17)

Extrakt av K.Reduktionskommissionens protokoll
den 13/11 1705 ang. Parkinais säteri i
Åbo län.
(Original om 1 fol.).
Fol.

18)

Skrivelse till en hovrätt (ovisst vilken) från
underlydande häradshövdingar ang. åtgärder
för förbättring av deras löner.
Avskrift, utan datum och underskrift. Skri
velsen tillkommen efter den 4/3 1685,- se fol.
3 v).
Fol.

19)

K.brev Stockholm 23/4 1674 till en landshövding
ang. ägors återbördande till militiehemman.
(Avskrift).
Fol.

20)

Transumt av dels Drottn. Kristinas stadga och på
bud Stockholm den 17/l2 1644 över åtskilliga
oordningar etc. och dels =ag- ÄB Kap. 9 § 4 i
1734 års lag.
(Avskrift, 1 fol. Jfr Schmedeman sid.239).
4: o.
Ur Rosenhanes saml.

2l)

"Tabula consanguinetatis" med anteckning: "Efter
denna Tafla är af Riksens Råd dömt emellan Cantzleren Wälb:ne Gref Axel Oxenstierna och H.Erich
Horn uti Hof Rätten, är och den som på alla
Rådstugor och Consistorier finnes."
(Avskrift,; 2 fol.).
Fol.
Ur Hans Järtas papper.

22)

"Arbor Affinitatis?
(Avskrift av 2 arvstabeller, 1 fol.).
Ur Hans Järtas papper.

Fol.

( B 107.)
Pol.

65.

23)

Arvtavla
med beskrivning å världslig och
kyrklig komputation.
(Avskrift å 2 fol.).

(B 107).
Pol.
Fol.

Ur Hans Järtas papper.

24)

Arvtavla.
(Avskrift, 1 fol. med förklaring å baksidan).
Fol.

25)

Arvtavla.
(Avskrift, 1 fol.).

26)

Fol.

K. M:ts resolution och förklaring Stockholms
slott den 30/5 1682 över landslagens rätta för
stånd och mening i mål när hustrus fasta arve
gods sökes i betalning för gäld som är gjord
under äkentskapet.
(Avskrift, 2 fol. Jfr Schmedeman sid.758 samt
ovan n:r 6).
Fol.
Ur Rosenhanes samling.

27)

Traktat om "Fougdens Embete, Rådh och Myndigheet,
uthi Staden, Uthdragen af Sweriges Lagh."
(Avskrift utan datum och underskrift, 6 fol.
Grundad på 1614 års rättegångsordinantia).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

28)

Utdrag av domboken från ting den I2/9 1679 i Aringsås med Allbo härad ang. uppbud å Engelholms gård.
(Original , 1 fol.).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

29)

1686 års lagkommissions memorial ang. revision
av giftermålsbalken.
(Avskrift utan datum och underskrift. 2 fol.
Jfr Sjögren:Förarbetena etc. ,Bd 7,sid.34 not).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

30)

Anteckningar om vissa rättsfrågor av process-och
civilrättsligt innehåll, enligt stadslagen.
(Original? Trol. från slutet av 1600-talet,
2 fol.).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

31)

1686 års lagkommissions förslag till ärvdabalk
1690, kap.l t.o.m. kap.6 § 2.
(Avskrift utan datum och underskrift.Jfr Sjö
gren: Förarbetena etc., Bd 4 sid.83,dock att

66.

31)

32)

(forts.)
textens ordalydelse något litet avviker
från den där tryckta, se t.ex. Kap.3 §5. Hand
skriften ej omnämnd hos Sjögren å sid.XIV).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

(B 107.)
Pol.

"Om Interesse som af Föräldrom eller widh Arffskiffte fordras."
(Original? 2 fol. Anteckningar om rättsfall
från åren 1667,1669,1681 och 1684).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

33)

Anklagelseskrift, ställd till en kommissiorialrätt,
avseende åtal mot guvernören i Göteborgs och
Bohus län, Amiralen Erik Sjöblad för ämbetsförseelser.
(Avskrift. 26 fol., utan datum och underskrift,
författad 1711, vilket år domen föll, men efter
den 3/6 , vilket datum nämnes å fol.I4 ).Fol.

34)

Fragment av en utav auskultanten i Göta hovrätt Josua
Plank till Riksens Ständer riktad besvärsskrift
med bilagor, i ett befordringsärende.
(Avskrifter, 8 fol. Besvärsskriften författad
tidigast i slutet av år 1736, Jfr fol.l).
Fol.

35)

Förslag till ärvdabalk av J.Stiernhöök, 1666-1669.
Förra delen: början och slutet av kap.l samt kap.2-7.
Senare delen: kap.1-5.
(Avskrift trol. från 1600-talet. Ofullständig.
10 fol. Jfr J.E.Almquist, Förarbeten till Sve
riges rikes lag 1666-1686, Uppsala 1933, där
förslaget finnes tryckt men denna avskrift ej
omnämnd. Avskriften överensstämmer ej i allo
med nämnda tryck).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

36) a) "Register öfwer de Capitel, måhl,; ochjdomar med til —
hörige, och bijfogade Swar och Meningar och hwad
mehra som uthi dhenne Förste Bokens Förste deel
eller Titul finnes."
(Avskrift. 8 fol. Innehåller en systematisk för
teckning på rättsfall y åtm. delvis från 1600talet. Hänvisar till sidor i annan volym.Mot
svarar B 203 sid.2-30).
b) Utsökningsväsendets systematik.
(Tablå; 2 fol. Original?).

67.

36)

37)

c) "Register öfwer Kl.Maij:ts och Kongl.Swea
Håfrätts dommar och Förklaringar".Fjärde
boken.Andra och tredje delarna.
(12 fol. Innehåller en systematisk,i ka
pitel uppdelad ,förteckning på rättsfall.
Hänvisar ej^ till sidor i annan volym).
(N:r 36 aj och c) böra jämföras med B 101 d
n:r l).
(Avskrifter troligen från början av 1700talet).
Fol.

Ett häfte innehållande
a)

Början av en avhandling om giftermålsbalken
enligt landslagen (kap.l och 2).

b)

Formulär till salubrev ang. fast egendom
på landet (1708).

c)

Formulär till fastebrev ang. fastighet i stad*
(Avskrifter utan datum och underskrift.
Olika händer. 4 fol.).
Fol.

38)

"Extract af Giftermåls Balken."
(innehåller en förteckning å rubrikerna till
kap.1-15 närmast i enlighet med 1686 års lagkom
missions förslag av
ävensom
paragrafvis uppställda innehållsuppgifter*Z#&
n ä m n d a A v s k r i f t
utan datum och underskrift, uppgjort av kommis
sionen? 4 fol.).
Fol.

39)

Ett häfte innehållande:
a)

Betänkande den 2l/5 1667 på hovkansleren Nils
Tungels i livstiden lämnade frågepunkter, av
givet av I.Lagerfelt och [E] Rosenholm.

b)

Betänkande "post scriptum" (samma dag?) ang.
Markus Nilssons uppgifna fordran hos ovannämnde
Tungel , avgivet av Olaus Thegner och Sveno
Törner.
(Avskrifter;
4 fol. ).
Ur Rosenhanes saml.

Fol.

40)

Underdånig berättelse av Göta hovrätt huru frågor om
testamenten både efter lands- och stadslag i hov
rätten behandlats.
(Ofullbordad avskrift. 18 fol.^ utan datum ,
troligen från år 1684 eller däromkring, jfr nedan
n:r 4l).
Fol.

41)

Ett häfte om 20 fol. innehållande;
a)

Göta hovrätts missiv 8/3 1684 med översändande
av Hovrättens nedan under b) nämnda berättelse.
Fol.l.

(B 107).
Fol.

68.

4l)

b)

Göta hovrätts underdåniga berättelse den
( B 107).
27/2 1684 "huru man af Kgl. resolutioner så
Fol.
och här afdömde Criminalier befunnit hoor och
Lägersmål i skyld och svågerskap vid afstraffande här till considererat wara jämte oförgripeligt betänkande hwilka leder mehr eller
mindre synes förbudne".
Fol.lv-10v.
(Omfattar 46 rättsfall från åren 1617-1682; jfr
B 106 a n:r l).
Därvid fogade nedan under c) - e) nämnda hand
lingar:

c)

"Kort och liuslig demonstration at i Guds Lag
18w6 Lev. äktenskap emellan syskonabam ej förbiudes."
Fol. 11-15.

d)

"Kort relation eller förklaring öfwer förbudne
Leder, hwar utinnan esomoftast plägar sökas
dispensation, huru här med in praxi hafwer warit
observerat och hållet, och hwad thet är uti hwilket Consistorij Ecclesiastici betänkande kan synas
nödigt =:=:=:=:=:=:=:= Thetta till widare efter
tänkande observerat och skrifvit af Johan Stiernhöök =:=:=:=:=" .
Fol. 15 v.
(jfr J.E.Almquist, Förarbeten till Sveriges ri
kes lag 1666-1686, Uppsala 1933; sid.17 och 147,
där dock detta ex. av skriften ej omnämnes.)

e)

Referat av Svea hovrätts dom den 1/3 1680 i mål
om äktenskap i svågerlag jämte domkapitlets i
Uppsala beslut om äktenskapets nullitet.Fol.19*
(Avskrifter från 1600-talet.)
Ur E.M.Fants saml.

Fol.

42)

Försäkran ("Obligation") Stockholm den 8/5 1613 av
fogden Karl Hansson i Skären (- Värmdö) med avs.
på tjänsten.
(Original, 1 fol.) ,
Fol.
Ur J.West4ns saml.

43)

a) Anteckning den 20/9 1621 om dagar för olika leda
möters i Svea hovrätt ankomst till hovrätten,,
samt
b) Uppgift å vissa till hovrätten instämda svarande.
(Original).

Fol.

44)

K.M:ts resolution och förklaring, Stockholm den 5/3
1655 över Göta hovrätts föredragna frågepunkter.
(Ett häfte om 4 fol. Avskrift. Resolutionen är
kontrasignerad av J.Stiernhöök).
Fol.

45)

Ett häfte om 76 sidor, äldre paginering 784-859;innehållande avskrifter av följande handlingar.
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45)

(forts.)
a)

K.M:ts instruktion Stockholm den 17/7 1663 för
kanslirådet Johan Gyllenstierna och övriga med
lemmar i den särskilda deputation som skulle
avhjälpa tillfällig balans i justitieärendena
hos K.M:t.
(Sid.784-790. Jfr Posse: Sv.lagstifn:s hist.,.
Sthlm 1850,, sid.111).

b)

K.M:ts instruktion Stockholm den 27/7 1665 för
general inspektören Petrus Gavelius Cedershiöld,
som skulle hava bl.a. att sammanfoga alla förord
ningar och stadgar "uti ett Corpore" för förnyad
publikation.
(Sid.791-796.Jfr Posse ,a.a.sid.266).

c)

Betänkande den 20/l2 1665:"Oppå dhe puncter som
hans höggrefliga Excellentz Herr Rijkzdrotzen
oss föresatt hafwer är detta wårt ringa betänkiande."
(Sid.797-806. Förslaget tryckt, efter annan hand
skrift, hos C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagför
bättring 1633-1665^ IIy Uppsala 1878,sid.88. Försla
get är undertecknat av Stiernhöök,M.Rålambstierna
och E.Drysenius. Riksdrots var då Per Brahe d.y.).

d)

"Förslagh" (den 20/l2 1665) "Huru Justitien in
Genere skulle kunna obehindrath haffwa sin gång
och Underrätterne sin tillbörlige Respect och myn
dighet, och hans K.Maij:t som dess föruthan med
månge wichtige Rijksens ährender är öfwerhopad,;
icke här med så öfwermåttan som nu skeer,, belas
tas och beswäras."
(Sid.806-813. Förslaget tryckt , efter annan handskr.,
hos C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagförbättring 16331665,II,Upps.1878,sid.83. Förslaget är undertecknat av
Stiernhöök, M.Rålambstjerna och E.Drysenius^).

e)

K.M:ts resolution och förklaring, Stockholm den
1/9 1664 över prästerskapets besvär vid Riksdagen nämn
da år, ang. dess privilegier, förbud mot conventiklar m.m.
(Sid. 814-828).

f)

K.M:ts memorial (odaterat) för den under mom.a)
här ovan omnämnda deputationen.
(Sid.829-336. Innehåller iteratum till instruk
tionen den 17/7 1663).

g)

"Relation öfwer then twist, som Wälborne fru Elisa
beth Carlsdotter" (Gyllenhjelm) "hafwer med Wälborne
fru Karin Stake om Arf", vari omtalas att hovrätt
dömt i saken.
(Sid.837-844,trol.av år 1667,jfr B 101 d n:r 32
samt nedan under mom. h).).

(B 107.)
?ol.
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45)

3 107.)

(forts.)

Fol.
h)

Göta hovrätts dom d.17/4 1663 i den under mom. g) omförmälda saken.
(Sid.845-847).
samt
"Rationes".
(Sid.847-850).
och
"Rationes pro voto".
(Sid.851-855).

i)

K.Maj:ts bref Stockholm d.l/8 1693 till kommendanten
och viceguvernören Gustaf Makeléer angående utskrifning av gästningspenningar i Skåne.
(Sid.855).

j)

Kungl.Likvidationskommissionens skrivelse Stockholm
d.12/10 1695 till generallöjtnanten och guverhören
Otto Vellingk.
(Sid.856. Jfr B 107 n:r 52).

k)

K.brev Stockholm d.29/l2 1690 till (Rutger von) Ascheberg ang. handläggning av ett mål i Göta Hovrätt (post
fat .).
(Sid. 859).
Ur Celsiska saml.

46)

Svea hovrätts skrivelse Sthlm d.2o/ll 1667 till rådhusrätten
i Piteå ang. akter i avdömda mål.
("Copia". 1 fol.).

47)

Fol.

K.M:ts resolution Stockholm d.l7/ll 1669 på en hovrättsjfråga
13/10 s.å. ang. änkas ansvarighet för mannens gäld före
äktenskapet.
(Avskrift. 1 fol. Jfr Schmedeman s.602).

48)

Fol.

Fol.

"Kordt och enfaldigt Tahl, Underdånigst till hans Kongl.
Ma^:t framstält d.23 Maij 1683 af Herr Assessoren Gustaf
Queckfelt."
(Avskrift. 1 fol.)
Fol.
Ur Cederhielms saml.

49)

Protokollsutdrag från ting i Noraskogs bergslag d.2/6 1686
ang. redovisning för utevaroböter.
("Copia". 1 fol.).
Fol.
Ur Rosenhanes saml. ?

71.

50)

K.Göta hovrätts skrivelse Jönköping d.27/4 1687 till
häradshövdingen Wickman Hornbein i Kristianstad ang.
domareed m.m.
Fol.
(Original. 2 fol.).
Ur Celsiska saml.

51)

K.Göta hovrätts skrivelse Jönköping d.24/11 1692 till hä
radshövdingen Wickman Tigerschiöld i Lund ang. insän
dande av ett protokoll.
(Original. 2 fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

52)

K.M:ts brev d.5/3 1694 till generallöjtnanten Otto Vellingk.
(Avskrift. 1 fol.
Avser vissa arrendekontrakt, varmed
likvidationskommissionen haft att taga befattning).
Fol.
Ur Celsiska saml.

53)

Skrivelse Sthlm d.9/3 1694 från guvernören Otto Vellingk
till häradshövdingen W.Tigerskiöld ang. häradssakören
och häradskistor.
Fol.
(Original. 2 fol.).
Ur Celsiska saml.

54)

K.M:ts brev Stockholm d.17/3 1696 till landshövdingen (i Hal
lands län) ang. förbud för justitiebetjänters anlitande
som rättegångsbiträden.
(Avskrift. 1 fol. "Opläst på allmän Rådstuga i Halm
stad d.9 maij 1696". Jfr Schmedeman s.!440).

55)

K.M:ts brev Karlberg d.27/8 1697 (underskrivet av Hedvig
Eleonora och förmyndarstyrelsen) till Göta hovrätt ang.
rangordningen mellan landskamrerare och häradshövdingar.
(Avskrift. L fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

56)

Ett häfte om 4 fol. innehållande avskrifter av följande
handlingar:
a)
K.Göta hovrätts dom Jönköping d.l2/lo 1695 över
häradshövdingen Gustav Rydingstierna.
b)

57)

K.Göta hovrätts dom Jönköping d.l4/l2 1693 i mål
mot borgmästare och råd i Malmö.
Fol.
Ur Celsiska saml.

K.Brev Stockholm d.20/3 1699 till bl.a. 1686 års lagkommis
sion ang. inventariers upprättande i alla sterbhus.
(Avskrift.)
Fol.
Ur Celsiska saml.

( B 107.)
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58)

Ett blad innehållande avskrifter av följande handlingar:
a)
K.M:ts brev till Åbo hovrätt, Stockholm d.12/6 1698,
ang.avlöning åt dem som interimsvis förrätta häradshövdinge- och lagmanstjänster.
b)

K.M:ts brev och förordning d.15/2 1696 ang. avlöning
åt substituter för bl.a. häradshövdingen Rydingstierna
medan han låg under fiskalisk aktion.
(jfr ovan n:r 56 a).
Ur Celsiska saml.

4:o.

59)

Formular till tingslysning.
(Avskrift utan datum och underskrift. Då å ena sidan
K.L.L. och den andra K.F. om eder omnämnas torde for
muläret ha tillkommit efter plakatet d.2/l0 1665 om
eder och sabbatsbrott men före ikraftträdandet av 1734
års lag.
2 fol. Ang. dylika formulär se J.E.Almquist,senast i
Sv.J.T.1942 S.41).
^
Fol.
Ur Celsiska saml.

60)

K.Göta hovrätts skrivelse Jönköping d.29/ll 1702 till
borgmästare och råd i Lund ang. en fiskalisk aktion
mot rådmannen Alexander Lewerentz.
(Avskrift. 1 fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

61)

K.Brev Stockholm d.4/6 1706 till Åbo hovrätt ang. bouppteckningsprocenten i städerna.
(Avskrift. 1 fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

62)

Förteckning å vissa mål (i Göta hovrätt) med angivande av
parterna.
(Avskrift utan datum och underskrift. 1 fol. Då bl.a.
Christer Horns arvingar omtalas, torde handlingen böra
dateras till omkring år 1706. Assessorn i Göta hovrätt
Christer Horn avled 1705.)
Fol.

63)

"Extract af Hr VnderStåthållaren Stiernhoffs uti den K.
HoffRätten d. 4 Maii 1707 ingifna skriftt emot Hr
Slottsfougden Berger, angående Notariens protocoller".
(Avskrift. 7 fol.).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

64)

K.Göta hovrätts cirkulärskrivelse Jönköping d.16/2 1712
med föreskrifter ang. insändandet av uppgifter å upp
bud och inteckningar vid underrätterna.
(Avskrift. 1 fol.)
Fol.
Ur Celsiska saml.

(B 107.)

73.

65)

K.Svea hovrätts cirkulärskrivelse Stockholm d.19/2 1713; med
föreskrifter ang. ingivandet till domstol av dokumenter i
original eller vidimerade kopior m.m.
(Avskrift.. 1 fol.).
Fol.
Ur Rosenhanes saml.

66)

K.Brev Strömstad d.ll/lO 1718 med åläggande för härads
hövdingarna att hava inseende på fogden, länsmännen och
fjärdingsmännen m.m.
(Original m.Karl XII^ underskrift. 2 fol.).
Fol.
Ur Cederhjelms saml.

67)

K.Brev Stockholm d.30/l0 1721 ang. avskaffande av kommiesorialrätter m.m.
(Avskrift. 4 fol. Med åtecknade bevis om kungörandet i
vissa församlingars kyrkor.)
Fol.

68)

"Swar uppå Herr v.Præsidenten Lilliecreutz på Kongl.Gictha
Hof Rätts wägnar giorda Lyckönskan till Presidenten Cederhielm wid hans första anträde till Sitt Præsidentz
ämbete d.l Februarij a:o 1724".
(Avskrift. 6 fol.).
Fol.
Ur Cederhjelms saml.

69)

Ett blad innehållande anteckningar av presidenten i Abo
hovrätt Ge:mund Carl Cederhielm om 3 rättsfall den
9/3 1726, den I2/8 1684 och den 7/7 1692 ang. av
löningsförhållanden vid vissa vikariat i hovrätt. .
(1780-89).
4:o.

70)

Promemoria ang. bland andra advokatfiskalen i kammarrevisionen
Isak Reenstierna såsom sökande till en assessorsbeställning
i Abo hovrätt.
( 2 fol. Avskrift utan datum och underskrift. Måste hän
föras till tiden 1737-43).
Fol.
Ur Gyllenborgs saml.

7l)

K.M:ts resolution Stockholm i rådkammaren d.l4/l2 1738 på
staden Jönköpings besvär ang. magistratens rätt till
bouppteckningsyrocent.
(Undertecknad Ulrica Eleonora under konungens opasslighet. Avskrift. 1 fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

72)

K.M:ts brev Stockholm i rådkammaren d.2l/7 1752 till Göta hov
rätt ang.
dess och Svea hovrätts förstärkning med flere
ledamöter och betjänte.
(Avskrift. 4 fol.).
Fol.
Ur Celsiska saml.

B 107.)
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73)

K.Överborgrättens underdåniga betänkande över K.Svea hov
rätts underdåniga hemställan om förpliktelse för adels
mäns sterbhus att till hovrätten ingiva avskrift av bo
uppteckningar*
(Avskrift eller koncept utan underskrift. 4 fol. A fol.l
är tecknat: "Betänckande ingifvit ifrån Kongl. Öfre Borg
Rätten år 1745 den 20 Maji e.f. G C C*").
Fol.
Ur G.C.Cederhielms papper.

74)

Utdrag av K.Göta hovrätts protokoll Jönköping d.ll/6 1745
ang. förordnande av 0jävig domare för viss processuell
åtgärd i mål där den ordinarie var jävig.
( Avskrift. 1 fol.).
Fol.

75)

K.Brev Stockholm d. 12/6 1747 till K.Kanslikollegium ang.
utkommande förordningars krihgsändande jämte en för
teckning på hur många exemplar som komme kanslikollegi
et tillhanda.
(Avskrift.
4 fol. Jfr nästa n:r ).
Fol.

76)

Förteckning (1747?) på antalet exemplar av förordningar som på
gr. av Kanslikollegiets protokoll d.23/3 1728 tiyckas
och utdelas.
(Avskrift. 2 fol. Jfr föreg. n:r).
Fol.

77)

Sammandrag av Matlags- och Röklängden till uppbörd av lagmansoch häradshövdingeräntan uti Kalmar län och Germund Carl
Cederhielms jurisdiktion(N. och S.Tjusts h:dr) 1749*
(Original? 2 fol.).
Fol.
Ur Cederhielms saml.

78)

Tal d.6/2 1751 av nyutnämnde presidenten i Göta hovrätt E.M.
v.Nolcken.
Fol.
(Koncept? 2 fol.).

79)

K.brev Ulriksdal d.3/6 1751 till domstolarna i riket ang.
egennyttighet, självsvåld och försummelse i ämbetet.
(Avskrift.
2 fol.).
Fol.

80)

Beskrivning av rikets bedrövliga tillstånd och av erforder
liga åtgärder för dess ßrbättring.
(Koncept av G.C.Cederhielm m.rättelser* ^ fol. A fol.l
är tecknat "Ad protocollum i justitie dep- den 20 Sept:r
1751 e.f. G.C.C." Jfr Rousseau: Contract social).
Ur Cederhielms saml.
.
Fol.

81)

Uppgift Afveslätt d.7/l2 1752 av vederbörande uppbördsman
ang. sakören i Tjusts härad för 1751 (G.C.Cederhielms
andel däri).
Fol.
(Original. 1 fol.).

(B 107.)
Fol.

75.

82)

Förteckning å protokoll, handlingar och dokument, husesy(B 107.'
ner och räkenskaper m.m. i häradshövdingen Lars Braunerskölds Pol.
stärbhus.
Fol.
(Avskrift. 1 häfte om 4 fol., synes omfatta åren 1741-53).
Ur E.M.Fants saml.

83)

K.Brev Stockholm i rådkammaren d.ll/ll 1756 till Göta hov
rätt ang. arbetets inrättning och fortsättande därstä
des m.m.
(Avskrift.
4 fol.).
Fol.
Ur Célsiska saml.

84)

P.M. ang. K.M:ts cirkulärbrev d.3l/5 1763 till landshövding
arna ang. forum för anhängiggörande av talan mot gäst
givare m.fl för tredska o.d.
(Avskrift? Utan datum och underskrift.
2 fol.). Fol.

85)

Ett blad innehållande av prsssidenten i Åbo hovrätt Germund
Carl Cederhielm verkställd avskrift av ett K.M:ts be
slut d.22/6 1785 om tjänstledighet för en hovrättsledamot.
Duodec.

86)

Brev Åbo d.27/ll 1786 från presidenten i Åbo hovrätt Germund
Carl Cederhielm till obekant mottagare med tack för en av
handling om kringstrykande tiggare m.m.
(Koncept.
"Högädle och höglärde Herr Professor och
Riddare af Kongl.M:ts Wasa orden
2 fol.).
Fol.

87)

"Försök till Practiske Föreläsningar öfwer Reglementet för Auscultanter och Extra Notarier uti Kongl.Swea Hofrätt".
(Ofullständigt koncept. Utan datum och underskrift. Enl.
anteckn. är handlingen av Carl Eric Isbergs hand. Trol.
från något av åren 1845-56).
Fol.
I. Westéns saml.

88)

Ett häfte i pappband innehållande följande handlingar.
a)

K.M:ts resolution d.l/lO 1683 mot onödigt uppskov
av exekution.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.856).
Fol. 1.

76.

88)

(forts.)
.
.
b)
K.M:ts brev d.25/5 1633 ang. Svea hovrätts rätt till
andel i böter.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.853).
c)

d)

e)

f)

g)

Fd*
4.

K.M:ts brev d.24/5 1683 till skattmästare och stadskommissarier i samma ämne som under b).
(Avskrift.)

7.

Utdrag av protokoll i rådkammaren d. 28/6 1683
ang. förbud för hovrätt att bevilja nåd.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.855).

9.

K.Brev d.28/9 1684 till hovrätterna ang.hur tvistigheterna mellan köpmän, skeppsfolk, tullbetjänter
m.fl. snabbt böra avdömas.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.872,där datum är
23/9).

11.

Ett tryckt ex. av K.M:ts förklaring 7/4 1685 över
några ärender och punkter uti det den 5/1 1684
utgångne reglemente för betjänterna under mili
ti en och landsstaten ang. de dem anslagna hem
mans hävd och nyttjande.

K.Res., rådkammaren d.lo/9 1684 till Kammarkollegiet
om ladugårdar, som adeln pretenderar att åtnjuta
frihet uppå.
(Avskrift.).

13. o.f.

I4 .

h)

K.brev Stockholm den I5/II 1684 (till en hovrätt) att
döma efter lagen ("warandes ibland något äfwentyrligt med samweten") ävensom att "undfly allegerandet af fremmande lagar, ordasätt och språk". 17.
(Avskrift.).

i)

K.brev Stockholm d.l8/l2 1684 (till hovrätterna?) mot
att lagmännen och häradshövdingarna bruka sub
stituter.
21.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.880 med datum I8/1 1 ).

j)

Drottning Kristinas skrivelse Rom d.12/2 1684 (till
Svea hovrätt?) ang. hennes rätt till sakören
från Gottland.
(Avskrift).

k)

23.

K.brev Stockholm d.l3/l 1685 till alla överrätter att
vars och ens namn skall sättas vid vota och att
alla skäl skola införas i domar och resolutioner. 24.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.884).

(B 107.)
pol.

88)

(B 107.)

(forts.)
l)

m)

K.brev Stockholm d.5/l 1685 till hovrätterna om
allmänningarnas conservation.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.883).

K.brev Stockholm d.4/3 1685 till hovrätterna
huru dömas skall över ryttare och knektar
som förfalla till laga böter.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.888).

27.

30.

n)

K.Brev Stockholm d.7/4 1685 till Svea hovrätt
huru förhållas skall i småstäderna med tullbet jäntes lagsökande i injuriesaker m.m.
33*
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.895).

o)

K.förklaring Stockholm d. 3/9 1685 att de under
artilleriet i Sthlm sorterande betjänte sko
la lagsökas vid krigsrätt.
34.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.974).

p)

K.brev Stockholm d.13/9 1685 med föreskrifter
till underlättande för parter i "provincierne
och de fiärmare orter" att söka revision. ' 37.
(Avskrift.).

q)

K.brev Stockholm d.3/9 1685 ang. Kronans rätts
anspråk mot Bengt Horns sterbhus.
(Avskrift.).

r)

K.resolution Stockholm d.lo/9 1685 ang. en tjuvkonas i Sundsvall hållande i fängsligt för
var.
(Avskrift.).

40.

42.

s)

K.resolution Stockholm d.28/9 1685 ang. straffet
för en kvinna som begått grovt edsöresbrott. 43.
(Avskrift).

t)

K.resolution Stockholm d.l9/l0 1685 ang.straffet
för en båtsman som slagit sin fader.
(Avskrift).

u)

K.förordning Stockholm d.ll/3 1685 ang. tjänste
folks avlöning i livgedinget.
(Avskrift. Jfr årstrycket, varvid märkes
att denna avskrift upptar landshövdingen
Carl Gyllenstiernas namn i ingressen).

45.

46.

78.

88)

(B 107.)

(forts.)
Pol.
v)

K.missiv Stockholm d.12/3 1685 till Carl Gyllenstierna med översändande av den under
mom. u) ovan upptagna förordning.
(Avskrift.).

K.förordning d.ll/3 1685 ang. tjänstefolks av
löning i Närke och Värmland.
(Avskrift. Jfr årstrycket, varvid märkes
att denna avskrift upptar landshövdingen
Gustaf Lilliecronas namn i ingressen).

K.brev Stockholm d.3/7 1686 ang. inställande
av tilltänkt fiskalisk aktien mot viss
r&dstuvurätt m.m.
(Avskrift).

K.brev Stockholm d.14/5 1686 till hovrätterna
att icke någon såsom fullmäktig må agera
i de saker vilka han tillförene i de ned
re instanserna såsom domare eller rättens
betjänte hanterat haver.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.989).

z)

å)

ä)

ö)

aa)

bb)

52.

54.

60.

64.

K.brev Stockholm d.8/2 1686 (till en hovrätt)
att arbeta på skilda rum.
(Avskrift).

67.

K.förklaring d.13/9 1686 till hovrätterna över
lagens rätta förstånd om halvsyskons och
halvsyskonbarns samärvande.
(Avskrift. Schmedeman s.l070).

68.

K.reglemente Stockholm d.23/ll 1686 ang. knektehållet i Södermanland och Nyköpings län.
(Avskrift).

70.

Ett tryckt ex. av K.M:ts pardonsplakat Stock
holm d.18/12 1686 för de från finska re
gementen förrymda dragoner och knektar.

K.brev Stockholm d.23/ll 1686 till landshövding
arna ang. redovisning för tingsgästningspenningarna.
(Avskrift).
K.brev Stockholm d.l6/l2 1686 till hovrätterna
ang. revisionssökandet.
(Avskrift. Jfr Schmedeman s.1085).

80.

81.

84.

Pol.

79.

88)

(forts.)
cc)

dd)

ee)

Fol.

K.brev Stockholm d.30/6 1686 till hovrätterna
att inga syner eller domar skola gå över
kronohemmans ägor med mindre någon på K.
M:ts v ä g n ^ är med tillstädes.
(AvskriftV^chmedeman s. 990).

K.brev Stockholm 2l/4 1686 ang. forum i vissa
mål vid Kopparbergs gruva.
(Avskrift).

89-

K.brev Stockholm d.3/9 1686 (till en hovrätt?)
ang. en revisionsansökan.
(Avskri ft).

92.

Ur

89)

88.

C.J.Gyllenborgs papper.

4:o.

Lapp , varå finne tecknat:
"Bref Ifrån Probsten And.Sandels, dat. Wicaros
uti Pensylvanien d.17 Junii 1702?" samt vidare
"Detta Bref som af --- är meddelat vet man ej
till hvem det är skrifvit. — Probsten Sandel
(oläsligt)."

90)

Anteckningar i civilrätt ur Vultejus: "Juris pru
dentiae Romanae libri II" m.m.
(l hopvikt blad med ett löst inneliggande
blad. Tillvarataget i UUB:s läsesal 1951.
Inlagt i B 107 oktober 1952. Texten trol. från 1600talet).

9l)

Fragment av K.Brev och Påbud 3Q/6 1682.(inlagt i
B 107 Okt.1952; Jfr n:o 90).

B 107 förvaras i kapsel.

Fol.

(B 107.)

80 .

l)

K.Göta hovrätts underd. betänkande d. 2l/2 1684 ang. hor
och lägersmål i skyld- och svågerskap, med missiv d.
23/2.
(8 fol. Ofullständigt.).
4:o.

2)

Guvernören Johan Olivecrantz* utlåtande ang. syskonbarns
äktenskap "hoos Maij:t præsenterat, då Kyrkioordningen hades under handen".
(Häfte om 25 fol. , utbrutet ur samlingsband.
Avskrift utan datum och underskrift. Med senare hand
tillskrivet å fol. 1 :"Anno 1686 in f e b ^ et den
13 Martii" och å fol.25 v : "Matth: 15.9* finis").
Ur Cederhielms saml.

3)

4:0.

K.Svea hovrätts cirkulärbrev d.6/ll 1691 ang. K.M:ts för
klaring d.3/11 1691 rörande preskription av fordring
ar.
(Avskrift. 2 fol. ,utbrutna ur samlingsband.)

4:0 .

4)

K.Svea hovrätts cirkulärbrev d.l2/ll 1691 ang. K.M:ts för
klaring d.lo/ll 1691 rörande rusthållarnes skattejord.
(Avskrift. 2 fol., utbrutna ur samlingsband.)

4:0 .
5)

Utdrag av domboken d.10-12 okt.1593 vid laga hösteting i
Aie härac^ang. ransakning om spökeri.
(Avskrift. 24 fol., utbrutna ur samlingsband,
lucka mellan fol. 9 och 10. Innefattar även
del av utlåtande från domkapitlet i Linköping
(Haqvin Spegel) samt utlåtande från domkapit
let i Göteborg.)
4:o.

6)

K.Svea hovrätts underd.skrivelse Sthlm d.ll/l2 1696 m.
anhållan om föreskrift ang. förfaringssättet vid återvinningstalan mot tredskodom i visst fall.
(Avskrift.

7)

4 fol.).

4:o.

K.Svea hovrätts cirkulärskrivelse d.14/5 1696 med referat
av innehållet i K.Brev d.lo/5 1696 ang. rörläggningar
och vad därvid iakttagas bör.
(Avskrift. 2 fol. Jfr Schmedeman s.1448).

4:0 .
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8)

Anteckningar ang. vissa författningar 1749-1801 rör. ingi
vande till domstol av bouppteckningar efter avlidna
personer m.m.
(Avskrift, utan datum och underskrift.2 fol.
Å fol. 2 v senare tecknat: "Carl Eric Jsbergs
hand").
4:o.

9)

"De Privilegiis Creditorum."
(Avskrift utan datum och underskrift. 9 fol.
med gammal paginering 16-24 ,utbrutna ur samlingsband. Innehåller en systematisk fram
ställning av bestämmelser om förmånsrättsordningen under lands- och stadslagens tid fram
till 1700).
4:o.

10)

Utdrag av skrivelse Stockholm d.l4/l0 1707 från de
till Justitiens administerande befullmäktigade
rådsherrarne (Axel Julius de la Gardie m.fl.) till
Svea hovrätt att ingen domare tillkommer att ställa
någon under gudsdom utan att först underställa saken
K.M:t.
(Avskrift. 1 fol. ur ett samlingsband.Gam
mal paginering 747).

ll)

4:o

"Solutio Dubiorum".
(Avskrift, 2 fol. ur ett samlingsband. Utan
datum och underskrift, men texten är uppen
barligen författad av P.Abrahamsson. Innehål
ler ett försvar för åtgärden att i 1726 års
upplaga av kommentaren till landslagen åberopa
Helgeandsholms mötes beslut. Jfr A- memorial
d.14/11 1734 tryckt hos A.Holmbäck: Kvarnkommissio
nerna, Sthlm 1914* S.363. Troligen är också före
liggande text 1730-talet.).
4:0 .

12)

K.förklaring d.7/8 1766 över jordabalken kap.5 ang. bördeskillingars lyftande och vad därvid iakttagas bör.
(Avskrift. 2 fol.).
Ur A.G.Barchaei papper.

(B 108.)
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13)

K.förklaring d.19/8 1762 ang. ändring av ärvdabalken
17:5 om testamente i städerna.
(Referat-avskrift. 1 fol. ur ett samlingsband. Jfr Mod^e,VIl).
4:o.
Ur A.G.Barchaei papper.

14)

Anteckning (trol. från början av 1800-talet) om rätten
att utkasta barn i äldre tid.
( 1 fol. ur ett samlingsband.).

4:o.

Ur E.M.Fants saml.

15)

K.Svea hovrätts cirkulär, Stockholm d.l5/ll 1690 till
underdomare med underrättelse om K.resolutionen
d.21/10 s.å. huru förhållas skall med ransakning
och dömande över hemförlovade militiebetjänte m.m.
(Avskrift. 2 fol. ur ett samlingsband. Jfr
Schmedeman, s.1282).
4:0.

16)

Resolution av de till justitiens administrerande förord
nade kungl. råden Stockholm d.9/9 1709 angående huru
vid corporlig plikt skall uträknas ris- eller spöslitande
i proportion av gatulopp.
(Avskrift. 1 fol ur ett samlingsband.). 4:o.

17)

Skrivelse Stockholm d. I2/10 1700 från de till justitiens
administrerande förordnade kungl. råden till K.Svea
hovrätt med underrättelse om innehållet i K.brev d.
28/9 s.å. ang. contumacieärenders företagande och av
görande.
(Avskrift.. 4 fol. med gammal paginering 644-647
ur ett samlingsband. Jfr Schmedemann s.1579).
4: 0 .

18)

Skrivelse Stockholm d. 2/5 1702 från de till justitiens
administrerande förordnade kungl.råden till K.Svea
hovrätt ang. uppkommen fråga huruvida fatalier i visst
mål försuttits.
(Avskrift. 3 fol. med gammal paginering 694-696
ur ett samlingsband.).
4:o.

(B 108.)

19)

Anteckningar av Germund Carl Cederhielm ang. vissa av K.
M:t under tiden d. I7/I-2/8 1750 meddelade beslut
rörande tjänstgöringsförhållanden m.m. i K.Svea hov
rätt.
(Avskrift. 2 fol.).

20)

4:o.

Magistratens i Stockholm stadga 1661 ang. proceduren in
för Stockholms rådhusrätt och kämnärsrätt.
(Avskrift. 4 lägg, gammal paginering sid. 118-132
ur ett samlingsband. Texten innehåller 12 moment.)

4 :0 .

2l)

Värjemålsed av Wadilius Iwanouw inför en magistrat ang.
lägersmål.
(Avskrift utan datum och underskrift. 2 fol.
med ett gammalt folion:r 29. Ur ett samlings
band. Troligen från slutet av 1600-talet.
Iwanouw var tydligen grekisk katolik, sanno
likt bosatt i någon av Östersjöprovinserna).
4: 0 .

22)

Utdrag av domboken hållen vid lagtima vmterting med Films
tingslag d.31/1 1723.
(Bristfällig avskrift om 6 fol.rör.hemmanet
Elsarbo i Films socken.Ur ett samlingsband.).
4:0 .

23)

K.Svea hovrätts dom d.8/5 1714 i tvist mellan sekr.Hans
Tahls barn i första giftet och en dotter i andra.
(Avskrift. 4 fol. ur ett samlingsband.).
4: o.

24)

Ett blad ur ett samlingsband , innefattande några anteckning
ar om straff för stöld enligt Ögl och Vgl samt straff
för tidelag och för incest enl. Dalalagen.
(Troligen från omkr. år 1800).
Ur E.M.Fants saml.

4:o.
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25)

"Anmärkning i criminal-lagfarenheten upteknad i Stock
holm den 12 sept. 1786."
4:o.
( 1 fol. utan underskrift. Innehåller anteckning
ar om förvandlingsstraff).
Ur A.G.Barchaei papper.

26)

"Judicium de Esthere illa, puella Scanica".

4:o.

[Avskrift utan datum och underskrift. 5 fol.
utbrutna ur ett samlingsband. Innehåller ett
utlåtande (av en prästman till Göta hovrätt
1714 i en då pågående ransakning?) angående
den skånska flickan Ester Jönsdotter, som sov
i sju år utan mat och dryck. Jfr bl.a. Block,
M.G. :öfversigt af Svensk Folkläsning, Sthlm 1848)
s.lll. Göta hovrätts handlingar från 1714 eller
åren närmast däromkring äro utgallrade].

27)

"Gamble Gårdtz Rätt. Hr Måns Konungh medh Gudz Nåde
Sweriges, Norges, Skåne och Danmarkz. 1335."
4: o.
(Häfte om 6 fol. ur ett samlingsband. Inne
håller avskrift av Eriks av Pommern gårds rätt.
Jfr Klemming, Småstycken på forn svenska, s.53).

28)

Ett häfte om tolv sidor med gammal paginering, utbrutet
ur samlingsband och innehållande följande avskrifter:
a)

Helgeandsholms mötes beslut 1282.
(Avskriften nära överensstämmande med Sv.
Dipl.s.606 noten, samt försedd med ant.å
S.4 om beslutets tillämpning i visst av
seende under hertig Xarls tid i Söderman
land). (s.1-5).

b)

Undervisning om rågången mellan Östergörland och
Södermanland, uppgjord av landshövdingen i
Östergötland Anders Lilliehöök, och av honom
uppläst på häradsting i Bråby 27/5 1673*"Vidi
Joh.Adlerclo." (s.5-12).
[innehåller referat av dels förhandlingar
på ett räfsteting i Söderköping 1399) dels
jordrarsakning i Östergötland 1401, dels
en landssyn där 1530?]

Häftet i sin helhet av samma hand. Johan Adlerklo blev häradshövding i österg.Bergslag 1689.

(B 108.)

85.

29)

Ett häfte om 8 fol., utbrutet ur samlingsband, med gammal
paginering 479-487) innehållande följande avskrifter:
a)

Nyköpings rccess 1537 el.1538 (om tingsfrid) ek
fällning) kvarnar m.m.; Jfr S.R.A.)
(fol.479).

b)

Kamlar recess 1474.
(Hiksens Stadga" ang. landbor, kameral lösnings
rätt m.m. ; jfr Hadorph ).
(fol.480).

c)

"Konungens Eensaker".
(En förkortad förteckning),

d)

(B 108.)

(fol. 485 v).

Östgötalageh-bygdabalken 36:2)3*
Häftet i sin helhet av samma hand från
slutet av 1500-talet. Anteckningar i margerna finnas.
4:o.

30)

Kon.Gustaf I:s gårdsrätt Uppsala d.5/3 1544.
(1700-tals avskrift om 6 fol. ur ett samlingsband;
24 moment. Jfr riksregistraturet . Schmedeman har datum 16/l0).
Har tillhört C.J.(?) Sahlbergh.

31)

4:o.

Kon.Gustaf I:s gårdsrätt 1544.
(Fragment, avskrift från 1500-talet, om 3 fol.
ur ett samlingsband).
4:0 .

32)

Kon.Erik XIV:s gårdsrätt 1560.
(Avskrift, 6 fol., 60 moment.
Ur ett samlingsband. Jfr Schmedeman s.34).
/i ,

Har tillhört C.J.Sahlberg.

33;

4:0 .

Ett häfte om 9 fol. ur ett samlingsband, innehållande
avskrifter av följande handlingar:
a)

Kon.Johan III:s ordinantia 1577 om hoor-saker.
(Fragment med ant. om Kon.Karl IX:s senare
mandat i samma ämne).
(Fol.l).
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33)

b)

Kon.Karl IX: s patent Sthlm d.4/8 1608 om djurs
fällande och ekehygge" och Hertigh Johans
till Östergötlandh furstlige Confirmation
ther opå".
(Referat , medant:r i marg. Jfr Schmedeman
s.124)*
( Fol.l v . )

(B 108*'

c)

Hertig Johans till Östergötland stadgar "påbudne
cch för Lagh utgiffne Anno 1614." Om hor m.m.
(Med därpå, följande ant:r. Jfr B 101 ö n:r 15 d).

(F0I.2).
d)

Upplandslagen Wi^erbobalken 15 pr.(del) saml.§ 3(Fol. 3 v).

e)

Kon.Gustaf I:s stadga d.2C/8 1556 om testamente.
(jfr R.reg* s.474 samt Å.Holmbäck: Om 1686
års test.stadga).
(Fol. 3 v).

f)

Kon.Johan III:s stadfästelse 1582 å ovan nämnda
stadga 1556.
(Ant. Fol.4).

g)

"Ordningh cch sätt opå husa Syn, bygningh och annat
sådant thär efter ransakas och förhandlas skall".
(Överensstämmer delvis med Karl IX:s husesynsordning 1590, tryckt hos P.R.Bergström, Om stad
gad åborätt^TSthlm 1919. I margen, ant.: "Wäxiö
stadga. Anno 1514").

h)

"Wärderingh opå the Partzeler som afflägges aff skatteheem och förs til Croneheem."
(Fol.7 v).

Anteckningar om
i) /"Jordataal i Uplandh."

(Fol.9 ).

Häftet är möjligen av en och samma
hand, troligen från tidigt 1600-tal.

34)

4:0.

Kon.Johan III:s gårdsrätt 1587.
(Avskrift om 10 fol. utbrutna ur ett samlingsband.Texten
delvis överensstämmande med den hos Schmedeman s.43
o.f. tryckta , dock med dubbleringar och åtminstone
en lucka).
4:o.

35)

Ett häfte om 12 fol. ur ett samlingsband, innehållande avskrif
ter av följande handlingar:
a)

Kon.Johan III:s gårdsrätt 1587.
(Nära överensstämmande med Schmedeman s.430.
f.).
(Fol.l - 5).

87.

35)

(B 108.)

(forts.)
b)

Kon.Gustaf I:s gårdsrätt d. I6/10 1544.
(Ofullst. Jfr Schmedeman s.23).

(Fol.5 o.f.)
4:o.

36)

Kon.Karl IX:s husesynsordning 1590.
(Avskrift om 8 fol. ur ett samlingsband. Här med
årtalet 1591 samt innehållande 40 numrerade artik
lar. Jfr P.R.Bergström,Cm stadgad åborätt^Tsthlm
1919).
4:o.

37)

Kon.Karl IX:s husesynsordning 1590.
(Avskrift om 7 fol. ur ett samlingsband, utan år
tal. Jfr P.R.Bergström, se föreg. n:r. Å sista
sidan : "Swante Stensson" och därefter bokstäver
na "sta" ?).
4:0.

38)

Klockarelagen.
(Avskrift. 2 foL,odat. Jfr Geete,Fornsv.bibl.).
Ur Cederhjelmska saml.

39)

4:0.

Drottning Kristinas straffordning d.18/5 1653.
(Avskrift om 4 fol.ur ett samlingsband. Jfr Schme
deman S.294.).
4:0.

40)

Drottning Kristinas straffordning d.18/5 1653(Avskrift 8 fol. ur ett samlingsband. Jfr Schme
deman s.294).

41)

Kon.Karl Knutssons hamnskrå.
(1450? Avskr. om 3 fol. ur ett samlingsband. Jfr
Geete-Collijn, Fornsv.bibl. samt Klemming,Skråordn.).
4: o.

88.

42)

(B 108.)

Anteckningar av J.Hallenberg (1700-talet).
a)

ang. straff enl. Constantinus m.fl. för hordom,
koppleri.
4:o.

b) l:ang. 2 domar på 1600-talet för hädelser,som
grundats på Anders Kempes skrifter.
2: ang. spannmål till krigsfolk på Öland och i
Småland 1570.
3: ang. adelns frälserätt.

Duodec.

(Original).
Ur Hallenbergs saml.

43)

Riksrådets hälftenbruksordning 1633(Avskrift. 2 fol. ur ett samlingsband, gammal pa
ginering 59, 6l).
4:0.

44)

"Rationes pro Polygamia quasi jure naturali Uicta".
[Avskrift. Utan datum och underskrift. 2 fol ur
ett samlingsband. Innehåller 10 teser till försvar
för polygami, delvis ordagrant återgivna efter
Samuel Pufendorff, De jure naturœ et gentium
(1672) Lib.VI Cap.I § I7 ].
4:o.

45)

Ett häfte om 2 fol.(därav 2 sidor tomma) ur ett samlings
band med gammal paginering 701-704* innehållande föl
jande:
a)

K.stadga d.lo/6 1683 ang. båtsmanhållet.
(Avskrift).

(Fol.l).

b)

Anteckningar om båtsmannens avlöning.
(Fol. v).

c)

K.resolution d.5/5 1684 på jSvea hovrätts förfrå
gan om begravning av avlivade delinqventer

m.m.
(Avskrift.Jfr Schmedeman s.864).(Fol.2).
d)

Utdrag av Karl IX:s och Gustaf II Adolfs bestäm
melser om husesyn.
(Fol.3 v).
4: o.
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46)

K.Svea hovrätts dom d.16/5 1691 i mål mellan kyrkoherden
i Lena Lars Wegner å sina omyndiga barns vägnar samt advokatfiskalen i Kammarkollegium Henric Scheffer ang. för
månsrätt i visst dödsbo.
(Avskrift. 1 fol.ur ett samlingsband.).
4:o.

47)

K.Svea hovrätts cirkulär d.20/6 1698 till underrätterna ang.
K.resolution d.30/5 s.å. om verkställighet av straff i
visst fall.
(Avskrift, 2 fol. Jfr Schmedeman s.1513).
4:o.

48)

Ett lägg om 2 fol. ur ett samlingsband (2 innerfol.saknas),
innehållande avskrifter av följande handlingar:
a)

K.Svea hovrätts cirkulär d.27/9 1700 till under
rätterna ang. K.M:ts res. den 19 i s.m. rö
rande målsäganderätten till böter för en
kelt hor i visst fall.
(Avskrift. Gammal pag.385)*

b)

K.Svea hovrätts cirkulär d.28/9 1700 till under
rätterna ang. K.M:ts res.d.16 i s.m. röran
de oordningar vid tingspredikningar hållna
i länsmansgårdarna.
(Avskrift. Gammal paginering 398.Jfr Schme
deman S.I579).
4: 0 .

49)

K.Göta hovrätts cirkulär den 19/l2 1715 till underrätterna
med erinran om förordn. d.29/3 1688 med föreskrifter
för appellerande parter.
(Avskrift. 4 fol. ur ett samlingsband, med gammal pa
ginering 458-462. Jfr Schmedeman s.1205).
4:o.

50)

K.Svea hovrätts svar d.9/2 1720 på häradshövdingen L.A.Stiernmarcks förfrågan om han skulle få "arbitrera uti ett
slagsmåhl som händt om en söndagsmorgon mellan Karin Svensdotter och hustru Maria Lemon."
(Avskrift.
2 fol. ).
4:0.

(B 108.)
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5l)

Ett lägg om 2 fol.y innehållande två avskrifter av K.Svea
hovrätts cirkulär d.l0/l0 1729 till lagmännen med fö
reskrift att meddela uppgift å tider för lagmansting.
4: o.

52)

Utdrag av K.Göta hovrätts dom i medlet av 1700-talet, genom
vilken Auskultanten vid Göta hovrätt Johan Adolf Olivecrona m.fl. dömts till straff.
(Ur ett samlingsband i Lidëns saml.).
4:0 .

53)

Skrivelse d.l3/l 1716 från de till justitiens administration
förordnade riksråden till Svea hovrätt ang. straff för
tredska vid äktenskaps fullbordande.
(Avskrift. 4 fol. med anteckning om ett senare rätts
fall av 1721. Ur ett samlingsband*).
4:o.

54)

Sju lägg ellerlösa blad om tillhopa 12 fol.innehållande an
teckningar om olika ransakningar i brottmål bl.a. från
Skåne. Ett av läggen har överskriften "Jönköping d.16 Juni
1729". Texten delvis latin.
(Delvis ur samlingsband).
4:o.

55)

K. Göta hovrätts skrivelse d.23/6 1721 till konsistorium i Lund
ang. Gertrud Persdotters Hgersmål.
(Avskrift. 1 fol. ur ett samlingsband. Gammal pag.io).
4: o.

56)

Utdrag av Stockholms rådhusrätts protokoll och dom d.4/ïl
1727 i växelmål mellan borgaren och handelsmannen Her
man Grevesmühl samt borgaren och handelsmannen J. Hilken, med bifogade protesthandlingar.
(Avskrift. 8 fol. ur ett samlingsband.).
4:o.

(B 108.)
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57)

58)

Ett häfte om 4 fol. ur ett samlingsband, innehållande
avskrifter av följande handlingar:
a)

K.krigskollegiets skrivelse d.27/4 1732 till
generalen Jöran Silfverhielm ang. rusthållsavgifter till krigsmanshuset enl.
K.förordn. d.6/l2 1731.(fol.l).

b)

K.krigskollegiets cirkulär? d.2l/3 1733 ang.
vissa andra bestämmelser i ovanstående ämne
(fol.3).
4: o.

Avskrifter av handlingar (2+2+10 fol.) rörande åtal vid
Sthlms rådsturätt mot kammarrådet Anders Botin för
förseelse mot överflödighetsförordningen d.6/6 1766,
nämligen:
a)

Botins försvarsskrift d.l6/l 1767 (2 exemplar).
(Ur samlingsband i Lidåns saml.)

b)

Påminnelser av "Y.2." d.6/2 1767.
(2 exemplar, ett ur Lidåns saml och ett
ur E.M.Fants saml.).
4: o.

59)

K.M:ts dom i rådkammaren d.l/3 1769 ang. kyrkoherden
Pehr Modins besvär över Svea hovrätts utslag rörande
prästetionden av Sundbyviks och Csterby säterier.
(Avskrift. 4 fol.ur ett band i Lidåns saml.).
4: o.

60)

v.Hartmansdorffs förklaring ingiven d.5/2 1805 till Svea
hovrätt i ett mot honom hos landshövdingen i Tavastehus' län anhängiggjort kravmål.
(Avskrift, utan datum och underskrift. 2 fel.).
4: o .

61)

K.förordning d.24/4 1813 emot fylleri och dryckenskap.
(Avskrift, 7 fol.). Gåva från Uppsala landsarkiv
n:o 1/ 1912).
4:0 .
B 108 är förvarad i en kapsel. I denna
ett äldre pappomslag med ryggtitel:"An
teckning, Dommar,Betänkanden" etc.
4:o.

(B 108.)
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Sid.
l)

Ett häfte om 15 fol. utan datum och underskrift, utbrutet
ur ett samlingsband och med gammal paginering sid.
64-94, innehållande:
a)

Utdrag av Västerås* ordinantia 1544,,§ 9*
(S.R.A., Schmedeman s.390).

b)

Utdrag av prästerskapets beslut å riksdagen i Örebro
1617; §§ 7,8 och 10.
(jfr Nordinska saml.1909 n:o 61, som dock har
annan numrering av §§).

c)

d)

e)

f)

Utdrag av K.M:ts resolution på prästerskapets desiderier vid riksdagen ^ 1672 §§ 8-10.
(stiernman, Riksd.o.mötens besl.,11 s.1692).

Utdrag av K.M:ts resolution d.27/8 1688 § 14. ang.
prästerskapets frihet från tiondepenning av arv
i städerna.
(Wilskman,s.27).

Utdrag av K.Generalkommissionens resolution,Malmö d.
15/9 1662 ang. prästänkors försköning från bor
gerlig tunga i städerna.

Utdrag av K.M:ts resolution Uppsala 1675 ang. präs
terskapets rätt att åtnjuta tionde och annan
rättighet även från de bondgårdar, som av fräl
semän bebos.
(jfr Schmedeman,s.666 p.4).

B 109.

64.

64.

64*

64.

65*

65.

g)

K.M:ts resolution d.25/9 1697 ang. straff för dem som,
sedan de varit till skrift, överfalla någon med
ord eller gärning och därpå oförlikte begår natt
varden.
65.
(Schmedeman,s.1438).

h)

"Register på de K.Resolutioner som i denna bok finnas". 66.

i)

"En Enfaldig dock med Gudz ord öfverens stämmande
Skrift angående den frågan om syskonbarn hwarandra ächta måge."
(Ej = B 107 n:o 41 c).

j)

K.brev d.28/4 1630 till allmogen i Uppland ang.rätt
smörtionde.
(Höppener).

72.

92.

93.

Sid.
l)

(forts.)

(B 109*)

k)

K.brev d.6/4 1620 ang.prästerskapets åtagande i fråga
om myntets rätta värdering ("taxen").
93*
(Höppener).

l)

K.brev I6/4 1617 till Olof Eriksson ang. Tibble soc
kens klockarbot.
93*

m)

K.resolution.Sthlm d.l3/l2 1644, p.18, på allmogens
begäran om tiondefogdars avskaffande.
(Stiernman,Riksd.o.mötens besl.).

n)

Gustaf I:s stadga d.20/8 1556 om testamente.
(R.Reg.s.474 not).

0)

Utdrag ur 1720 års regeringsform, 1620 års kansli
ordning,K.resolution på stä(n)dernas besvär
1721 och 1723 ang. villkoren för anställning
i K.M:ts kansli.
(Modée).

p)

Utdrag av Riksdagens i Norrköping beslut den 22/3
1604 ang. härads- och lagmanspenningar.
(Stiernman, Riksd.o.mötens besl.).

94.

95.

95.

95.

Av häftets innehåll äro delarna a)-h)
samt j)-p) av samma hand, tidigast från
1723; delen i) från senare 1700-talet.
4: 0 .

2)

Ett häfte om 4 fol., utan datum och underskrift, ur ett
samlingsband, innehållande följande:
a)

Undervisning om adelsväsendets uppkomst författad
av Olaus Stråle "det 1 ofliga Adelsstånd till
willjes" 1620.

Fol

1.

b)

Anteckning om Zamolzis.
(jfr Lundius,C.,d.y.:%amolxis primus Getarum
legislator.)

3 v.

c)

Anteckning om digerdöden.

4.

Häftet i sin helhet av en och samma hand,
trol. från 1700**talet.
4:0.

94.

3)

"Extract på puncter, Justitiæ wäsende angående, och sanmancomponerade af höglärde män , begynt A:o 1643 10 Fe
bruari j och 17 Martij eiusdem Anni slut&t."
(Ett häfte om 4 fol.,. utbrutet från ett samlingsband.
Utan datum och underskrift. Innehåller referat av
punkterna i 1642 års lagkommissionsprincipbetänkande
d.17/3 1643. Troligen tidigast från 1665, se ant. å
fol.4 v . ).
4:0.

(B 109.)

Fol.
4-)

Två lägg ur ett samlingsband). med gammal paginering fol.
120-140, innehållande avskrifter av följande hand
lingar:
1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3 1643.
(Cfullst. Bet.tryckt hos J.E.Almquist i Lunds Univ:ts
årsskrift. N.F.Avd.l, Bd 33 n:o 4.)
120.

b)

Helgeandsholms mötes beslut 1282.
(Sv.Dipl.).

137 v.

c)

Anteckning om vad olika bråkdelar av "Siettingh", "Ottingh"
och "Tolfftingh" motsvara i penningland och av
kasta i landgäld (avgäld).
140.

Häftet i sin helhet av en och samma
hand) troligen frën 1600-talet. Utan
datum och underskrift.
4:o.

5)

Ett lägg om 12 fol.) utbrutet ur samlingsband och med gam*
mal paginering s.17-40) varav s.17-24 och s.32-40 tomma)
samt innehållande avskrifter av följande handlingar
ur en ryttmästare Christian Barnekow tillhörig bok)näm
ligen:
.
Sid.
a)

b)

De ofrälse ståndens supplik vid 1650 års riksdag
(utdrag).
(jfr N.v.Steyern,Bidrag till Sv.Riksdagens hist.
1600-1650, Uppsala 1863).

Klockarlagen.
(jfr H.Hildebrand, Sv.medeltid,III s.169).

25. r.2 och
r.19 nfr.

1. r.3.

c)

"Rätta landamärken mellan Sverige och Skåne",1603*

28.

d)

"Pastoris Stcckholmensis mening de jure patronatus,
gifwen den Kongl.Hoffrätten d.7 juni 1637" av
Jacobus Johannis Angermannus.

29*

95.

5)

(forts.)
e)

f)

o)

Sid.

K+M:ts reglemente för Vadstena krigsmanshus d.20/3
1739 (utdrag).

29.

K.M:ts reglemente d.7/ll 1695 betr. militien anslagna
hemmans hävd och nyttjande (utdrag).
JO.

Ett häfte om 2 lägg, utbrutet ur ett samlingsband och med
äldre paginering sid.1-16, innehållande:
a)

Fragment av 1720 års kansliordning.
(Kanslikollegiet omtalas).

1-8.

b)

Extrakt av K.resolutioner och brev under åren 17141739 samt av Prosten !_3ven] Trägårds berättelse
om 1735 års riksdag.

9-11

4 :o .

7)

Juridiskt kompendium före 1734 års lag, tidigast från år
1650 (s.34). Utan datum och underskrift. Omfattar de
lar av process-,famil je-, förmögenhets- och straffrätten
Rättegångsprocessen citeras s.12. Ofullständigt.
(Dels ett sönderskuret lägg om 4 fol., dels 2 lägg
om vartdera 8 fol., paginerade i följd sid.1-40:
Texten delvis latin, latinska anteckningar fler
städes).
„

4:0.

8)

"Nucleus Causarum resolvendarum".
(i häfte cm 2 fol. Utan datum och underskrift. 1600talet? Innefattar en kortfattad p.m. i 46 punkter
över vissa bestämmelser i Kalmar landbcrecess, lands
lagen och stadslagen samt andra medeltida författning
ar).
4:o.

9)

"Extract ur Kon.Carl XI:s förordningar".
(Häfte om 2 lägg, tillhopa 8 fol. Utan datum och
underskrift. Omfattar referat av vissa K.resolutio
ner m.m. och riksdagsbeslut från åren 1677-1686).
4:0
Ur A.G.Barchaei papper.

(B 109.)

96

1C)

Anteckningar om tyska grammatikregler.

(B 109

(l häfte om 2 fol. Original, utan datum och under
skrift. 1600-talet).
4:o.

11 )

"Theatrum justitiae mMiidanæ. Thet ähr Den Werld^lige och
förkränckte Justitiens skådeplatz."
(l hafte om 12 fol., utan datum och underskrift,ut
brutet ur samlingsband troligen från 1600-talet. In
nehåller en traktat, avmålande under den världsliga
och förkränkta justitiens person en orättfärdig och
samvetslös domares fördömliga natur och egenskaper).
Ur Celsiska saml.
4:o.

12)

"Index qvarundam novitatum qvas Dominus Samuel Puffendorff
libro suo de Jure Naturae et Gentium contra orthodoxa
fundamenta Londini edidit. Anno MDCLXXIII."
(4 fol. Innehåller ofullständig avskrift av professor
Nicolaus Beckmans i Lund år 1673 avtrycket utgivna
skrift mot Samuel Pufendorff. Utan datum och under
skrift).
Ur Celsiska saml.
4:0.

13)

"Commentatio brevis et methodica ad Constitutionem Regiam
de Cessione Bonorum, Publicatam 1687. 28 maj".
(l lägg om 4 fol. ur ett samlingsband. Utan datum och
underskrift. Innehåller en kommentar till K.M:ts reso
lution och förklaring d.28/5 1687 om gälds betalning
m.m., se Schmedeman s.1120, möjligen en inbjudan till
rektorsbyte vid Upps.Univ., jfr hälsningsorden i slutet).
Ur Georg Wallins saml.

14)

"Nomina Cognatorum transuersalium in Arbore a latere sinistro".
(i lägg om 2 fol. ur ett samlingsband. Innehåller för
teckning å benämningar inom skyldskapsleden. Utan datum
och underskrift. 1600-talet?).

15)

"Expositiones Titulorum & Capitum Legisterii Svecici Provinci
alis. In Regis Collegio Stockholmensi studiosae Juventuti
publice propositae a Christophoro Pretzbeckio".
(l lägg om 8 fol., utbrutet ur ett samlingsband.Utan datum
och underskrift.Jfr Palmsköld 118 fol.43 o.f.Zalmoxis omtalas
å fol.2 v ) .

97.

16)

Förklaring över Kristoffers landslag

BB kap.27 pr.

(l lägg om 2 fol. utan datum och underskrift, tidi
gast från 1696;
jfr K.Brev 10/5 1696 hos Schmedeman,
s .1448).
Ur Rosenhanes saml.
4:o.

17)

"Observationes succinctæ ad Struvii Historia Juris."(Roma
ni, Justiniani etc.,Jena 1718).
(Ett flertal sammanhäftade lägg om 96 sidor ur ett samlingsband, utan datum och underskrift. 1700-talet?).
4: o.

18)

"De processu".
(4 lägg om tillh. 16 fol., utan datum och underskrift.
Innehåller en latinsk avhandling om svenska rättegångs
väsendet före 1734, skriven tidigast 1709, vilket år
tal finnes å sista sidan).
Ur Rosenhanes saml.
4:0.

19)

"Pro Memoria"

över 8 processrättsliga spörsmål.

(Ett häfte om 8 fol.,varav 7 oskrivna, utan datum
och underskrift. Texten tidigast från 1725).

4: o.

20)

"Om Giftermål".
(Ett häfte om 4 fol. utan datum och underskrift.Inne
fattar anteckningar över föreskrifter för trolovningar
och giftermål, närmast före 1734 års lag. Texten ti
digast från 1727).
8:0.

2l)

Kommentar till Kristoffers landslag.
(Häfte cm 4 fol., utan datum och underskrift. Omfattar
delar av JB kap.26-32. Texten tillkommen efter Abrahamssons
kommentar 1702, se fol.3 v).
4:0.

(B 109.)

98.

22)

"Swar på M.Norrelii bref hos Hans Exellens Gref Cronhielm
insinuerat d.24 Febr.1730".
(Ett blad utan datum och underskrift).
Ur E.M.Fants saml.

23)

Register (fragment) över några uttryck i Ovidii Metamor
foser, tecknade på baksidan av ett blad innefattande
ett stycke av en skrivelse d.s/l 1744 av dåv.rektorn
Jacob Tofft i Visby till biskopen Jöran Wallin där
städes.

24)

Presidenten Carl Frölichs berättelse d.2/5 1745 om dom
stolarna i riket i gemen och i synnerhet om Svea
hovrätt.
(Avskrift. 2 lägg om 16 fol.).
4:o.
Ur C.J.Gyllenborgs papper.

25)

"Historia Arcana Juris Publici Svecani ab introducta
libertate S.Licentia ad nostra usque tenroora A.D.
1755."
(Ett häfte om 28 fol., ur ett samlingsband, utan
underskrift. Innehåller resonemang om Sveriges po
litiska förhållanden 1720-talet - 1755, men däremot
föga juridik).
4:o.

26)

Ett häfte om 6 fol. innehållande anteckningar "utur en
Lagbok in 4:o på Gysinge d.7 jan.1792," nämligen
dels ur själva lagtexten om straff för vissa brott
och dels ur befintliga marginalanmärkningar. Lag
boken är 1734 årslag.
4:o.
(Utan datum och underskrift).
Ur A.G.Barchsei papper.

27)

"Om inbördes testamente enligt skrifne lagar,Juridisk Afhandling af Doct.Carl Schildener, tryckt hos Joh.Fr.Edman,
Acad.Boktr.1801,- Dedicerad till Academien i Upsala".
(Ett häfte om 14 sidor med omslag, innehållande översätt
ning av "Testamentum reciprocum secundum leges scriptas.
Commentatio juridica. Upsaliæ 1801" av Karl Schildener).
4: 0 .

(B 109.)

99.

28)

Avhandling rörande Sveriges äldre historia.
(l häfte cm 8 fol. ur ett samlingsband. Cfullst.,
utan datum och uriderskrift. Texten dels latinsk,
dels svensk, trol. från 170C-talet).
4:o,

29)

Blad med anteckningar ang. förbjudna leder, med hänvis
ningar till Schmedemans justitieverk. 1700-talet.
Utan datum och underskrift.
4:0.

30)

"Om Oldinge-dom. Anmärkningar som torde tiena til uplysning för en Respondent som bör wara beredd att swara
til alt", av Johan Timell.
(Ett häfte om 4 fol. utan datum . Behandlar äldre
dansk rätt. Texten tillkommen tidigast 1623, se fol.l).
4: 0 .
Ur Celsiska saml.

31)

Manuskript till Beroniùs, M.Q.; Notæ criticæ in jus eccle
siasticum Vicensium, Upsaliæ 1761.
(Häfte om 35 fol. jämte omslag. Manuskriptet synes vara
av Beronii egen hand, omfattar några rader mer än den
tryckta skriften samt är försett med imprimatur av prof.
Carl F.Georgii).

32)

Anteckningar ur Danmarks gamla lagar ang. dels antalet
edgärdsmän i olika fall, dels om vissa forumregler och
dels om olika bötessatser.
(7 1/2 lägg om tillhopa 15 fol. Utan datum och under
skrift. 1600-talet. "K^nsnssvn" = män som av motparten
uttogs bland svärjande parts fränder).
4:0.

33)

"Exercitatio academica enantiophanon seu in speciem pugnan
tium qvorundam juris partrii usitati locarum solutionem
exhibens."
(3 lägg om tillhopa 24 fol., utan datum och underskrift.
Diss.?, innefattande jämförelser mellan olika stadganden
i samma ämne i Kr.Landslag och i Stadslagen.1600-talet?
Original?).
4:0.
Ur Rosenhanes saml.

(B 109.)

100.

34)

Anteckningar uti sjölagfarenheten för prof.L.G.Rabenius
av K.G.Lundström 1324.
4:o.
Ùr Löjtnant Afzelii denation.

35)

Föreläsningar i juridisk encyklopedi.
(1800-talet).

36)

4:o .

Kort resumé av I.Afzelius: Om pars ed.,
4:o.
(Okänd författare. Å första sidan med blyerts:
2l/l 1891).

B 109 är en bunt i papp
omslag .

(B 109.)

101.

Alfabetiskt juridiskt sakregister i 18 band, upptagande
hänvisningar till författningar fr&n äldsta tid
(1200-talet) till 1720-talet.
4: 0 .

B. 110.

Volymen B 111 börjar med ett opaginerat titelblad med texten:
"N.l. Laga ordasätt och Gamla Juridiska Handlingar."
skrivet av prof.L.J.Colling i Lund.
Därefter följa först nedan under l) - 54) upptagna
avskrifter å blad med gammal paginering 1-282.

l)

"Laga Ordasätt Huru Domaren må Ting Lysa.
(innefattar lysning av ting, tingsfrid och ting
ljud. Jfr J.E.Almquist i Sy.J.T.1937,1942 och i
Festskrift till S. Tunberg).

2)

Domarens förmaning till nämnden.

3)

"Efter Wäster&hshandell innehåller =:=:="
1528?
(K.Reg.1528 s.25 och J.E.Almquist i lychnos
1942 S.2 not 3)*

4)

"Processus uthi Edzöres brott".
LInnefattar en sammanställning av L.L.^ bestäm
melser om edsöresmål. Jfr B 107 n:o 8 x) fo!.17.j

5)

Nyköpings recess S:t Sigfrids dag 1537 el.1538.
(Om tingsfrid, ekfällning, kvarnar m.m.
S.R.A.
I S.235).

6)

Uppsala stadga 29/6 1538 mot nidingsverk.
("Thesse sägas wara ährelöse =:=:=:=" .Jfr Schme
de man S.7;.

7)

Växjö stadga 1538.
(Om tingsfrid, ekfällning, kvarnar m.m. Jfr Ny
köpings recess, med vilken stadgan i mycket över
ensstämmer).

8)

Gustaf Vasas stadga 1540 om bannande av fader m.m.
(Schmedeman s.12.)

9)

Gustaf Vasas stadga Örebro 24/1 1540 om legodrängar.
(Schmedeman s.10^.

lo)

Västerås ordinantia 1544*
(S.R.A. I s.390).

11)

Gustaf Vasas gårdsrätt "den 26 Novembris 1546."
(Schmedeman, s.15- R.Reg.s.111).

12)

Karl Knutssons surtiklar eller gårdsrätt (1448).
(Hadorph,s,gr%; Geete, Fornsv.bibl.,suppl.,
s.64).

^

S f

/^1 i r

4

^

13 )

Johan III:s gårdsrätt.
(Utan årtal. Jfr Schmedeman s.43; som har
årtalet 1587).

14)

Johan III:s ordinantia (1577) om horsaker, djurs
fällande m.m.

15)

Skara stadga.
("Efter som wij anammade
o.d. 3/7).

1414)

16)

Eriks av Pommern gårdsrätt.
(Klemming, Småstycken på forn svenska)

17 )

Karl IX:s gårdsrätt
(l590).
(Schmedeman, s.95).

18)

Karl IX:s straffordning^ Sÿëh^-Ad.l/lO 1611.
(jfr J.E.Almquist i Sv.J.T. 1942 s.535).

19)

Gustaf II Adolfs påbud om julfreden.

104.

sid.
20)

m.m.

2l)

(B 111.)

Gustaf II Adolfs mandat Jönköping 1625 om skolplikt

Censura de jure hereditario, av Eric Sparre,trol.
författad år 1578.
(En del av texten. Jfr Hist.handl.27 s.95).

86.

87.

22)

"Ett Kortt extract Uthdraget aff Laagen. Om arffall." 88.
[Till en del av samma innehåll som B 107 n:o 8h).]

23)

Riksrådetsdom d.io/ll 1507 om femte mans arv.
(jfr J.E.Almquist, Den s.k.mellersta lagen).

24)

"Om Hwar Månadt i åhret. Januarius solen löper i
wat^mannen in. Skijn solen klar om Nyåhrsdag^norgonen, tå blifwer stor sorg och kla
gan medjowäder och krigh
(Variant av 1662 års bondepraktika).

25)

26)

"Mall och Merker och Hefdordh om åhret. Fryser thet
thenna warfrunatt. Förwisth lätt tig thet wara
sagt
(Ur en bondepraktika; 1600-talet?).

"Om jorderafningh"(delvis = Helgeandsholms mötes
beslut 1282 p.6-8. Behandlar Uppland,Öster
götland, Västergötland,Småland).

96.

99.

113.

117.

27)

"Ett annat om Jordherefningh".
(Anteckningar om jordrevningsmetod i Söder
manland, Norrland, Västerbotten och Uppland).

118.

28)

"Om laga rå och dess Proff".
(SeJ.A.Almquist i Svenska lantmäteriet
1628-1928 I s.595).

II9 .

105.

29)

sid.
"Huru man rätt och Lagliga skall procédera medhsyner".
(jfrB106bn:o34).)
122.

30 )

"Controversier" om lagmanssyner. "Ita censuit Hindricus
Teit".
(s. 137).
135.
[Jfr B 1C7 n:o 8v) fol.l6,och n:o 8 cc) fol.27.]

31)

Magnus Ladulås stadga om kyrkofrid.
(jfr Hälsingelagen KkB 21:2).

138.

32)

Magnus Erikssons gårdsrätt.
(Klemming, Småstycken på forn svenska, s.53).

142.

33)

Erik Magnussons stadga 1357 om flock och samnad.
(Kr.L.L.Add. B. 6 och M.E.StL. EdsB.27).

147.

34)

Kalmar recess "1434".
(Om landbor, kameral lösningsrätt m.m.).

149.

35)

Kalmar recess 1474.
(Om landbor, kameral lösningsrätt m.m.).

158.

36)

"Om the som Wittne skohla wara och falskt swära=:=:=". 169*

37)

Gustaf II Adolfs konungaed.
(I6I2 . Överensstämmer täml. nära med Kr.L.L.
KgB.4 samt i sak på några punkter med konung
ens försäkran, Stiemman I s.65l).

171.

38)

"Riksens Rådhz Eedh" till Gustaf II Adolf.
(1612? Ej i S.R.A.).

174.

(B 111.)

106.

39)

sid.
K.Resoluti on Sthlm d.30/5 1682 i mål när hustrus fasta
arvegods sökes i betalning för den gäld som i va
rande äktenskapet gjord är.
177(Schmedeman s.758).

40)

Växjö stadga 1514, om landbor.
(Hadorph s.72).

41)

"Thetta ähruthdragitaff Herr Nils Knutsson Biskop
Utj Wexiö Ex Levitici 18 Cap."
(Om kätteri och förbjudna leder. Jfr B 101
c 2 n:o 5. Senast 1576).

180.

182.

42)

"Memooal Huru Dhet Procéderas skall medh hogmähle
Saker å heredzting eller Rådstugorne i Städerne."
(En stadga innehållande 9 punkter. Odaterad).

185*

43)

Svea hovrätts skrivelse d.9/7 1653 till Abo hovrätt ang.
vissa ej närmare angivna ärenden till justitieväscndets konservations myndighet och upprätthål
lande.
190.

44)

Förslag d.20/12 1665 till straffordning,framlagt 1668.
(Tryckt efter annan handskrift hos C.J.Wahlberg,
Åtgärder för lagförbättring 1633-65,s.95.Jfr
B 101 c n:o 5).

45)

Drottning Kristinas straffordning d.18/5 1653.
(Schmedeman s.294).

46)

K.res. och förklaring d.23/6 1615. på hovrättens frågepunkter.
238.
(Schmedeman s.163).

47)

Åbo hovrätts "straffordning".
(rtan datum och underskrift. Efter 1623. Inne
håller en p^m, i 5 punkter ang. straff för vis
sa brott''.

195.

232.

243.

(B 111.)

107.

sid.
48)

49)

Riksrådets resolution d.l8/l2 1637 ang. häradshövdingeräntan.
(Ej hos Höppener)*

Underdånigt betänkande Nyköping Februari 1640 av pre
sidenterna i Svea y Göta och Abo hovrätter samt
några assessorer i Svea hovrätt ang. några punk
ter i justitieväsendet..
(Delvis tryckt av I.Arnell i hans kommentar till
stadslagen 1740,s.390. Jfr J.E.Almquist,Det pro
ce ssuella förfarandet vid ägotvist, Uppsal% 1923,
S .121 ) .(
t.

50)

K.Resoluti on, Sthlm 2/5 1523 om prästgårds ägor.
(Ej hos Höppener).

51)

Johan III: s stadga "Stockeborg" d.3/8 157Z.mot skatt
skyldig jords minskning.
(Ej hos Höppener).

52)

Erik Flemings lagmansdom die sylvestri 1538 ang. skogs
avverkning i Thenala socken, Raseborgs län.

53)

Riksrådets dom lo/ll 1507 om femte mans arv.
(Här med årtalet 1475. Jfr J.E.Almquist,
Den s.k.mellersta lagen().

54)

Johan III:s brev I0/9 1583 till slottsloven på Tawastehus, Mårten Larsson ang, h.Elisabeths, Hans Fördels
dotters, arv efter sin fader.
(Ej hos Höppener).

(B 111.)
247.

251.

271.

273.

276.

278.

281.

Härefter ett antal blad med ny paginering 283-421.
^285.
Sid.285-286 är ett titelblad med texten: "N.II Excerpta
Juridica et Miscellanea." Sid.287 har överskriften "1753" Därefter följa ett stort antal, nedan under p. 55-145
upptagna anteckningar av prof.L.J.Colling i Lund i olika
ämnen:

Anteckningar ang. freden 1752 mellan "Holland och Kejsa
ren samt Republ.av Marocco".

287.

Anteckning ang. tractat 1751 mellan kon.av Danmark och
Beyen av Tunis m.m.

287.

Anteckn. ang.

Serafimerlasarettet i S M m .

287.

hospitalet i Lissabon.

288.

"

Danska kungens m.fl.:s guldservis.
"

myntfot vid Douai.
en krigsskola i Paris och i Cadix.

(B 111.)

288.
288.
289*

"

sigill å franska författningar.

289*

"

ett hospital i Paris.

289*

"

jordbävning i Ångermanland.

290.

"

befolkningsstatistik för Preussen.

290.

en avhandling om väderväxlingar.

290.

"

ett giftermål i danska kungahuset.

290.

"

anläggande av en galärhamn i Hälsingör.

290.

"

"Polypaidia".

291.

"

"Widunder".

292.

"

"Rikedom".

293*

"

preussiska armén.

294.

"

spanska armén.

294*

"

en ny fabrik vid Tjärhofsgatan i Sthlm.

294*

"

Compagnie de Notre Dame du secours.

295.

judarnes naturalisering i London.

295*

"

en fabrik i Norrköping.

295*

"

Baron Sloanes Cabinet i London.

296.

"

folkmängden i England.

298.

"

Henrietta Wilhelmina v.Wüllen.

298.

"

Lantgreven Maximilian.

298.

"

engelsk donation till ett sällskap för
protestanters understöd.

298.

t

109.

83)

Anteckn. ang.

84)

"

85)

"

"

"

stiftande av ett kloster i Bologna.

sid.
299.

baron Munckhausens kallande till juris
doktor i Cambridge.

299.

en uppfinning att fästa pastell utan
att den blir matt.

299*

86)

"

"

staden Bergen och Hansan.

303.

87)

"

"

Palle IViffert till Brolöcke och hans
avkomlingar.

304*

88)

"

"

Rothkirch,Wentzel 1626.

305.

89)

"

"

de danska domstolarna.

305.

90)

"

"

Heinrich Ramel till Wusterwitz cch
hans avkomlingar.

305.

91)

"

"

Kaj Iyckes exekution 4/9 1661.

306.

92)

"

"

Stubbkield (1600-talet).

314.

93)

"

"

Olof Rosencrantz till Gllmminge(l600talet).

314.

94)

"

"

Christian Christoffer Walkendorff.

315.

95)

"

"

franska subsidietraktaten 1764.

319.

96)

"

"

Charta Sigillata förordningen.

323.

97)

"

"

K.Slottskansliets publikation l/lO
1760 om gatuköp m.m.

325.

uppdelning av norra förstaden i Sthlm
på 2 jurisdiktioner.

325.

föreskrifter för trädgårdsmästaresocieteten i Sthlm 1760.

327.

Stockholms magistrats publikation
8/10 1760 om sjötull.

328.

98)

9 9)

100)

"

"

"

"

"

"

101)

"

"

svensk uppfinning av Florentiner lack.

329-

102)

"

"

Svea hovrätts förordnande 8/l2 1760
om tullbetjäntes befrielse från
vissa lösen.

330.

Lübecks biskopsstift, Adolf Fredrik,
Eutin m.m.
(tysk text).

331.

insolventa gäldenärers behandling i
Holstein enl. en förordning I6O4.

335*

Hübner,Johann: Vollständige Geographie
etc. (Tysk text).

336.

103)

104)

105)

"

"

"

"

"

ur

(B 111.)

110*

sid.
106) Anteckn. ang.

107)

108)
109)

HO)

111)

112)

113)

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

ur

förbud d.22/9 1760? mot att taga
anställning å fartyg som gå för de
upproriska Corsikanarnes räkning. 337.
färdigställandet av den nya bron i
Falkenberg.
1634 års regeringsform.

.

337.
338.

prinsessan (drottning) Christinas
amma.

339.

Drottning Maria Eleonoras flykt till
Danmark.

339.

drottning Christinas brev 20/6 1645
till Axel Oxenstjerna.

339.

ur . drottning Christinas brev I0/4 1647
till Adler Salvius.

340.

ang. Kammarkollegii cirkulärbrev 2 5 / n
1760 till landshövdingarna ang.
kostnader för skatteköp.

340.

114)

"

"

Bayrarnes fruktan för Gustaf Adolf.

341.

115)

"

"

Krigskollegiets förordning 1760? rör.
krigsmanshusmedel.

341.

"Des celebres Voyageurs" (Magellan
m .f1. ).

3 43.

"Les Curiosities de Paris" 1742 tom
1-11 (Fransk text).

351.

116)

117)

118)

119)

120)

"

"

"

"

"

"

ur

ang. Holger Ulfstand-Gregerson och hans
ätt.
"

"

353.

Esperöds och Löfvestads gårdar i
Skåne.

354.

reglementet för livgardet till fots
1695.

354.

121)

"

"

riddarsyner*

355.

122)

"

"

"exemplum memoriae restituta".

355.

123)

"

ur

Stiernmans historia om Sigismund och
Karl IX m.m.

355.

124)

"

ang. "memoriae damnatae

125)

"

"

exempla".

en religiös sedvänja vid äktenskap i
Malabar. (Fransk text).

355.

355.

(B 111.

111.

sid.
126) Anteckn. ang.

127)

"

"

isoleringen vid den japanska ön
Nagasaki. (Fransk text).

(B 111.
356.

abedissans i Lindau kloster benådningsrätt.(Tysk text).

357.

128)

"

"

slottet Kyffhausen.(Tysk text).

357.

129)

"

"

turkarnas adoptionsrätt.(La
tinsk text).

358.

13 0 )

"

"

vaccination.

358.

131)

"

"

Schweiz^ historia. (Fransk

132)

"

"

Maltas historia. (Fransk text).

358.

133)

"

"

svenska Pommern.

359.

134)

"

"

K.brev d.19/4 1763 rörande vissa
officerares ackordsansökningar.-

361.

text).

353.

135)

"

"

frimurarbarnhuset i Sthlm.

363.

136)

"

"

K.Bibliotekets tidningar.

371.

137)

"

"

"Magia Irrationalis atque Diabo
lica".

375,

138)

"Catalogue på nya Swenska Böcker".

383.

13 9 )

"Nominum Ratio".

387.

14c)

Anteckning ang. ministrars och ambassa
dörers löner.

391.

141)

142)

143)

"

"

"

"

"

"

vissa privilegier för fatti
ga.

395.

en Coadjutör av Lybecks
stift.

399*

Mariebergs porslinsbruk.

403.

144)

"Lac in Mammis".

405.

145)

Anteckning ang. utbjudandet avfyrningen
vid Falsterbo, Kullen och Nidingen på
entreprenad från 1/5 1766 till 1/6 1776
(Avskrift sv Amiralitetskollegiets kun
görelse?).
407.

3 111 är en bunden papperscodex. Den härror i sin helhet från 1700-talet. Sid.1-282
äro skrivna med en och samma hand. Mellan bla
det 281-282 och 283-284 har funnits ett nume
ra bortklippt blad med text av ryssnämnda
hand. En kant av bladet kvarsitter. Det opaginerade titelbladet samt anteckningarna å
sid. 283 till slutet äro, med några få un
dantag , av prof.Colling.
4: o.
Ur Celsiska samlingen

(N:o 44)*

114

folt
1)

Innehållsförteckning ang. en del av bandet.

c.
sid.
1.

2)

Utlänningsstadgan Sthlm d.l4/l0 1471.
(jfr Schlyter XI s.401.)

3)

Helgeandsholms mötes beslut 1282.
(Sv.Dipl.)

4)

Köpebrev Norrköping Dominica Oculi (9/ 3 ) 1455) vari
genom fru Birgitta Magnusdotter, Knut Somarsons maka, till Kon.Karl Knutsson försäljer
tre gårdar Svista i Bälinge socken.
7.

3.

(jfr regester i Karl Knutssons jordebrevsförteckning R.A., C 4,? samt H.Gillingstam ,Ätterna Oxenstierna och Vasa,1952,
s.501,not 61).
5)

Köpebrev 9/1 1432, varigenom Rawal i Brantshammar
till Peder i Skälsta försäljer jord i Skälsta och Lilla Ullevi i Bro socken, då Maus
Plata var hövidsman på Stäket.
8.

6)

Västerås ordinantia 1527. "Bisperna besökia=:=".
(S.R.A. I S.89).

7)

Nyköpings recess 1537-8.
(Om tingsfrid, ekfällning, kvarnar etc.
S.R.A. I s.235-238).

8)

Domareregler, medeltida. "Huar som rätter domare
skall och will wara
(Vgl IV:12).

10.
11.

13.

9)

"Här efter f oilier några allmenneliga reglor uthdragne af Östgöthe lagen
15.
(innehåller 18 korta punkter, som angivas
hänföra sig till "Kyrckio baleken", "Konungs
Edzöris Balk", "Högsta Såramåls Baleken",
"Byggninga-Balcken", "manhelgz Balcken",?
"Högmåhla Balcken",? "Tingsmåhla Balcken").

10)

Utdrag av Olaus Petris krönika ang. lagförbätt
ringar*

16.

11)

Karl Knutssons hamnskrå 1450.
(22 punkter; Jfr Klemming: Skråordningar).

19.

12)

Karl Knutssons hamnskrå "1400".
(57 punkter. Jfr Klemming: Skråordningar).

21.

13)

Eriks av Pommern gårdsrätt.
(Klemming,Småstycken på forn svenska,s.63).

28.

B 112.

115

sid.

14 )

Kalmar recess 1474.

35.

("Ricksens Stadgar". Om landbor,kameral
lösningsrätt m.m. Hadorph,s.56).

15) Karl Knutssons gårdsrätt 1448.

49.

(Hadorph s.^9).

16)

Västerås ordinantia 1527."Biskopperna besörja=:=". 52.
(S.R.A. I S.89).

17)

"Huiuman skal rätt och iagiigsx lagligen Procé
dera med Syner".

56.

(Utan datum och underskrift,, möjl. förfat
tat av Petrus Hansson Dober. Jfr B 106 b
n:o 34).

18)

Riksrådets yttrande d.29/3 1633 till Svea hov
rätt ang. istadarätt för syskons barnbarn
69.
(i tvist mellan Erland Biörsson Bååts arving
ar och Jacob Jacobssons barn).
samt
hovrättens dom i ovannämnda tvist Stockholm
den 6/4 s.å.

74.

(jfr B 101 d,s.400 ff.).

1 9 ) Utlåtande, Stockholm d.26/l0 1653 ang.arvet efter
Peder Pedersson ? Bergenfelt.
76.
(Utan underskrift.).

20) Riksrådets dom d.io/ll 1507 ang. femte

mans arv.

77.

(Se J.E.Almquist. Den s.k. mellersta lagens
stadg. om istadarätt).

21)

K.Res. och förklaringd. 23/6 1615 på hovrättens frå
gepunkter.
79.
(Schmedeman s.163)-

22) "In Puncto Infanticidii."
(innehåller referat av några domar i mål
ang. barnamord och annan misshandel,med
delade av Svea hovrätt och K+M:t åren 1619**
-1674).

82.

(B 112.)

116

sid.
23)

Referat av Svea hovrätts beslut d.19/9 1692 och slutli
ga dom d.I4/ 1O s.å. i mål från rådhusrätten i
Umeå ang. hustru Maria Villstadii och Landsfiska
len Johan Henrik Schönheits äktenskapsbrott.
97.
(jfr Svenska Mercurius 1764).

24)

Referat av 17 domar (a - q) meddelade under 1620-164O-ta
len dels av K.M:t och dels av Svea hovrätt i
brottmål av skilda slag, därav några rörande "onda
Söner, Stiuffbarn, Mågar och Sonehustrur".
100.

25)

Riksrådets utlåtande ll/l2 1703 till Svea hovrätts
"demonstration" ang. dess dom i mål mellan
Skattmästaren Gustaf Bondes arvingar och han
delsmannen Mårten Neumans sterbhus.

109.

Förmyndarregeringens resolution ang. båtsmansrusthållet.

II4 .

26)

(Odaterad, men måste m.hänsyn till underskrif
terna vara meddelad senast 1662).

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Förmyndarregeringens resolution Göteborg 20/3 1660 § 2
ang. marknaderna där.

116.

Förmyndarregeringens resolution och förklaring Stock
holm d.i/9 1664 på borgerskapets besvär.

117.

Förmyndarregeringens resolution och förklaring Stock
holm d.29/10 1664 ang.Västerås stads privile
gier.

120.

Förmyndarregeringens resolution och förklaring Stock
holm d.5/11 1664 över bergskollegii desiderier
och frågepunkter.

122.

Förmyndarregeringens proposition Stockholm d.17/6
1668 till rikets ständer.

128.

Hertig Karls brev Örebro d.2/4 1596 ang. kapellaner
i Strängnäs' stift.

147.

Titelblad till K.M:ts plakat och förbud d.23/l2
1662 ang. allehanda dueller och otvungne slags
mål.
(Schmedeman s.325).

148.

(B 112.)

117

sid.
34)

Kammarkollegii skrivelse d.3/l0 1687 till bergskollegium ang. tackjärns frihet från tull och
vägarpenningar.

34 1/ 2 )

Utdrag av K.stadga d.l7/l2 1644 (p.7 om morgongåvor).
(Schmedeman s.238).

(B 112)
149.

151.

35)

K.plakat Rönneberga d.2l/7 1677 mot skattskyldig jords
delning och minskning.
153.

36)

K.brev Stockholm d.24/ll 1680 ang. återgång av vissa
försäljningar från krono- och skatterustningshemman.

156.

K. brev d.23/6 1674 ang. jord som avhänts från mili
ti ehemman.

157,

Svea hovrätts brev d.ll/9 1678 ang. åtgärder mot
skatt skyldig jords minskning.

158.

Norrköpings beslut 1604 ang. lagmans- och häradshövdingeränta punkt 1 1 .

153.

37)

33)

39)

40)

41^

42)

43)

44

K*M:ts förklaring d.26/ll 1669 huruvida tvenne äkta
och barnlöse personer boendes i staden , de der
intet ärft, måge göra ett inbördes pactum om
theras aflinge.
(Schmedeman s.103^.

159

Utdrag ur K.M:ts plakat Stockholm d.l4/ll 1666 ang.
interesserne.
(Schmedeman s.466).

160.

Gustaf I:s stadga Uppsala d.20,/8 1556 om testamente
efter de döda.
(Riks.reg. s.474 not).

162.

Gustaf II Adolfs ordning för prästerskapet om upp
börd Örebro d.24/2 1617, "nu ånyo trycht
åhr 1672".
(Höppener'.
Utdrag av drottning Kristinas postordning d.2o/8
1646.

163.

166.

118.

Sid.
45)

K.Mits resolution och förklaring Stockholm d.30/5 1682
över Sveriges rikes landslags rätta förstånd och
mening i ty mål när hustruns fasta arvegods sökes
i betalning för den gäld som i varande äktenskap
gjord och kontraherad är.

46) "Explicatio".
(innehåller kommentar till TgB, SmVi och SmVd
i Kr.LL.).

47)

48)

1643 års (mindre) lagkommissionsbetänkande d.8/8
rådstuguprocessen.
(jfr B 101 c n:o 2).

(B 112.)

167.

169.

16431

"Censura om urminneskäfd,såsom de gamla detförstått
hafua" =:=:="Scriptum ex legisterio antiquissimo
Svetico.").
(jfr B 101 c n:o 7 c fol.22 v).

175.

199.

49)

Om jordmätning.

199'

50)

"Huru man skall lagligen och rätt procédera med syner".
(Utan datum och underskrift, möjl. författat av
Tetrus Hansson Dober, Jfr B 106 b).

201.

51)

"Om laga rå och dess Prof".
(M&& an- isSRna/ng s.RKl. Tryckt av Loccenius i hans
synopsis juris , se Almquist i Svenska Lantmäteriet

206.

1628-1928,1 s.595).
^ "3

52)

53)

(rov

ti4-vs

V'?. -

"J
Landshövdingen Fabian TVredes skrivelse Wäsland d.6 Fe
bruari 1685 till befallningsmannen Johan Mittler
om adelns hemmans förmedling.

211.

Helgeandsholms mötes beslut 1282.

215'

(Sv.Dipl.).

54)

Strängnäs stadga Mars 1437, mot skattskyldig jords minskning.
(Hadorph s.44).
221,

55) Kalmar recess.
(Utdrag).
56)

"Om

Små Barns uppehälde uti deras omyndige år både af
Adelen och Oadelen, hos sina målsmän och förmyn
dare, efter deras föräldrars död".
(Utan datum och underskrift).

225.

227.

119.

57)

sid.
231.

Karl Knutssons hamnskrå 1450.
(29 punkter. Jfr Klemming: Skråordningar).

58)

"Skalle Rätten, Uthdragen af Sweriges beskrifne Lag".
[jfr Kr.LL. B.B.21 pr.,22:2 ; Patent 19/12 1575
om skallande (Schmedeman s.66); Patent 4/8 1608
om djurs fällande (Schmedeman s.124); Stadga 22/3
1647 om jakter (Schmedeman s.263); Stadga 29/8
I664 om d:o (Schmedeman s.360).J

240.

59)

Prästerskapets beslut å riksdagen i Örebro 1617.

245-

(jfr Nordin 1909 n:o 61).

60)

6l)

Gustaf Adolfs påbud Örebro d.24/2 1617 ang. rätt
tionde.
(EnLHöppener omtryckt med titel "Om alle
handa prästeti onde").

"Een Vnderwisningh för dhem som Jordrefning eller
Skattjämkning hålla skole Vthi Vplandh, Stäldt
uppå Kongl.M:ts Nådige behagh".
(Ej= B 111 n:o 26 och 27).

257.

261.

62)

Drottning Margaretas gårdsrätt.
(Hadorph s.32).

287.

63)

Skara stadga 1414. "Epter ty anammade Wij ^:=:=".

295*

(Med anteckningar i margen. Sv.Dipl.II n:o 1975).

64)

Jönköpings stadga d.l/3 1352 om frälsemans bördsrätt.

301.

(Hadorph s.20 med årtalet 1360).

65)

Karl IX:s husesynsordning 1590.

304.

(Med anteckningar i margen. Se S.E.Bergström,
Om stadgad åborätt^Sthlm ,3).

66)

67)

Drottning Kristinas brev
av ordet vanbördig.

d.io/ll

1650 med tolkning
318.

Förmyndarregeringens dom rådkammaren d.2l/3 1667 i
en från Göta hovrätt inkommen sak mellan Baltzar Mar
skalk på sin hustru Elisabeth Carlsdotter(Gyllenstiernas) och styvfader Carl Axelsons vägnar samt
fru Karin Stake och v.v., ang. arvskrifte efter Ture
Turesson(Natt och Dag) (betalning av gäld).
322.
(jfr B 101 d n:o 32 s.408).

(B 112.)

120

sid.
68)

69)

Förteckning dels på rikets inkomster åren 1626 och
1628 av gamla arrenden, boskapspenningar m.m.,
dels på landttågsgärden, salpeterhjälpen, vinterkörslor, byggningshjälpen ej angivna år, dels
på kröningsgärden 1617, dels på vissa andra in
komster.

(B 112.)

325.

"En gammal Verdering som brukas kan i Rättegånger,
der som dömas skall öfwer Roff och tiufwerij
330.

70)

Förteckning på Älvsborgs lösen åren 1614-1619 från
olika landskap.

333*

7l)

"Conjectanea concernantia Jus svecanum."
(innehåller först en översikt av landskapsla
garna och sedan en kommentar till Kr.LL*KgB.,
GB.,ÄB. och en del av JB. Bladen omkastade.
Latinsk text, tillkommen slutet av 1600-talet).

72)

Fragment av en framställning av svensk processrätt
före 1734 års lag (texten delvis latin).

449-

"Florilegium juridicum".

465.

73)

339*

[Slutet av första boken (processrätt) s.465;
andra boken (civilrätt) s.467; början av tred
je boken ^straffrätt) s.506. Jfr B 101 d 2,fol.
77 v o.f.J

74)

"Lexicon Juris".
(Alfabetiskt ordretister till Kr.L.L., omfat
tande begynnelsebokstäverna A - R.Latinsk
text).

75)

"Regulæ et Sententiæ juris ex universo corpore juris
civilis".
(Alfabetisk uppställning. Omfattar begynnelse
bokstäverna A - D).

Volymen B 112, bunden i välskt band.
Texten skriven av flere olika händer.
A ryggen :"Juridisk samling". Har 1871
inköpts å Uppsala bokauktionskammare
från prosten S.Ödmansi Våla bibliotek.
4: o.

513.

549*

l) Berättelse om Skånes övergång till Sverige på konung Magnus
Erikssons tid 1332.
(Fragment).

2) "The förnämbligeste och almenneligete Reglar udhi Swerigis
beskriffne Lagh Wddragne aff några gambla lag
bok er wthi faste thiid begynte widh Helgöö thenn
23 Maii Anno 1576 aff Niils Hannssonn Brasch."
,

Innehåller:

133

(S

1 v. B 113.

4-128.

1

^

"Extracth aff Lagenn i arffall."
(En redogörelse för medeltdda arvsregler, därvid
som förlaga begagnats en handskrift scm begränsar
istadarätten vid femte led. Redogörelsen slutar:
"Thetta groffligenn uttdragett aff thenn gambla
lagenn, thill förståndige mäns förbättringh").

4 v.

"Konungz Balker".
"Uthi Wäsmanna Lagenn nempnes inthitt om Riiketh
thess biscopsdömme, och Lagmansdöme, eij heller
hwru konungenn skall wäljas, huldas och swäria :
Menn Södhermanne lagenn formeller här cm klarliga
och 'A-id samma meningh, som the nj^ia vplendiske
lagböker, doch samme städz medh androm ordom".

6.

Södermannalagen Add. 1:7 i.f. - 9;

6.

Dalalagen E^sB 1 pr.(del\

6 v

r.4 nfr.

Vöstmannalagen KgB 6:pr.

6 v

r.3 nfr.

M

!)

!!

^

7

r.4.

"

"

"

2:pr.(del).

7

r.10.

7

r.7 nfr.
r.4 nfr.

Södcrmannalagen KgB 5:4.
"

"

" 5:pr.

7

t!

"

!!

C . I
^ . J- .

7 v.

M

t!

t!

C .

"

"

" 6:2 .

7 v. r.9.

"

"

" 7:pr.(del).

7 v.

"

"

" 8 :1 .

7 v. r.6 nfr.

"

"

" 9:pr.(del).

7 v. r.3.nfr.

"

"

" lC:pr.

8 v. r.?.

/

-f-

Västmannalagen KgB 6:1-3(delar).

-

7 v . r.6.

8

r.5,r.6nf
r.2 nfr.

"

"

" 7:2(del).

8

"

"

" 7:5(del).

8 v. r.l.

122.

2)

(forts.)
Upplandslagen

KgB 10:4 i.f.?

Södermannalagen KgB 11:3 (del).
KgB 12:2 (del).

"Gifftemåle Balker".
"Vthi Wäsmanna Lagenn ähr giptemåll och ^rffde
Baleker i enn balcke författadh. Wthi Södermannalagenn huar serdelis"
Västmannalagen ÄB Introitus samt 1:pr.(delar).
1:1.

Fol.
8 v.r.6.(B 113.)
8 v.r.8.
8 v. r.10.

9*

9

r.9.

9

r .4 nfr.

Södermannalagen GB 1:1.

9 v.r .7.

Västmannalagen ÄB l:2(del).

9 v. r .8 nfr.

1:3.

9 v.r .2 nfr.

l:4(del).

10

r.7.

10

r.12.

Södermannalagen GB 2:1.
_!!_

GB 2:2 och Västmannalagen ÄB 2:l(del) 10

r.4 nfr.

10 v

r.8.

11

r.7.

11

r.7 nfr.

11

r.2 nfr.

Kristoffers landslag. GB 6:pr.

11 v

r.2.

Västmannalagen ÄB 4.

11 v

r.3.

5 p.l.

11 v

r.9.

6:4.

11 v

r.12.

6:3.

11 v

r.6 nfr.

7.

11 v

r.2 nfr.

8:pr.

12

r.8.

8:1 (del. Att ordet "sei"saknas
framför "wetz" tyder på att
Cod.Holm. B 56 använts som
förlaga.)

12

r.ll.

GB 3:1.
3:3.
Västmannalagen ÄB 3 (del).
2:l(del).

— !!_

123.

fol.
)

(forts.)

(B 113.)

"Gifftemåle Balker".

(forts.)

Västmannalagen

ÄB

8:2(del).

-"-8:4
9:pr.p.2.

12 v

r.6.

12 v

r.4 nfr.

13

-"-9:1.

13

-"- 10:3(del).

13

r.8 nfr.

-"-10:pr.

13 v

r.2.

13 v

r.3 nfr.

"Här till haffr giftemåle Balckenn rächtt Männ
wthi Wässmanna lagen ähr giffto måle ock arff
wthi enn Balck författat."

"Arffda Balcker vdi Södermanne Lagenn."

r.3.

14

Södermannalagen ÄB 1:1.
(Texten nära Cod.Bibl.Hafniensis n:o
2237 in nova collect.regia).

14

Västmannalagen ÄB ll(Texten nära Cod.Holm.B 56).

14

r.10nfr.

14 v

r.5 nfr.

Södermannalagen- ÄB 2:l(del)^

15 v

r.8.

Västmannalagen ÄB 13:2.

15 v

r.8 nfr.

16.

r.6.

16

r.12.

16

r.9 nfr.

16

r.3 nfr.

16 v

r.9 nfr.

Dalalagen GB 8-9.
(i margen härvid:"Wtaff Matz bengtssons
lagbook.först i gifft:").

16 v

r.2.

Västmannalagen ÄB 18:1-4.

17

r.5.

-"- 19:pr.p.2.

17

r.2 nfr.

-"- 19:2.

17 v

r.3.

Kristoffers landslag ÄB 19:1 i.f.

17 v

r.5.

Västmannalagen ÄB 20:pr.(del).

17 v

r.7.

17 v

r.9.

-"- 12:pr.;l, 2 och 5-

Södermannalagen ÄB 3:3*
-"- 3:1.
Västmannalagen ÄB 17.
18:pr.,l-4.

-"- 20:l(del).

124.

fol.
)

(forts.)

(B 113.)

"Arffda Baleker vdi Södeymanne Lagenn."(forts.)
Upplandslagen AB. 17:1?
Södermannalagen ÄB 6:4.
Kristoffers landslag

ÄB ll:pr.i.f.

"Wm klerke arff formelles wti Södermanna lagenn i
siiste capit: i Arffde Balckenom?.

17 v
17 v
18

18

r.5.

"Manheliges Balker".
Västmannalagen

MB l:pr. och 1:1.
2:pr. och l.samt 3.

_!!_

—

!!_

_!)_

_!!_

18 v
18 v

-"- 5:1.

19

r .2.

-"- 6:pr.(del).

19

r.7.

-"- 7:2,och 3.

19

r.8.

7:4.

19

r.14.

8.

19

r.8 nfr.

-"- 9.

19 v

10:2(del).

20 v

10:3(del).

20 v

11.

20 v

"De correctione & homicidio viri in uxorem com
misso & e contra, vide ibi. & addit:r."

21 v

r.l.

21 v

r.3.

14.

21 v

r.9.

"Alt thett som bötas skall för fader sin gär
ningar = :=:=".
(i margen: "Regula").

21 v

r.ll nfr.

21 v

r.6 nfr.

21 v

r.3* nfr.

22

r.5.

22

r.6 nfr.

22

r.5 nfr.

22

r.l nfr.

Västmannalagen MB 12:2.

Västmannalagen MB 16:1.
-"-22^pr.
24:2,3,4:p^l.
"Vtur Mynteskriffuarens gamblalagboock".
Dalalagen MB 11 p.l och 2.
-"-

11 p.3(del).

125.

fol.
2)

(B 113.)

(forts.)
"Manhellges Balker" .(forts.)
22 v

r.3.

25:l(p.2),2 och 4.

22 v

r.12.

26:10.

22 v

r.l nfr.

Västmannalagen MB 24:4(p*2-5).
_!!_

"J.Matz Anderssons lagbook:"
Dalalagen

23

MB 12 eller Västmannalagen MB 22(nära).23

Västma nnalagen

_n_

_!!_

_!!_

23

r.7.

26:16(del).

23

r.10.

26:19.

23

r .9

26:20 + 30:6 p.4.

23

r.3 nfr.

30:4.

23 v

r. 4.

30:6 p.2.

23 v

r .8.

30:6 p.3.

23 v

r .10.

30:7 och 8.

23 v

r.9 nfr.

31.

23 v

r.6 nfr.

32.

24

r.5.

34:pr.(del).

24

r.9.

35:2, 3.

24

r.12.

MB 26:15.

nfr

24 v

"Jorda Baleker".
Västmannalagen

r. 5.

JB 2:1 p.1-3.

24 v

2:3.

24 v

r.9.

3:3 (del).

24 v

r.6 nfr.

5:pr.

24 v

r.3 nfr.

6.

25

9.

25

r.7.

11:1.

25

r.ll.

12.

25

r.10 nfr

10:1.

25

r.l nfr.

(efter Cod.Holm.B 56).

126.

fol.
2)

(forts.)

(B 113.

"Jorda Baleker".(forts.)
Västmannalagen

JB

13:pr.(del),13:1 p.l(del).

25 v

r.3.

25 v

r .8 .

"Item om stempno gifft, och tre Affradz dagar och
timar =:=:=".

25 v

r.1 2 .

15:2

25 v

rJOnfr

-"- 17 i.m.

26

r.4.

-"- 17 i.f.

26

r.6 .

-"-14.

Västmannalagen

JB

och 3.

"Aff Södermanne Lagbook:
Cm wrfields iord*
Ähr wrfieller i By =:=:=: = ".
(jfr Uplandslagen VB 17:3).
"Jordägande:
Äger mann öre
(jfr Södermannalagen JB 14:pr.).

26 v

r.l.

26 v

r.7.

26 v

r .6 nfr

7:2.

27

r.l.

9 : i.f.

27

r.5*

27
27
27

r.7.
r.1 0 .
r.9 nfr.

27 v

r.7.

KpB 3.

*

6.
-"- 7:pr.

"Att konung Magnus haffuer thessa lag vttgiffwit
om taberne,, fins i 15 cap: så och om tawernes
och bönders fridh för öffr wold".(MB 12).
Om konunge gärder m.m.
Västmannalagen KpB 13:pr. samt 13:1 och 2.
14.

28

"Bygninga Balker".
Västmannalagen

26

26 v

"Köpmåle Balcker".
Västmannalagen

26

28

r.l.

2:3 (del),2 :6 (del).

28

r.12.

5:2(del), 5:5.

28

r.4 nfr.

10.

28 v

r.3*

BB 1:pr.(delar).

127

fol.
(forts.))

(B 113.)

"Bygninga Balker." (forts.)
Västmannalagen

BB 16:1

i.f.

_.t_ i7:3(del),17:4(del).

"Spörssmåål i Lagenn".

28 v

r.6 nfr.

28 v

r.3 nfr.

29

"Välkommen gode sonn
(innehåller bl.a. konstruerade rättsfall).

"Gambia Östgöte Lagen i Dråpmåle:B."
Ögl. DrB 18:pr.

30

Den s.k. Hedna lagen.

30

"Lex Duelli ex antiquioribus Legisterii
Gothorum."

"Ärffda Balker vtur then gambla Ösgöte lagbooken,som
hörer Eskell Jönsson till skriffuin".
Östgöta-Lagen

ÄB 1-6.

30 v

"Förste capitel i Ärffda Balken i SödermanneLagenn".
Södermannalagen ÄB 1.
(Avskriften står näraCod.Hafn.2237 i nova
coll.reg.; å vars pärm enligt Schlyter stått
namnet Hans Hansson Bilfeld, dock numera ut
plånat).

"Vthur Bengt Gyltes Faders Lagboock".
Kristoffers Landslag

ÄB 1-3.

"Aff Matz Benchtsons gambla Laghbock i Dala Lagh".
Dalalagen

GB 11:pr.,

samt 11:1.

"Ärffda Balcker vttaff the böker man will kalla the medel
ste lagenn: wdtur Niils Jonzons gambla book i Linköpingh:"
MELL

30 v

ÄB 1 och 2..
(Efte^ en handskrift som begränsar istadarätten
vid 5 ^ man).

34
34

34 v
34 v

36
36

37
37

r.8.

128.

fol.
(B 113.)

(forts.)
"Några stycker vttdragin vtaf gambla Ösgöte lagbokenn,
som Eskel Jönsson äger: "

38.

ital agen

KrB 2:2.

_ ! t _

00

"Aff Kyrckio Balckenn".

5:l(del).

38 v

r.l.

6:1.

38 v

r .4.

7:l(del) samt 7:2.

38 v

r .6.

8:pr.(efter Cod.Skokloster)
och 8:2(in fine).

38 v

r.7 nfr.

9:pr.(variant).

38 v

r.2 nfr.

_ ) t _

10.

39

r.l.

_ t t _

ll(del).

39

r .8.

_ ! ) _

12:l(Några ord därav i kontamination med 13:3 p.l och
2).

39

r.2 nfr.

16(delar).

39 v.

L7.

40

20: pr.

40

22.

40 v.

23.

40 v

r.4 nfr.

24(delar).

41

r.3.

26:1.

41

r.9.

27:pr.(del),27:1 och 2.

41

r.ll nfr.

28:p.l.

41 v

r.8.

30:pr.

41 v

r.9 nfr.

_ ) ! _

_!!_

r.13.

Ty
"Konungz Eedzöris Balckenn."
l:8(delar).

42

_)!_

3:pr.(del).

42

_!!_

5:pr.(del).

42 v

8.

42 v

r.5 nfr.

9.

43

r.3.

10:2.

43

r.8.

ll(parafras).

43

r.ll.

12.

43

r.6 nfr.

13.

43 v

r.8.

15:2, 16.

43 v

r .10.

17:p.l-2.

44

18.

44

r.6 nfr.

21(del).

44 v.

r.5 nfr.

Östgötalagen

EdsB

_) ! _

_t<_
_!!_
_)! —

_!!_

_!!_
_! ! _
_!!_

_)!_

r.3 nfr.

129.

2)

(forts.)

fol.

(B 113.)

44 v

r.4 nfr.

26:p.2.

44 v

r.2.nfr.

27:1.

45

r .6.

28.

45

30(del).

45

r.5 nfr.

"Kastna Warger"(jfr EdsB 31).

45 v

r.3.

"Agnabakar" (jfr EdsB 32).

45 v

r.4.

Östgötalagen EdsB 33.

45 v

r.5.

34.

45 v

r.4 nfr.

"Några stycker vttdragin vtaf gambla Ösgöte lagbokenn,
som Eskel Jönsson äger:" (forts.)
"Konungz Eedzöris Balckenn."(forts.)
Östgötalagen EdsB 22(del).

"Dråpmåle Bålcker".
Östgötalagen

'

46
DrB 1.

46

2(del).

46

r.6.

3:pr.

47

r.6 nfr.

3:2 p.4.

47 v

r.10.

4 (del).

47 v

r.6 nfr.

5:pr.(del).

48 v

r.6.

5:l(del).

48 v

r.3.nfr.

8(delar).

49

r.6.

49

r .10.

11:1.

49

r.8 nfr.

12(del).

49 v

r.6.

_,t_ n:pr.(del).

Ordspråk:
"Reddito jus inopi,

defendite legibus orbos=:=:=".

50

"Ther ähr ondt i lande, ther lag står i spiutstaka
ende^: =: =etc.
"Tolff stycke kommo

r.8.

olycko åstad i werldenne=:=:=".

50 v.

Konungens ensaks böter.

51 v

Om myntvärden under Johan III.

52

Några kortfattade anteckningar ang. hävd,morgongåva,^
avlingejord, våldsverkan m.m.,med hänvisningar
till olika balkar i medeltidslagar.

52

130.

(forts.)

fol.

Anteckningar om vissa mått.

53 v

"Västeråå/^ecess a/o 1535."
(Del av "Efter Westerås handel innehåller=:=:="
1528? Se Riksreg.1528 s.25).

53 v

Riksrådets stadga 1439? om uppenbara gärningar,p.2.
(Här med årtalet 1403. Jfr Cod.Upps.B 73:106 samt
Schlyter XII s.IX not 8).

53 v

Magnus Ladulås' stadga om kyrkofrid.
(jfr Hälsingelagen KkB 21:2).

54 v

(B 113.)

^r.
Magnus Erikssons stadslag jordabalken 17.

55 v

Om edgång.

55 v

Erik Magnussons stadga 1357 om flock och samnad.
(jfr Kristoffers landslag. Add.B 6 och MESt
EdsB 27).

57

Riksrådets stadga 1439? om uppenbara gärningar.
(jfr Cod.Upps.B 73:106 samt Schlyter XII
s.IX not 8).

57 v, 56

Kristoffers landslag

Add.E.

58

Upplandslagen

KkB 14:9*

58

och 7:pr.(parafras).

58

*'**

Västmannalagen KpB 6

Kristoffers landslag Add.C l(del).

58 v

II/
VästgötalagenYPraefatio.

58 v

_tt_

IV: 4.

59

1

59 v

CB.

IV:10(del).

59 v

.5 nfr.

1 Västgöta kyrkor.
(Efter Cod.Holm.B 6.Schlyter 1 s.74.
Latinsk text).

60

.4 nfr.

131.

(forts.)

fol.

"Numerus ecclesiarum in Vermlandia & Daal".
(Schlyter 1 s.74 not 27).

60 v

(B 113.)

Västgötalagen 11.
Utgärdabalken 7.

60 v

r.3 nfr.

15..

61

r.2.

16.

61

r.5.

24.

61

r.8.

23.

61

r.12.

Fornœmisbal.ken l(del).

61

r.5 nfr.

2(del).

61

r.l nfr.

5.

61 v

r.3.

12.

61 v

r.6.

14.

61 v

r.ll.

25.

61 v

r.9 nfr.

26.

61 v

r.7 nfr.

27.

61 v

r.4 nfr.

29.

62

30.

62

r .6.

Utgärdabalken 8.

62

r.7 nfr.

Rimmade slutrader till dräparebalk.

62

r.l nfr.

62 v

r.3.

Södermannalagen Add. 1:7 i.f.

62 v

r.7.

Slutrader,, delvis rimmade, till giftermåls-,ärvda-,byggninga- och kyrkobalk.

62 v - 63

Om andfrid och andra freder.

63

r.7.

Konungen må ej minska Sveriges landamären.
(jfr Södermannalagen Add.l:pr.,l, 3).

63 v

r.l.

Södermannalagen ÄB 3:pr.(del).
Add.7.
KpB 5:l(parafras).
Manhaelg. B 30(del\

63 v
63 v
63 v
64

r.4.
r.8.
r.5 nfr.

tjuvabalk.

"Thesse haffue sammansat och förbettrat Swerigis Lagh''.

64 v

r.6.

)

(forts.)

fol.

"Extract Aff een gammal Stadga som vtuiser hureledes på åttskilleliga tiider om ååritt, när presteskipte skeer
och hender widh gäldet, och thenn som wedertager wthi
Vpsala Sticht enn lång thiid så hållenn."
65 v
(Odaterad).

"Ordningh Hwru thenn årlige upbördenn som Landzprestomen
tilkommer, aff theras gäldh bytas må emellom honom
eller arffuingar hanns, som något gäld släpper, och
honom som ther widh igenn thaga skall."
(

67

34/2^161^^3^ -Häpp^ngn)^
.
^ .33^) .

Förklaring på Västerås handel (recess).
(Tidigast 1527).

69

Förklaring på Västerås handel(ordinantia).
(Tidigast 1527).

78 v

Västerås ordinantia 1527.
"Biscoperne besorge =:=:=:=".
(S.R.A. I S.89).

90

"Effter Westeråås handel1 inneholler=:=:="
(R.Reg.1528 s.25).

93

"Thetta ähr Ransakandes påyoestetingh".

95

Klockarelagen "aff Sixto papa".
(Geete: Fornsv.bibliografi.Hildebrand:Sv.Me
deltid III S.169).

96 v

"Åttskiillnaden emellann thenn gambla och Nya Laghenn".
(j.E.Almquist:Mellersta lagen.Hjärne:Förhåll,
min LL- båda red.).

97 v

Eriks av Pommern gårdsrätt.

100 v

Karl Knutssons artiklar (gårdsrätt) 1448.

103 v

Handlingar rörande arvstvisten efter Görvel Abrahamsdotter.
Censura de jure hereditario, av Eric Sparre.
"En eenfoldig slät och rätt vnderuissningh om
Arffteckt, kortteligenn vttdragen, Och effter
Swerigis Laghs rätte Innehold och meeningh förfat'
thet."
106 v.
Med släkttabell.
108 v

(B113.)

133

(forts.)

fol.

(B 113.)

Handlingar rörande arvstvisten efter Görvel Abrahamsdotter.
(forts.)
Censura de jure hereditario, av Eric Sparre.(forts.)
(Överst på sidan 106 v: "Actum Stockholm thenn
26 Januarii a:o 1579". Tryckt av J.E.Almquist
i Hist.handl:r 27 s.95).
"Spörsmåll om Frw Görwäll Abrahams dåtters Arff".
(Tryckt av J.E.Almquist i Hist.handl:r 27

114

S.152).
"Om Arff vtdragedt ord frå ord vtaff några lagböker,
som ännu finnes tillstädes."
116
(Tryckt av J,E.Almquist i Hist.handl:r 27
S.119).
Erik Sparres inlaga till K.M:t, ingiven troligen
i början av år 1584.
117 v
"Skäll och bewiis hwar igenom ?ru Malin på
Bärqwar borde allena komme till arffs, effter
Fru Görwell Abrahams dåtter wdi Danmarck".
(Tryckt av J.E.Almquist i Hist.handl:r 27
s.HO).
Erik Sparres inlaga, ingiven till kommissarialrätten i Stockholm den 26 januari 1579.
"En eenfoldig förklaring, huilcken som
effter Swerigis lag medh rätte nämest bör
wara arfftagenn effter fru Görwell Abrahams
dåtter i Danmark".
(Tryckt av J.E.Almquist i Hist.handl:r 27
S.105).

124v - 128

Utkast till slutlig dom i arvstvisten efter Görvel Abrahams
dotter.
129'
"Wij Iahan then tredie
(Troligen 1587. I så fall inhäftat i bandet.
Jfr J.E.Almquist i Hist.handl:r 27:1 s.10-17 och 155).

Å bakre pärmens insida:
"Denna Boock ähr migh kier derföre iagh henne nödigt
wmber, men omdett kunne så hända att hon skulle i från
migh Landa ,. så beder iagh huar Christrosen] Ven att
iagh mått få henne snart Jgen."

Papperscodex från 1570-talet om 139 fol.,; i
samtida skinnband. Fol.lv-128 skrivna av en
och samma hand, fo1.129-138 avannan hand.
Fol.3 och fol.139 äro oskrivna.Åtminstone
fol.4-128,; eller det parti som i katalogen
betecknats med 2, innefatta Nils Hansson
(forts.)

134.

(B 113.)
(forts.)
Brasks kopiebok. Huruvida det är otiginalet eller en avskrift därav har varit
föremål för olika meningar, se H.Schück:
Bidrag till frågan om Dalelagen,Upps.1890;
J.E.Almquist, Hist.handl:r 27; Å.Holmbäck
& E.Wessën, Svenska landskapslagar,Ser.2
Kopieboken innehåller ett stort antal excerpter ur olika lagar, delvis felaktiga. I
margerna finnas hänvisningar till lagrum,,
likaledes ofta felaktiga, i varje fall icke
alltid överensstämmande med kapitelindel
ningen i Schlyters edition.
Har tillhört Biörn Swensson
J.H.Schröder

(fol.l) ,
(pärm).

ObsJ Där excerpterna hänvisa till paral
lellställen i olika lagar, har i katalo
gen upptagits blott ett lagrum för varje
citat.

4:o.

135.

Fol.
l)

Om lysande av"marknadz freedh."

1

B 114.
Fol.

2)

Om Lysande av ting.
(Tingsfrid, tingsljud)

3)

Om lysande av ting.
(Tingsfrid, tingsljud).

4)

Om Samulex.
(Se Joh.Magni krönika 3:15 p.93 f*)*

5)

Olaus Petris förspråk till stadslagen samt ett styc
ke av hans kommentar till KgB.

6)

1 v

2

r.17.

Anteckningar om svenska lagens historia.
;förbättringar av lagen. <^fr

d*y. "^ajnpl-zis

(^t€snum-

&e M k

7)

Olaus Petri: En liten ingång i lagboken
"Jfrån Werdennes Begynnelse
(jfr J.E.Almquist i Lychnos 1937 s.130 o.f.).

3

r.6 nfr.

8)

Bibelcitat.

4 v

r.ll.

9)

Olaus Petris domareregler mom.l6,y\L3<A

4 v

r.13 nfr.

IO)

Medeltida domareregler.
(Vgl IV:12).

Il)

Olaus Petris domareregler.
(Se J.E.Almquist:Domareregler från den yngre
landslagens tid,Lund 1937, 1951; Sahlgren,J.:
Olavi Petri domareregler, Upps.l95l).

7

1 2)

"Hålla Laagh och Rettuisa widh macktt

I4

136

Fol.
13)

Bibelcitat.

14

14 )

"Spörsmååll aff Lagenn.
Welkommen Gode Son=:=:=".

14 v

15)

Anteckningar om arvsregler (med istadarättens
begränsning till femte man).
(Jfr B 107 n:o 8 h).

16)

Utdrag av Östgötalagen KpB, EdsB , "Högste såramålsbalk", BB , ÄB, MB , KpB , TgB.

15

16

I?)

Erik XIV^ gårdsrätt "1562".
(Schmedeman s.34 med årtalet 1560).

17

18)

Instruktion för K.M:ts fogdar.
(Odaterad. Omfattar 57 punkter. Troligen
från senare hälften av 1500-talet. Dagsverken
till Uppsalat Svartsjö och Kalmar omtalas sär
skilt i p.29).

23

19)

Kalmar recess 1474.
(Om landbor, kameral lösningsrätt m.m.).

30.

20)

Konung Karl Knutssons artiklar 1448.
(Se Hadorph s.'#%; Geete, Suppl. s.6 4 ).

37-

21)

Om edgång.
(Edsformulär för domare o. nämndemän).

38

22)

"Thenne effter:ne må ey wittne bära eller Eedh fölia".
(jfr Uppsala stadga 1538,Schmedeman s.7).

23)

Varning för mened, betydelsen av fingrarna på
boken.

38

38 v

(B 114.)
?ol.

137.

24)

Edsformulär.

Fol.
38 v

(B 114.)
Fol.

25)

26)

27)

28)

Varning för mened, betydelsen av fingrarna på
boken.
(Med en ritning).

Ordning 1577 för k.befallningsmän och fogdar i Öster
götland.

K. Erik Magnussons stadga 1337 om flock och samnad.
(jfr Kristoffers landslag.Add.B 6 och MStL
EdsB 27).

Nyköpings recess 1537 el.1538 om tingsfrid, ek
fällning, kvarnar m.m.
(S.R.A. I s.235-238).

40.

43.

45 v

46

29)

Västerås ordinantia 1527. "Biskoperna försörye=:=:=".
(S.R.A. I s.89).

47

3 0)

"Effter Wästeråås handell innehåller
(R.Reg.1528 s.25 och J.E.Almquist i Lychnos
1942 s.2 not 3).

48 v

3 1)

Gustaf I:s gårdsrätt 1544.
(R.Reg. s.III; Schmedeman s.15).

50

32)

Skara stadga 1414 omkr.3/7.
("Förra thå wij annammade =:=:='^.

54

33)

Karl Knutssons hamnskrå 1450.
(Se Klemming:Skråordningar A och B).

55 v

34)

Ransakning på prostating.

58

138.

Fol.
35)

Konung Johan III:s ordinantia 1577 om horsaker,djurfällande m.m.
(Schmedeman s.67).

36)

Erik Magnussons stadga 1357 om lägersmål och hor.
(Här med årtalet 1407).

37)

"Några nyttiga Artiklar dragne aff Stadgan [som]
Brukas i Stockholm för then menige mans bästa".
(Odaterade. Jfr B 115:fol.l72).

(B 114.)
58 v

58 v

59 v

38)

Ordning för prästerskapets uppbörd 1559*
(Schmedeman s.32).

60 v

39)

"Cm Arff een rättelse."
(Jfr B 113 fol.4 v).

61 v

40)

Censura de jure hereditario, av Eric Sparre.
(Se J.E.Almquist,Hist.handl.27 s-95).

62

41)

"Thetta ähr vttdragit af Här Nilss Knutsonn Biskop
i Wexiö ex Levitici 18 Cap."
(Om Kätteri och förbjudna leder. Jfr B 101 c2
n:o 5. Senast 1576).

42)

43)

44)

"Om en Rätt Konungz Pygdh och Prydelse och däss
Kiennemärcke."
(Odaterat).

"Några Articlar aff Stockholms Stadz Priuilegier".
30/7 1529.
(Sthlms stads privilegiebref 1423-1700,
s.42).

Förteckning å Sveriges hedniska och kristna ko
nungar t.o.m. Karl IX.

Pol.

63

63

63 v

65-

/

45)

Utländska konungar över Sverige samt svenska hövitsmän.

66 v

139.

Fol
46)

Sveriges landskapsvapen.

67

(B 114.)
Fol.

47)

Om lagmansräntan.

68

48)

Karl IX:s husesynsordning.
(Med anteckningar i margen. Se P.R.Berg
ström: Om stadgad åborätt^,Sthlm I 919).

70

49)

Ordförklaringar*
"Enn lithen Wttydningh påå Nogre gamble ordh
som finnes i Lagböker och ährenu icke i Dageligitt bruuck".

73

50)

Om arvlösgörelse.

75 v

51)

Riksrådets dombrev d.lO,/ll 1507 om femte mans arv.

76

52)

Greger Mattsson (Lillies) dombrev (ovisst år,1474-1493).

76 v

53)

Kon.Gustaf I:s stadga 1540 om nidingsverk m.m.
(Schmedeman s.12).

54)

"Om Råå och Röör Landh och häradz skilnatt emällan
Kåkindh, Walla, Kinde härader Wermelandh, Närikie, Östergiöttland och Wadsboo".

55)

56)

57)

Hertig Johans av Östergötland stadga d.l/l2 1614
om hor.
(jfr B 101 ö n:o 15 d).

77

77 v

78 v

Hertig Johans av Östergörland stadga d.23/ll 1614 om
de fyra tingstimmar som vart år skola hållas.

79

Om Konungens förbud.

79 v

Papperscodex frånl600-talet om 79 fol.
i välskt band ; å ryggen en skylt:"Gamla
(forts.)

140.

(forts.)
stadgar och jurid. Anteckningar".
Allt avskrifter.
Fol.
Har tillhört Cederhielmska samlingen.
"Var sammanbunden med ett ex.af Lands
lagen, An.1608".

(B 114.)
Fol.

141.

Fol,
1)

2)

3)

"Huru man Stadgarne rätt Förstå

och Brwka skall".

Register till volymen (delvis felaktigt).

b

Karl IX:s krigsartiklar d.5/5 1599*

4)Hertig Karls sjörätt och krigsartiklar d.20/6

a

1

1570.

16

5)

Karl IX:s gårdsrätt 1590.
(Schmedeman s.95).

24 v

6)

Karl IX:s hovordning 1590.
(Schmedeman s.85).

34

7)

Konung Gustaf gårdsrätt d.I6/10 1544.
(Här med datum I6/1I 1546.Reg.s.III .
Schmedeman s.15).

47

8)

Johan III:s g&rdsrätt 1587.
(Schmedeman 43).

57

9)

Johan III:s ordinantia 1577 om horsaker.
(Schmedeman s.67).

62 v

IO)

Erik XIV:s gårdsrätt 1560.
(Schmedeman s.34).

64

ll)

Magnus Erikssons gårdsrätt.
(Klemming,Småst.på fornsvenska).

76

12)

Erik Magnussons stadga 1357 om flock och samnad.
(Här med årtalet 1407. Jfr Kristoffers Lands
lag Add.B 6 och Magnus Erikssons Stadslag.
EdsB 27).

80 v

B 115.

142.

Fol
1 3)

Eriks av Pommern gårdsrätt.
(Klemming: Småst. på forn svenskans.63).

82.

14)

Karl Knutssons gårdsrätt 1448.
(Hadorph, s.'4)%. Geete: suppl.s.64).

88

15)

Karl Knutssons hamnskrå L450.
(Klemming: Skråordning).

90 v

16)

Karl IX:s husesynsordning 1590.
(P.R.Bergström:Om stadgad åborätt^Sthlm 1919).

94

17)

"Om Laga Hwss å Prestebool".
(jfr B 101 c 2 n:o 10 s.56).

99

18)

"Ähr Wethandes Hwadh Laghbyggningh ähr när Huse
syn Hålles schall."
(jfr B 101 c 2 n:o 11 s.57).

99 v

1 9)

Kalmar recess 1474.
(Om landbor, kameral lösningsrätt m.m.;
Hadorph).

100 v

20)

Kalmar recess "1484".
(Om landbor, kameral lösningsrätt m.m.;Hadorph)*

109

21)

Växjö stadga 1514 om landbor .
(Hadorph).

113

22)

Skara stadga 0 .3/7 1414.
("För thet att wy anammade Sweriges Lagh=:=:=".
Sv.Dipl.II n:o 1975).

114 v

23)

Magnus Ladulås stadga om kyrkofrid.
(jfr Hälsingelagen KkB 21:2).

118.

24)

"Effter thet Westeråhrs Handel inneholler=:=:=".1528?
(R.reg.1528 s.25; J.E.Almquist i Lychnos 1942
S.2 not 3 ).

120

(B 115.)

143.

Fol.
25)

Väster&s ordinantia 1527.
("Biskoperna förcörie =:=:=").

123

26)

Nyköpings recess 1537 el.1538.
(Om tingsfrid;ekfällning, kvarnar m.m.
Se S.R.I s.235-238).

126

27)

Gustaf *Wasas artiklar Örebro d.24/l 1540 om lego
drängar.
(Schmedeman s.io).

127 v

Gustaf Vasas stadga Uppsala Petrin-Pauli 1538 mot
nidingsverk.
(Schmedeman s.7).

130

28)

29)

Västerås ordinantia 1544.
(S.R.A. I S.390).

133 v

30)

Instruktion för K.fogdar.
(Odaterad. Trol. från senare hälften av 1500talet. Jfr B 114 fol.23).

136

31)

Ordning för slotts- och gårdsfogdarne,VäSteiås i
Oktober 1556.

32)

Hertig Karls artiklar Örebro d.6/5 1586.
(stiernman I s.360).

33)

Strängnäs stadga d.25, 26 mars 1437, om skatter,
avrad m.m.

148 v

156

163

34)

K.Johans mandat Stockholm d.2o/4 1578.
Om konungs saköre, som adeln efter deras
privilegier uppbära av deras landbönder etc.

164 v

35)

"Extract på någre aff the förnemlige punchter i Swerigis lagh Stockholms Stadz och andre Städers
Gamble Statuter, allom, både inlendskom och fremmandom till Rettilse".
167.
(Utan datum; 55 punkter. Jfr B 26:343; 72:126v
samt några punkter i Gustaf II Adolfs brev 24/6
(forts.)

(B 115.)

144.

Fol
35)

(forts.)

(B 115.)

1621,; tryckt hos K.Hildebrand,Sthlms stads
privilegiebrev,s.l72 o.f.).

36)

"Några artiklar nyttiga. Vtdragne af Stadgan som brukas
i Stockholm,för menige mans besta."
172
(Utan datum. 24 punkter.Jfr B 114 fol.59 v).

37)

Kon.Gustaf Adolfs svar d.23/6 1615 på Svea hovrätts frågepunkter.
175

38) Svea hovrätts stadga d.ll/lO 1615 om dem som försit
ta stämning.

39)

40)

178

Svea hovrätts stadga d.23/5 1616 ang. stämningars in
nehåll.

179

K.Mandat Jönköping 1625 ang. barns uppfostran.

179 v

41) Drottning Margaretas gårdsrätt.
(Hadorph).

180

42)

236

Anvisningar rörande lanthushåll.

Papperskodex från 1600-talet i pergaments
band. 241 fol. inberäknat ett stort antal
tomma blad, varav de flesta mot slutet, men
oberäknat några mellan fol.99 och D O insatta
blad. Det mesta av texten skrivet av en och
samma hand.
4:o.
Har tillhört Bobergs samling.
^

km

).

145.

Fol.
l)

Riksrådets dom d.io/ll 1507 ang. femte mans arv.
(jfr J.E.Almquist, Den s.k.mellersta lagen).

2)

Riksrådets dom 1514 ang. byggnader å säterier m.m.
(Ängsö gård).

2

3)

K.Brev d.16/4 1617 till Olof Eriksson ang. kyrkogods.

4

4)

Extrakt av K.Resolution
ang. auskultanter.

5)

6)

7)

8)

9)

IO)

d.lo/5

1

1633 till Åbo hovrätt
5

K.Förordning d.18/9 1648 om prästerskapets rättig
heter på Gottland.

5 v

K.res. d.31/5 1651 över en pojke om 11 år som mördat
sin syster å 9 år.

10 v

K.brev d.5/2 1655 till konsistorierna ang. gravar
och gravställen i koren.

11

Extrakt av K.res. d.30/ll 1657 på bergskollegii för
frågan om förläggares preference.

11 v

K.M:ts svar d.25/lO 1659 till Kommissarierna i Malmö
ang.crimina lœsæ majestatis.

12

K. res. d. 10,^7 1660 över Stockholms stads besvär ang.
stadens politi och styrelse.

15

ll)

K.res. d.14/8 1682 ang. jägeristaten.
(Höppencr).

17

1 2)

K.reskript d.23/8 1682 till Svea hovrätt ang.deras
efterlåtenhet att begära satisfaktion på en som
över dem hos hans K.M:t oskäliga klagomål anfört. 19 v

B 115 a.

146.

Fol.

13)

Extrakt av K.res.d.9/91682 ang. militiehemman.

22

14)

K.brev d.16/9 1682 till hovrätterna ang. domarnas
publicerande var lördag.

23

Iß)

16)

K.res.d.lo/ll 1682 ang. officerares hustrurs utom
adelsståndet mantalspenningars erläggande.
(Transsumt).

K.brev d.l8/ll 1682 till Göta hovrätt att alltid
halva hovrätten bör vara tillstädes emellan
sessionerna.(Transsumt).

24

24 v

17)

K.re s.d.22/11 1682 ang. mantalspenningar.
(Transsumt).

18)

K.brev d.l2/l2 1682 ang. smålandsböndernas rätt
att bära bössor.m.m. -

25

Transsumt av K.brev d.20/l2 1682 till Göta hovrätt
ang. kommissioners underhåll.

26

K.brev d.16/3 1683 till landshövdingarna ang.
kartors upprättande öve^r alla sätesgårdar
med rå och rör.

27

19)

20)

2l)

K.brev d.5/l0 1683 att uti expeditioner inga främ
mande lagar få åberopas eller latinska språket
brukas.
(Schmedeman s.856).

24 1/2

28

22)

K.brev d.29/3 1683 om spikslagning.

29

23)

K.reskript d.2C/lO 1683 till Göta hovrätt att vid från
Skåne ankommande saker skall den svenska lagen
efterföljas.
29 v

B 115 a.)

147.

Fol
24)

25)

26)

27)

K.brev d.23/ll 1683 till Göta hovrätt att fel av
barndoms oförstånd ej må vid ålderns tillta
gande förvitas enom.

30

K.reskript d.3/l 1684 till Göta hovrätt ang. några
tunnbindares straff för radering i skrået m.m.

31

K.brev d.12/8 1684 till Göta hovrätt ang. lön åt
assessor i visst fall.

31 v

Extrakt av fru Ebba Flemmings supplik 1.6/2 1684 och
K.M:ts därå fällda res.16/2 1684 ang. fatalia
mellan föräldrar och barn.

32 v

(B 115 a.)

27 1/ 2) Extrakt av K.M:ts dom d.5/ll 1684 över Ebba Flemings
supplik.
33

28)

29)

30)

33)

Transumt av/
/K.res.26/3 1684 på Baltzar Gyllenlöfs frågepunkter.

33

K.brev 3/6 1684 till konsistorium i Uppsala ang.
den andliga och världsliga rättens jurisdiktion.

34

K.brev 3/7 1684 till Göta hovrätt ang.dem som under
sessionerna utan lag och giltiga förfall äro
borta och sig absentera.

36

K.res. 24/10 1684 över guvernören Carl Gyllenstiernas
besvär ang. vissa olägenheter för rotehållare.

37 v

32)

K.brev I4/ 1I 1684 till Göta hovrätt ang.beneficium revi
sionis uti injuriae saker.
39

33)

K.brev 9/l2 1684 till fältmarskalken (R.von ^acheberg)
ang. poster vid fästningarna.

40

K.brev 15/12 1684 till Svea hovrätt att domare bör
vedergälla de böter som oskäligen pålagda och
redan exekverade och till några usus disponera
de äro.

42

34)

148.

Folö

35)

K.brev 23/l2 1684 till Göta hovrätt ang. lejd i visst
mål.

36)

K.brev ll/l 1685 ang. dem som låta skattehemman
förfalla i ödsmål och skattevrak.

44

37)

K.M:ts correctionsbrev 6/2 1685 till hertig Adolf.

45

38)

Transsumt av K.res. 17/2 1685 ang. torps och andra
lägenheters tillhandlande på militiehemman.

48

K.res.I0/3 1685 på landshövdingens i Västernorrlands (Åke Ulfsparre) memorial.

48 v

K.brev I6/3 1685 att ingen jungfru må tillåtas föra
sin sak utan förmyndare inför någon domstol.

49 v

41)

K.brev 28/4 1685 ang. fältskärsexamen.

50

42)

K.brev 25/5 1685 till Götahovrätt ang. några punkter
uti saken mellan kapten Koskull och löjtnant
(johan Gustaf?) Stråhle.

51 v

Extrakt av K.brev 5/6 1685 till kammarkollegium att
de som ingiva bytesvederlag till K.M:t och Kro
nan, varuti de hava skatterättighet , böra uti
samma vederlag behålla skatterättigheten.

54

K.brev 4/7 1685 till Svea hovrätt ang. protokoll
föringen.

54 v

K.brev 5 / n 1685 till Åbo hovrätt ang. en trolov
nings fullbordan m.m.

56

K.brev 3/5 1686 ang.djurtjuvnad på Omberg.

57

39)

4C)

43)

44)

45)

46)

43

(B 115 a.

149.

Fol.

47)

K.brev II/3 1687 till presidenten Axel Stålarm ang.
arbetssättet i Göta hovrätt.

58

48)

K.res. och förklaring I2/1 1687 ang. godset Rabelöf.

59

49)

K.brev 8/3 1687 till Göta hovrätt ang. en frälsefogde
som på^Lagt några personer edgång och straff.

60

K.brev d.30/4 1687 till Svea hovrätt ang. jägeristatens saköresmedel.

61

K.Br. d.6/5 1687 till landshövdingarna att ingen får
besitta mindre skattejord än till 1/4 m.m.

62

K.Res? d.19/8 1687 ang. jordäganderätten i böter
för boställsinnehavare.

63

K.Br. till Göta hovrätt d.27/8 1687 ang. domares
och rätternas ensidiga korrespondens med någon
av parterna.

63 v

K.reskript d.6/l0 1687 till amiralitetskollegium ang.
en bötfälld kapten.

64 v

K.M:ts sentens och dom d.14/9 1687 ang. testamentstvist mellan Henrik Höghusens dödsbodelägare.

65

K.brev d.13/9 1687 till N.hovrätt ang. ändring av
fatalia för dem som söka revision.

67

K.brev d.26/10 1687 till N.konsistorium ang. vad
ryttare, soldater och båtsmän skola giva i ett
för allt åt sin kyrkoherde.

67 v

K.brev d.ic/l2 1687 till Göta hovrätt ang. faders,
moders eller släkts målsmansdöme för sin dotter
eller släktinge som besoven blivit.

68 v

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

(B 115 a.

150.

59)

60)

Fol
Transsumt av K.brev d.2l/l2 1687 till konsistorierna ang.
dukpenningars avskaffande.
70
(Jfr K.br.10/5 1688).

K.brev d.9/l 1688 till Göta hovrätt om barnamördaren N.,
som rymt till Norge etc.
71

61) Transsumt av K.brev d.9/l 1688 till Göta hovrätt att
ingen bör dömas efter den lag som ej var stiftadhå gärningen gjordes.

72

62)

Skattläggningsmetod d.30/l 1688.

73

63)

K.brev d.lo/5 1688 till konsistorierna ang. dukpen
ningarnas avskaffande.
(jfr K.brev 2l/l2 1687).

76

64)

65)

Transsumt av K.res.d.28/5 1688 ang.hemmans beboende
i Värmland.

77

K.brev d.28/5 1688 till Göta hovrätt att för begånget
fel i processen dem ej anstår att något dis
pensera i huvudsaken.

77 v

66)

Transsumt av K.brev d.17/7 1688 till Svea hovrätt ang.
skrifters uttydning.
78 v

67)

K.brev d.4/10 1688 till Svea hovrätt ang. härads
hövding N.N. som remitterat parten till hovrät
ten gåendes lagmansrätten förbi.

79

68)

Kammarkollegii brev d.s/ll 1688 till Göta hovrätt ang.
actores vid tvistigheter emellan prästebol och
privata hemman.
80

69)

K.brev d.16/10 1688 ang. de till hovrätterna kommande
brevs uppbrytande.

81

(B 115 a.)

151.

Fol.

70)

K.brev och forordning d.20/3 1689 ang.hämmande av prästerskapets missbruk vid offers och samlepenningars
uppbärande.
82

7l)

K.brev d.2l/3 1689 till Svea hovrätt ang. tiden till
höstetingens hållande med häraderna av Västra
Sysslet i Värmland.

84

K.brev d.7/5 1689 till Generalguvernören N.N. att ut
rikes boende^ som hava gods i Skåne,Halland och
Blekinge, då de säljas därföre böra betala 6 ^
pgr.

85

K.brev d.9/7 1689 ang. straff för uppbördsmän som
tillgripa Kronans räntor.

87

Transsumt av K.M:ts svar d.30/9 1689 till A.Stålarms
förfrågan ang.syner efter Allhelgonadag.

89

K.brev d.4/l2 1689 ang. lanträntmästare som Kronans
medel egennyttigt hantera.

90

K.Kammarkollegii brev d.28/l 1690 till Göta hovrätt
betr. ett mål om Jurisdiktionen dem emellan.

91

K.brev d.4/4 1690 till H.Wachtmeister p& dess för
frågan om exekution på greve Torstenssons sterbhus.

91

K.res. d.24/5 1690 på hovkonsistoriets förfrågan ang.
livgardister som tredskas lära kristendom*

92

K.res.d.20/2 1690 över några tvistiga mål mellan
Ebbe Ulfelts arvingar och kreditorer.

93

K.M:ts sentens och dom d.4/1 1687 ang. tvist om för
månsrätt i Ebbe Ulfelts dödsbo.

104

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

(B 115 a.)

1/2

152.

8l)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

Fol.
K.brev d.ll/7 1690 till N.N. att ingen må sitt rusthåll borthandla med mindre han givit det översten
vid handen.
106

K.brev d.8/7 1691 till Svea ? hovrätt att ingen som
en annan något tillvitar må betagas laga vägar
och medel förmedelst vilka rätta sanningen kan
komma i dagsljuset.

107

K.brev d.l3/l 1692 till Göta hovrätt ang.[en persons]
straffbara gärning med ett oblat etc.

108

K.förbud d.28/l 1692 att inga officerare få bruka
Kronans soldater såsom deras egna drängar.

109

K.brev d.25/7 1692 att sventjänarna skola hava bo
ställen på rusthållen.

110 v

K.brev d.ll/5 1692 till landshövding Gripenhielm ang.
älgdjurs fällande i Kopparbergs län.

111

K.M:ts ytterligare förordning och förklaring d. 29/6
1692
ang.pärlfiskama.

112

\Stiernman 5 s<- 342)^

88)

89)

90)

91)

K.brev d.14,/8 1692 vad hus på ryttarnas boställen
skola uppbyggas.

114

Transsumt av K.res.d.6/9 1692 på hovjägmästare
Preusercrantz memorial.

115

K.brev d.27/l 1693 till Göta hovrätt med tillåtelse
få äga sin avlidna hustrus syskonbarn.

117

K.brev och förordning d.23/4 1693 att ingen officerare
skall taga tull av bonden när han förer säden
till dess boställe.
118 v

( B 115 a.)

153.

92)

93)

Fol.
K.brev d.26/5 1693 till Svea hovrätt ang.Jurisdiktionen
över Närike sä i civil- eom kriminalsaker.
II9

K.förordning d.23/6 1693 ang. stämplar och sigil
lé m a på sidentyger.
(Stiernman 5 s.419).

120

K.brev d.30/6 1693 till Göta hovrätt ang.tvister kronohemman emellan*
(Schmedeman s.1348).

121

95)

K.brev d.9/l2 1693 [mot blodskamssynder].

122

96)

K.brev d.2/l 1694 till hovrätterna att de som f&tt
fullmakt på tjänst däruti ej skola installeras
förr än de erlagt chart.sigill:pgr och krigsmanshusrättigheten.

123

K.brev d.lQ/l 1694 till Göta hovrätt ang.apellation
från de små städerna.

124

K.brev d.l2/l 1694 till Göta hovrätt ang. häradshöv
dingarnas komparerande mot fiskaler.

124 v

94)

97)

98)

99)

K.brev d.6/3 1694 till Göta hovratt om komparitionsterminens uträknande vid K.M:ts Justitierevision.
(Schmedeman s.1366).

125

IOO)

Utdrag av K+M:ts förbud d.9/3 1694 om rustningshästarnas
brukande.
126
(Stiernman 5 s.552).

lOl)

K.brev d.2C^3 1694 till Göta hovrätt ang.prokuratorer på landet.
(Schmedeman s.l367\

102)

K.brev d.14/4 1694 till Göta hovrätt ang.restitutio
fatalium.

103) K.brev d.24/4 1694 till Göta hovrätt ang. härads
hövdingen Anders Person Holms förseelse.

127

128

129

(B 115 a.)

154.

Fol.
I04) K.brev d.17/9 1694 till Göta hovrätt ang. rusthåll a m e s morgongåvor.
(Schmedeman s.1379-)*

105) K.förordning d.17/9 1694 att vid båtfnänsmönstringar
ingen persedel må tagas till låns eller utlånas.

106)

K.brev d.l3/l0 1694 till Göta hovrätt ang. olovligt
skogshygge.
(Schmedeman s.1382).

107) K.brev d.23/ll 1694 till Svea hovrätt ang. sämje-och
städjehemman.

108)

(B 115 a)
132 v.

134.

135.

136.

K.brev d.23/ll 1694 till Göta hovrätt att kammarar
kivets och andra handlingar äga vid dömande vits
ord.
137.

I09) K.brev d.28/ll 1694 till Göta hovrätt ang. en rådman,
som blivit av landshövdingen avsatt från tjäns
ten.

139.

H O ) K.brev d.2l/6 1695 till Göta hovrätt att i hospitalers
och andra publike saker njutes beneficium revisio
nis gratis.
140.

Ill)

K.brev d.8/l2 1694 till Göta hovrätt ang. auktionskamrar i små städer.
141.

112)

Transsumt av k.brev d.4/1 1695 till generalmajoren och
landshövdingen Gyllenpistohl ang. ekskogen på Öland.
142.

113) K.brev d.l6/l 1695 till Göta hovrätt ang. börds- och
skattehemman som kunna njutit någon för-medling.
(Schmedeman s.1395).

143.

155.

114)

Fol.
K.brev d.14/2 1695 till Göta hovrätt att låta fiscali(B 115 a),
ter anklaga lagmannen Törnhielm, som brukat dess
måg, avsatte häradshövdingen Sylvium , till tingsnotarie..
144.

115) K.res. d.26/2 1695 på Ständernas banks besvär i mål
mot Gustaf Koskull.

116)

K.brev d.18/3 1695 till kammarkollegium ang. fiskaliska
aktioner.
I46.

117) Utdrag av K.brev d.16/4 1695 till Göta hovrätt ang.
revisionsakters renskrivande.

118)

145.

Utdrag av K.brev d.4/7 1695 ang. brandstod för dem,
vilka de ysom varit vållande till eldsvådan, icke
kunna ersätta skadan.

147.

148.

119) K.brev d.!8/l0 1695 till hovrätterna ang. rangordningen.149.

120) K.brev d.2l/l0 1695 till Göta hovrätt ang. forum för
borgerskapet som med hugg och skymfliga ord över
falla garnisonsvakten.
151.

121) K.förordning d.30/l0 1695 huruledes härefter med ed
gången vid domstolarna förhållas skall.
(Schmedeman s.1429).

152.

122) K.brev d.4/ll 1695 till landshövdingen N.N. huru ofta
djäknarne skola få "gå sochn"*

153*

123) K.brev d.l9/ll 1695 till Göta hovrätt att de mål,som
röra Risinge bergslag, höra till Bergskollegii
avdömande.

154.

124) K.brev d.!9/ll 1695 till Svea hovrätt med förklaring
uppå 5:te puncten uti 1682 års duellsplacat.
(Schmedeman s.!430).

155.

156.

Fol*
125) K.res. d.2/12 1695 på Svea hovrätts förfrågan om
svordomar vid duellerande.
(Schmedeman s. 1434).

126)

K.brev d.9/l2 1695 till Göta hovrätt att de civilbetjänte, som förse sig mot rangordningen , an
ses med lika straff som officerarne.
156 v.

127) K.brev d.l9/l2 1695 ang. borgensmans ansvar i visst
fall.

128)

(B 115 a.)
156.

K.brev d.l5/l 1696 till Götahovrätt ang. substitu
ters avlönande.

129) K.brev d.17/2 1696 till landshövdingen i Uppland,
att knektar och ryttare,som tjäna för rotar
och icke bruka hemman, äro fria för djäkne
penningar.

I3 0) K.brev d.lo/5 I696 till Svea hovrätt ang. råstenars
sättande.
(Schmedeman s.1448).

157.

159*

160.

161.

131) Transsumt av K.brev d.12/5 1696 till Göta hovrätt ang.
privatorum brev ifrån hovrätten.
163-

132) K.reskript d.29/5 1696 till konsistorium i Växiö
ang. en person,, som för lägersmål blivit dömd
och vid kyrkopliktens utstående nekat gärning
en.

163 v

133) K.brev d.9/6 1696 till konsistorium i Strängnäs
om en soldats sökta äktenskap, som för sin
kärestas ålderdom honom av kyrkoherden blivit
vägrat.

164.

134) K.brev d.26/9 1696 att utländska kreditorer,som för
skuld från andra riken hit fly,, må av deras kreditorer här i riket arresteras till dess de dem
betalt.
165.

157.

Fol.
135) K.brev d.ll/ll 1696 ang. häradshövding Rydingstiernas
sak.

136)

B 115 a.)
166.

Transsumt av K.brev d.26/ll 1696 till Göta hovrätt ang.
fatalia för dem som erhållit någon remiss im nya
skäls upptagande.
171.

137) Åbo hovrätta universal d.l6/l2 1696 ang. vad magistra
terna i städerna böra hava för deras besvär med
inventeringar i sterbhus.
171 v.

138)

K.brev d.5/l2 1696 att fiskaler och andra ombudsmän
utan skäl blott på ett rykte ingen skola angripa
och anklaga*

173.

139) K.brev d.16/7 1696 till Göta hovrätt ang. deras fattig
domseds avläggande y som söka beneficium revisionis
gratis.
175.

140) K.brev d.5/2 1697 till landshövdingarna ang. appella
tion från borgrätt.
176.

141) K.brev d.5/2 1697 till Göta hovrätt ang. frillobarns
föda och uppfostring.
(Schmedeman s.1482 med datum 9/ 2 ).

177-

142) K.brev d.5/2 1697 till Göta hovrätt ang. deras straff,
som 3 eller 4 gången förse sig med lönskalägen och
ej orka botum.
178.
(Schmedeman s.1483).

143)

Kammarkollegii brev d.9/3 1697 till Göta hovrätt ang. jurisdiktionen dem emellan.
179.

144) K.brev d.16/3 1697 till landshövdingarna ang. huvudmän
nen för rustningarna för adelsfanan m.m.
181.

4

158.

Fol.
145)

146)

K.brev d.27/8 1697 till Svea hovrätt ang. rangen
mellan häradshövdingar och landskamrerare.

(B 115 a],
183*

Svea hovrätts cirkulär d.4/7 1691 ang. kungörandet
av K.skrivelse d.18/6 1691 rörande landssekreterarnes och landskamrerarnes inbördes rang.(Tryckt
ex.).
184.
(Höppener).

147) K.res. och förkl. d.25/9 1697 med vad straff den efter
kyrkolagen bör beläggas, som,sedan han varit till
skrift, överfaller några med o r ^ c h görning och
därå oförlikter begår Herrans h.nattvard.
185.
(Schmedeman s.1488).

148)

K.brev d.5/2 1697 till Göta hovrätt huru procéderas
skall med vittnen.

186.

I49) K.brev d.l6,Ao 1697 till konsistorium i Stockholm ang.
i_en persons] giftermål med sin avlidne styvfaders
anka.
188.

150) K.brev d.l6/l 1698 att adeln får hugga till sina hem
mans nödtorft på allmänningarna lika som krono och
skatte.
189.

151) K.brev d.14/2 1698 till Göta hovrätt ang. assessorer
nas likhet i lön och rang.
190.

152) K.brev d.l2/l 1698 till Abo hovrätt vadden, som interimsvis förrättar någon häradshövdings eller lag
mans tjänst, såsom substitut skall därföre hava. 192.

153) K.brev d.26/6 1698 till Göta hovrätt ang. aktion i du
ellsaker.
192 v

154) K.brev d.29/7 1698 till Göta hovrätt ang. tjuvars m.fl.
straffande,, som sammansatt sig att bedriva någon stöld.
194.

159

Fol.
155) K.brev d.29/7 1698 till Göta hovrätt om deras straff
som i andras missgärningar på något sätt gjort
sig delaktig.
(Schmedeman s.1516).

(B 115 a)
195 v.

156) K.brev d.ll/4 1698 till Göta hovrätt huruvida en tjuv,.
som, när exekutionen på honom skulle verkställas?
genom repets söndergående nederfallit, skall ånyo
upphängas.
197.
(Schmedeman s.1509)*

157) K.brev d.3/S 1698 till Göta hovrätt att missgärnings
män , som dö i fängelse, må utan brevväxling med
hovrätterna straxt begravas och utföras.
(Schmedeman s. 1518).

158) K.brev d.20/l0 1698 till kanslikollegium ang. deras
straff,, som sända privata brev med fripost.

198.

200.

159) K.res. och förklaring d.30/5 1698 på vad sätt de skola
av^,straffas som äro fällda till mindre än 8 daler
silvermynts böter och ej förmå desamma att erlägga
eller betala.
201
(Schmedeman s.1513).

I60) K.brev d.26/l0 1698 till Göta hovrätt ang.N.N., som
under sken av landsgevaldiger rest omkring och tru_gat dem, som haft lösa hundar, antingen betala sig
3 mkr eller och därföre tingsföras.
202.

161) K.brev d.3/ll 1698 till Göta hovrätt att underdomstolarne
böra upptaga och avgöra de injurier och klagemålssaker som vid kronans räntors indrivande förelöpa
kunna.
203
(Schmedeman s.1524)-

162) K.brev d.l5/ll 1698 till Göta hovrätt ang. en, som ge
nom tvenne falska attesters utgivande befordrat en,
som förr var gift, till ett annat giftermål medan
förra hustrun levde.
204*

160.

Fol.
163) K.brev d.2l/ll 1698 till Göta hovrätt ang. Charta
sigill, recognitions erläggande.

(B 115 a).
205.

164) K.förordning d.ll/3 1687 för kansliet med vissa bestäm
melser ang. charta sigillata bevillningen*
206.

165) K.res* d.7/l2 1698 på en krigsfiskals memorial ang.
Charta sigillata och krigsmanshusavgifterna.

207.

166) K.re s.d.17/12 1698 på Elisabeth Johansdotters besvär
över domkapitlets i Linköping resolutioner d.
29/2 1696 och d.25/6 1697 med förbud för henne
att bygga äktenskap med sin avlidna styvmoders
man.

2 08.

167) K.res. och förklaring d.20/5 1699 på Svea hovrätts
förfrågan ang. derss avstraffande som hava gjort
sig uti vissa mål brottsliga.

209*

168) Extrakt av K.brev d.27/7 1699 till överlandsrätten
i Estland ang. dess förfrågan om skarpt och
pinligt förhör med en för sodomitisk synd angi
ven.

^10.

169) K.brev d.18/9 1699 till Göta hovrätt,r därigenom N. tillåtes äkta sin avlidna hustrus syskonbarn å möder
net, samt att K.M:t uti syskonbarns äktenskap vill
själv sitt utslag giva.
21

170) K.brev d.lo/lO 1699 till Göta hovrätt huruvida trolovade
personer, som övergiva sina lägrade fästekvinnor,
böra på samma sätt stämmas och efterlysas, som
kyrkolagen om gifta avvikna personer stadgar.
(Schmedeman s.l55S).

171) K.brev d.lo/lO 1699 till alla hovrätter att de som
bedriva antingen enkelt hor eller ock lönskalägcr uti första svågerskapsgraden, skola beläggas
med livsstraff.
(Schmedeman s.1559)*

:

:

.

'

161.

Fol.
172) K.brev d.l9,/l0 1699 till Göta hovrätt över N.N. som
begår stöld och dessutom en grov hädelse mot Gud
samt förskräcklig svordom förövat.

214*

173) K.brev d.27/l0 1699 till Göta hovrätt ang. straff
för å åtskilliga ställen begången stöld.

216.

( B 115 a),

174) K.brev d.l6/ll 1699 till Göta hovrätt ang. deras straff,
som vid kyrkopliktens undergående neka till det be
gångna brottet.
217.
(Schmedeman s.1562).

175) Transsumt av Kammarkollegii brev d*29/ll 1699 till ge
neralinspektören Hägerflycht att för de på landet
uppköpta varor bör betalas dubbel tull.
218.

176) K.brev d.9/l2 1699 till Götahovrätt ang. N., vars hustru
för hor blivit straffad men som, innan skillnad i
konsistoriet skett, en annan under äktenskapslöfte
lägrat, med vilken han ville träda i äktenskap men
konsistorium sådant avslagit.
219.

177) K.brev d.ll/l2 1699 till Göta hovrätt ang. N. och N.,som
olagligen låtit sig sammanviga, och N., som samma
vigsel förrättat.

178) Just.revisionens brev d.l2/l 1713 till konsistorium i
Kalmar ang. N.N:s begärta äktenskap medsin avlid
na hustrus systers dotter dotter.
222.

179) Just.revisionens brev d.l5/l 1713 till konsistorium
i Karlskrona ang. !_N.N.J och t.N*. Lsom begära
skillnad i ofullbordat äktenskap.

223.

I8O) Utdrag av Just.revisionens brev d.16/4 1713 till Göta
hovrätt i domprosten Lithovii sak.

224.

181) Transsumt av Kammarkollegii brev d.20/4 1713 till
landshövdingen Faltzburg ang. häradsprofossens
lön.

225.

162.

182)

Fol.
K.brev d.2l/4 1713 till Svea hovrätt ang. en dräng, som
(B 115 a).
först lägrat sin husbondes dotter men sedan under
äktenskapslöfte hävdat en änka.
225

183) K.brev d.23/5 1713 till Just. rev. ang. domböckernas
inlevererande i hovrätterna.

184) Utdrag av K.brev d.30/5 1713 ang. vad vid bruken är
fast egendom och los egendom*
(Höppener).

228.

229

185) K.rådens brev d.25/3 1714 till Svea hovrätt att präs
terskapet må disponera om stockestraffet.

230<

L=Gabriel?]
186) K.Rådens res. d.19/4 1714 på överste Jacob Ribbings
memorial ang. sättet för ransakningar rörande
gardeskarlarnes lägersmål.

232.

187^ K.brev d.23/4 1714 till Just.rev ..ang. leuteration
för hov- och överrätter.

235

188)

189)

190)

K.rådets rescript d.27/5 1714 till Göta hovrätt ang.
en kona, som i Norge haft sammanläge med tvenne
bröder.

239'

K.Just.rev:s brev d.ll/lO 1714 till konsistoriet i
Skara ang. straffet för en prästman som sig med
otidigt sängelag försett men tager den hävdade
till äkta.

240.

Transsumt av K.brev d.22/l0 1714 till Svea hovrätt
att förständiga K.M:t huru de till dem remit
terade ärenden varda avhulpne.

241.

19l) Göta hovrätts betänkande d.4/ll 1714 till K.M:t ang.
ett arv.

242

192) Transsumt av Svea hovrätts universale d.20/ll 1714 ang.
snatteri under 8 daler smt.
245 ^

163.

Fol.
193) K.brev d.7/l2 1714 till hovrätterna att vid
lagvunna tjuvars kyrkotagande ej uteslutes
varningen till folket om tillvitelser.

246.

194) Transsumt av K.rådets brev d.3/3 1715 till gene
ralmajor N.N. ang. forum för krigsfolket då de
äro på kommenderingar.

247.

195) Svea hovrätts cirkulär d.2l/3 1715 ang. tolkning
en av förordningen d.7/l2 1714 rörande under
rättelse från domstolarna till konsistorierna
om till kyrkoplikt dömda tjuvar.
(Tiyckt ex.)

196) Göta hovrätts cirkulär d.22/3 1715 ang. K.M:ts brev
d.5/1 1715 om insändande av domar i mål rörande
skogseldar.
^
(Tryckt.)

(B 115 a.'

248

250<

197) Transumt av K.rådets brev till Svea hovrätt d.26/8
1715 i källareskrivaren Wasters sak.

251

198) Just.revisionens rescript d.8/9 1715 till Svea hov
rätt ang. äktenskaps beviljande in primo gradu
secundi generis affinitatis.

252.

I99) Transsumt av K.rådets brev d.13/9 1715 till Svea hov
rätt att inteckningar i rusthåll för gäld hos
skatterusthållaren böra ske vid ordinarie dom
st olarne men ej vid regementsrätterna.

253.

200) Transsumt av K.rådets brev d.22/l2 1715 till Svea hov
rätt ang. en kvinna som lockat en gift karl med
sig bortlöpa etc.
255.

2 d ) K.brev d.14/2 1718 till konsistorierna ang. krigs
fångarnas äktenskap med svenska kvinnfolk.

256.

202) K.rådens brev d.7/3 1718 till Svea hovrätt för det
de på en parts ensidiga begäran hänskjutit en
sak under domaren att hållas på den ohörde par
tens bekostnad.

257.

164.

Fol.

203) K.rådens rescript d.l4/l0 1718 till Svea hovrätt
att N. och N., syskonbarn, som lägersmål med
varandra begått och legt en skeppspräst att
viga sig, skola skiljas åt.

259.

204) K.Senatens brev d.6/ll 1718 till Svea hovrätt huru
en mansperson, vars hustru är av fienden fången,
skall för lägersmål afstraffas.

260 v.

205) K.brev d.lo/3 1718 till hovrätterna ang. processualoch preliminärtvister.

262.

206) Transsumt av K.brev d.13/5 1718 till Svea hovrätt att
äktenskap med sin avlidna hustrus syster eller
brodersdotter icke kunna tillåtas.

263 v<

207) Transsumt
rätt
etc.
etc.

(B 115 a.)

av K.rådens brev d.15/5 1718 till Svea hov
att de som för upprops- och anslagsförsummande
angripa sina kontraparter med smädelseord
[och] ej orka botum, skola avstraffas.
264.

208) K.M:ts öppna order d.ll/lO 1718 ang. den hörsamhet
häradshövdingarna jiro skyldiga sina
landshöv
sina landshövdingar och de andra^Ee^jånterna härs
häradshövdingarna. 265*

209) K.rådens rescript d.l4/l0 1718 till Kommerskollegium
ang. sola växels rätta förstånd.

266.

210) K.rådens rescript d.l3/ll 1718 till Svea hovrätt ang.
en som våldsamt hanterat en piga och dessutom
själv i ett folkrikt samkväm blottat sin skam
lighet.

268.

211) Just. rev:s reskript d.l5/l2 1718 till Svea hovrätt
ang. en soldat som givit sig ut för att vara
rövare, som några år förut varit halshuggen och
steglader, tvingat penningar av några och skrämt
dem etc.

269.

212) Extract av K.M:ts brev d.l9/ll 1719 till Kammarrevi
sionen att de hädanefter hava frihet utan refe
rerande till h.K.M:t sluta de ärenden och mål
som på 1000 dir smt och dess värde ankomma.

272.

165.

Fol.

213) K.M:ts brev d. 23/ll 1719 till landshövdingen
N.N. ang. kronorusthåll och priorité till
rustningsrättigheten därå.

214) Transsumt av K.brev d.5/l2 1719 till hovrätterna ang.
de mål, som späda barns förkvävande av sina för
äldrars vårdslöshet, huru därmed förfaras skall.
(Modée I S.I27 med datum 8/ 12 ).

215) K.M:ts brev d.7/l2 1719 till landshövdingen Ribbing
ang. verkan av K.M:ts besittningsbrev till ett
torpställe.

216)

Fragment av ett K.brev av ovisst datum (nov.1719?)
ang. en bördsrättstalan.

217) K.M:ts res. d.24/11 1719 revisionssekreterarnas rang.

(B 115 a.]
273.

275.

276.

278.

280 v.

218)

Transsumt av K.brev d.8/l2 1719 till Svea hovrätt ang.
en bonde som lovat förse ett ryttarelik med kista
och begrava det i kyrkogården met 2 dir smt, men
det ej efterkommit utan släpat liket i skogen;etc. 281.

219)

K.brev d.l4/l 1720 till Amiralitetskollegium att Amiralitetskammarrätten bör upptaga mål ang. amiralitetsräkenskapema.
282.

220) K.M:ts åtvarning d.l4/l 1720 till biskopen Swedberg
ang. en oförskämd skriftväxling i mål mellan
två makar.

283

221) K.brev d.l8/l 1720 till Svea hovrätt att genom obehö
riga fataliers föreskrivande icke stänga parter
ifrån sin rätt.
285.

222) K.brev d.28/l 1720 till Göta hovrätt ang. deras jord
sättande, som antingen genom olyckliga händelser
omkommit eller sig själv livet avhänt.

287.

166.

Fol.

223)

Transsumt av K.M:ts res. d.4/4 1720 till Svea hovrätt
ang. brott i banken och emot bankobetjänterna.

288.

224) K.brev d.4/4 1720 till Göta hovrätt ang. en salpetersjudare, beskylld för mord.

289.

225)

226)

227)

228)

Svea hovrätts universale d.5/4 1720 ang. försummade
kronoskjutsningar.
(Modée I S.I44).

(B 115 a.)

292.

K.brev d.9/5 1720 till Göta hovrätt ang.Obehörig
arrest och 2) hovrättsadvokatfiskalens tjänste
åligganden.

293.

K.M:ts korrektionsbrev d.19/5 1720 till konsistorium
i Skara för det de mot församlingens kallelse
tillsatt en präst etc.

296.

Transsumt av K.brev d.23/5 1720 till Göta hovrätt att
tvister ang. kronolägenheter och rusthåll icke
höra till instantierna och hovrätten utan lands
hövdingarna.

298.

229) K.brev d.30/5 1720 till Svea hovrätt, därutinnan
pardonsplakatet förklaras.

299.

230) K.brev d.14/6 1720 att inga mål ang. kyrkornas rätt
och disciplin må vid tingsrätterna till ransakning upptagas utan vederbörande prästers vetskap. 300.

231) Transsumt av K.brev d.17/6 1720 till Göta hovrätt för
några bönder som begått olovligt svedjande etc.

301.

232) K.brev d.18/7 1720 till Svea hovrätt ang. myntslag
för depositionsskilling i en bördstvist.

302.

233)

K.brev d.2l/7 1720 till landshövdingarna med förord
ningen för exekutoren i Stockholm.

303 v.

167

Fol.

234)

235)

236)

237)

238)

239)

K.brev d.4/8 1720 till Göta hovrätt att vid sina
förslager framför andra ihågkomma de personer
som genom sitt flyktande undan fienden måst
lämna sina hustrur.

304.

K.brev den 25/ll 1720 till konsistorium i Lund ang.
lysningar etc.

305.

K.M:ts åtvarningsbrev d.25/ll 1720 till konsistorium
i Stockholm i gen.maj or Schwerins och baronessan Horsts äktenskapssak.

307.

K.brev d.3/l 1721 till Göta hovrätt ang. N.N. som
brukat vidskepelse med det h.döpelsens sakra
ment.

313.

Transsumt av K.brev d.23/l 1721 till Göta hovrätt
ang. forum och hur citeras bör när många sterbhusintressenter äro och desamma kringströdda.

315.

K.res. d.6/3 1721 till Svea hovrätt ang. en person
som raderat och förfalskat en K.M:ts resolution.

316.

(B 115 a.)

240) K.brev d.16/3 1721 till Justitiekansleran N.N. ang.
förklaring över 34 § i 1720 års regeringsform.

317.

241) K.brev d.5/4 1721 till Göta hovrätt ang. sökta till
stånd till äktenskap inom svågerlag.

318

242)

243)

244)

.

K.brev d.14/4 1721 till Göta hovrätt ang. tvist om
företrädet mellan två assessorer.

319.

Transsumt av K.brev d.24/5 1721 till Göta hovrätt
ang. edens och borgens presterande vid ansökning
om en saks upptagande å nya skal, som ett kronohemman angår.

319 v.

K.brev d.23/6 1721 till Svea hovrätt ang. N.N.:s över
dådiga landsfredsbrott.
320.

168

Fol.

245) Kommerskollegii brev d.28/8 1721 till landshövdingarna ang. publika aktörers befriande från prestan
da vid appellationer.
321.

(B 115 a.

246) Extrakt av Kammarkollegii brev d.28/8 1721 till lands
hövdingarna ang. skattehemman.
322.

247) K.brev d.19/9 1721 till Svea hovrätt ang. en persons
sökta äktenskap med en kvinna,vilkens broder va
rit gift med en, som sökanden tidigare rått med
barn.

323*

248) K.brev d.19/9 1721 till generalkrigsrätten ang. hand
läggning av Överste Stobæi sak om ohemula be
skyllningar.

324-

249) K.brev d.lo/lO 1721 till Göta hovrätt att vid var ses
sions slut insända uppsatsen på alla från K.M:t
ankomna remisser etc.
326

250) K. instruktion d.30/l0 1721 att häradshövdingarne
nu komma att upptaga och avdöma allmogens besvär
över förtryck och egennyttigheter.

327.

251) K.brev och förordning d.8/l2 1721 till överståthålla
ren ang. olovliga sammankomster uti privata hus
till enskild gudstjänsts förrättande.

331*

252) Göta hovrätts resolution d.20/l2 1721 över konsistoriets
i Lund inkomna förfrågan huruvida en person som
brustit åt värjemålsed må kunna till sina salighetsmedel
utan kyrkoplikt admitteras.
333*

253) K.rescript d.20/l2 1721 till Svea hovrätt att stadgan
d.7/3 1665 ang. adelsmäns lönskalägesplikt som
oförändrad och icke upphäven bör efterlevas.

334.

254) K.brev d.29/l2 1721 till Svea hovrätt ang. forum för
tvistigheter härrörande av husesyner på präst
gårdar.

335.

169.

Fol.

255) K. åtvarningsbrev d.5/l 1722 till konsistorium i Skara
(B 115 a.)
ang. en kapellan 'som de emot patroni samtycke till
satt'.
336.

256) K. res. d.14/2 1722 ang. högmålssaken rörande angi
velser mot översten Laurentz Christoffer Stobëe.

338.

257) K.brev d.2l/2 1722 till Svea hovrätt ang. en korprals
befriande ifrån straff för det han befalt stads
vakten skjuta skarpt till ett oväsendes stillande,
varest en person blivit ihjälskjuten.
341

258) K.brev d.2l/2 1722 till Göta hovrätt ang. forum i mål
om underslev med myntsorterna och annat allmogens
förtryck.
342,

259) K.res. d.26/2 1722 över advokaten Carl Serlachius så
som förordnad fullmäktige åt Anders Gyllenroth
i saken ang. översten Lars Christopher Stobëe.

343.

260) K.res. d.26/2 1722 i sak mellan översten Lars Chris
topher Stobëe och gen.löjtnanten Gust. Friedric Lewenhaupt etc.

344.

261) K.brev d.2/3 1722 till generalkrigsrätten att upp
taga och avdöma mål ang. falska vittnen i saken
Gyllenroth mot Stobëe.

346.

262) K.brev d.2/3 1722 till hovrätterna ang. de från Fin
land hit förda kyrkomedels och sakers återtagande
utan lösen som någonstädes pantsatta eller eljest
föryttrade kunna vara.
348.

263) K.rescript d.13/3 1722 till Göta hovrätt ang. en
korpral som under kongens namn skrivit sig en
annan resol. än han av K.M:t bekommit.

349.

264) K. M:ts svar d.4/4 1722 till Svea hovrätt ang. horkopplerskan [N.N.j och dottern [N.N.J, så ock
den senares man horkopplaren [N.N.J.

350.

170.

Fol.

265)

266)

267)

K. res. d.4/4 1722 över en kvinna som anklagats för
koppleri m.m. och av Svea hovrätt d.24?3 1722
dömts till straff.

(B 115 a.)
352.

K.res.d.18/4 1722 på Just.kanslern Gabriel Stierncronas underdåniga memorial ang. landsfiskaler
nas underhåll vid deras aktioners utförande
mot kronobetjenterna.

354.

K.res. d.30/4 1722 uti det vid generalkrigsrätten
ransakade och avdömda brottmål ang. intygsgivare^i saken Anders Gyllenroth mot Laurent
C.Stobee.

356.

268)

K.brev d.4/5 1722 till Svea hovrätt i ryttmästarens
N:s lägersmålssak med adelspersonen N., varmedelst
det i 1665 års stadga utsatta straff lindras.
358.

269)

Transsumt av K.rescript d.19/5 1722 till landshöv
dingen Posse på dess 2:ne förfrågningar ang.
klädesordningen.

360.

K.brev d.12/9 1722 till amiral Örnfelt ang. forum
när hemförlovad båtsman rymmer.

361.

270)

271)

K.brev d.3/l0 1722 till överståthållaren Taube att
ryska undersåtare ej kunna eller böra hava [egen]
jurisdiktion här i riket.
362,

272)

K.brev d.5/l0 1722 till överståthållaren Taube ang.
förfaringssättet vid arrest å kanslibetjänte.

363

273) K.brev d.l5/l0 1722 till konsistorium i Linköping
ang. en sergeant som under sin fångenskap i Ryss
land gift sig men vid sin hemkomst begär få taga
igen sin förra hustru.
364.

274)

K.rescript d.9/ll 1722 till Göta hovrätt ang. full
bordande av begynt äktenskap, när kvinnans förre
man kommer åter.

365*

171.

Fol.

275)

K.rescript d.l6/ll 1722 till kanslikollegium ang.
registratorernas värdebch rang hädanefter vilka
icke äro adelsmän.

(B 115 a.)
366.

276)

K.res. d.7/l2 1722 till Just.kanslern Stiemcrona att
målsägare i visst fall må behålla bötesandel fast
än bötesdomen upphäves.
367.

277)

K.brev d.12/12 1722 till Göta hovrätt ang. en ut
lännings straff, som försett sig mot klädesord
ningen.

368.

K.res. d.l4/l2 1722 ang. verkställighet i visst fall
av bötesdomar mot indelta soldater.

369.

Göta hovrätts brev d.19/2 1723 till häradshövdingen
Johan #t3*ye att ej arbitrera i brottmål.

370.

K. brev d.lo/9 1723 till Göta hovrätt att 8, 10 högst
12 få bo på ett hemman i Värmland.

371-

K.brev d. 13/9 1723 till Göta hovrätt ang. två be
sökares våld på en borgare i Uddevalla så ock
motstånd och smädesamma ord emot vakten.

373.

278)

279)

280)

28l)

282)

K.brev d.2/l0 1723 till Åbo hovrätt ang. en persons
äktenskap med sin avlidna hustrus systersons änka
m.m.
375.

283) K.brev d.4/l0 1723 till Åbo hovrätt ang. förklaring över K.rådens brev d.l3/l2 1709 och K.rescriptet
d.4/7 1717.
377

!84) K.brev d.9/l0 1723 till kammarkollegium ang., 1/8 hem
man som landshövdingen N. låtit reva och skattlägga till 5/8 och i Kronans jordebok införa för l/s
skatte och 1/2 krono.
379.

-
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172

Fol.

285) K.brev d. 12/Ï1 1723 på vad sätt förhållas skall med
(B 115 a.)
deras säte uti och inom kollegierna,"som till bisitt jare der undfådt Kongl., men hafwa dessutom
någon högre caraktere".
381.

286) K.res. d.27/ll 1723 på advokatfiskalen i Svea hovrätt
i.N.N.:s] ansökan ang. tertialen i ett duellsmål
etc.

382.

287) K.brev d.6/l2 1723 till Göta hovrätt att borgmästare
och råd icke tillåtas utur de domböcker, som gå
till hovrätten, utesluta det som angår politieväsendet i staden eller kyrko-, skole- och hospitalsverket.

383*

288) K.brev d.13/12 1723 till Svea hovrätt ang. ett par
föräldrar, som nu ihjällegat det 3:dje av sina
barn.

385.

289) K. brev d.l4/l2 1723 att ingen får bekläda 2:ne
tjänster, då lönen av endera stiger över 120
daler silver mynt.

387,

290) Transsumt av K.rescript d.3/l 1724 till Svea hovrätt
ang. N.N.:s avstraffande för ett dråp samt att
den dödas hustru icke får någon förlikning eme
dan hon givit anledning till dråpet.

388-

291) Transsumt av K.brev d.l4/l 1724 till Göta hovrätt att
alltid uppföra en av de tjänstlösa betjänter
under deras jurisdiction på förslag till tjäns
ter.

388 v.

292) K.brev d.l8/l 1724 till Svea hovrätt huru de mål
komma att anses, när 2:ne eller flere äro lika
delaktiga uti ett dråp.

389.

293) K.rescript d.22/l 1724 till Svea hovrätt ang.[en mans
och en kvinnas] avstraffande för hor samt konans
man som till synden tillfällen givit.
390.

173.

Fol.

294)

K.brev d.22/l 1724 till landshövdingarna ang. deras
straff, som icke bättre förvara arrestanter än de
komma på flykten.
391 v.

295)

K. brev d.29/l 1724 till Göta hovrätt huru med tärning
och lottkastande förhållas skall när flere perso
ner varit till ett dråp lika vållande.
393.

296)

Transsumt av K.brev d.5/2 1724 till hovrätterna ang.
deras straff som undandölja eller undansticka något
för sina medarvingar.
394.

297)

K.brev d.25/2 1724 till kommerskollegium att böter fcr
olovligt spel och dobbel tillkommer Rasp- och Spinn
huset , näml. den del som i förordn. är anslaget
hospital etc.
395.

298)

K.brev d.9/4 1724 till guvernören N.N. ang. adelns
sammankomst och möte i Skåne.

299)

396.

K.rescript d.22/4 1724 till Svea hovrätt att N.N.,som
bekänt på sig tidelag men icke vill bekänna om
ständigheterna, må därtill på tjänligt sätt tving
as.
398.

300) Transsumt av Svea hovrätts dom d.16/5 1724 ang. arv
efter Elisabet Oxenstierna.

400.

3 d ) Transsumt av K.brev d.5/6 1724 till Göta hovrätt att
duellisten Silfverlod får ett underhåll av de uti
länet till fångaförtäring anordnade medel.
401.

302) K.rescript d.26/6 1724 ang. en persons avstraffande
som tagit postväskan från posten och i skogen
bortkastat.

402.

303) K.brev d.27/6 1724 till Svea hovrätt att stridiga
uppsägnings- och avflyttningstvister höra under
det forum där egendomen och grunden är belägen.

403*

115 a.)

174.

Fol.

304/ Transsumt av K.brev d.8/7 1724 till Göta hovrätt att icke
(B 115a)
större paket än till 16 lod må inlevereras på posthusen.405*

305)

Transsumt av K.brev d.l6/lo 1724 ang. brottmåls^sakers re
fererande när om straffet skiljaktighet i votering
arna förekommer.
406.

306)

K.brev d.23/l0 1724 till Göta hovrätt i sak mellan gene
ralmajoren Taube och Elsa Maria Strömfelt.

407.

K.res. d.27/ll 1724 på de besvär Magnus Stenbocks sterbhus' kuratorer anfört över Göta hovrätts res. d.
26/ll 1723 i mål mellan J.J.von Döbeln och sterbhuset.

411.

K.brev d.2/12 1724 till Svea hovrätt ang. en som förskri
vit sig till satan.

414.

K.rescript d.ll/l2 1724 till Göta hovrätt ang. en som
givit sig ut för att vara besatt av den orena anden.

415*

K.M:ts brev d.4/l2 1724 till Göta hovrätt att den över
till Norge förrymde, men därifrån utlevererade tju
ven [N.N.] skall här i riket dömas och avstraffas.

417*

Extract av kammarkollegii brev d.l4/l2 1724 till landshöv
dingarna ang. kvittenser samt att ingen uppbördsman
må fordra någon rest, som tre år stått inne.

418.

K.senatens korrektionsbrev d.29/l2 1724 till konsistorium
i Skara för det de avsatt en kollega som icke ville
taga sin antecessoris efterlämnade hustru till äkta.

419-

307)

308)

309)

310)

31l)

312)

313) Transsumt av K.brev d.l3/l 1725 till Göta hovrätt huru med
auktioner på fartyg ,skepp och andra ansenliga lös
ören skall förhållas.

422.

314) K.brev d.26/5 1725 till Göta hovrätt att landsköpsmål,där
de vilja fullföljas, böra vädjas under hovrätten.

424.

175,

315) K.brev d.29/lO 1725 till Göta hovrätt arg. en, som
° * (B 115 a.'
utgivit sig för präst och under samma föregivande
fått tillstånd att predika och utdela H.H.nattvard. 426.

316) K.brev d.l9/ll 1725 till Göta hovrätt att 2:ne soldater,
som vid tingstätterna blivit dömda, efterlåtas vid
regementerna att undergå det dem ålagda straff.

427.

317) K.brev d.7/l 1729 till Göta hovrätt ang. lagmännens
och häradshövdingarnas reselov utur deras jurisdictioner.

428.

318) K.brev d.3l/l 1729 till Göta hovrätt att ej befatta
sig med några ekonomi- och handelsmål som ej
höra till deras åtgörande.

429.

319) K.brev d.18/2 1729 till Göta hovrätt att missgär
ningsmäns döda kroppar, som av medicis vid ana
tomien blivit hanterade, må sedan uti fattig
kyrkogårdarna nedsättas.

432 v.

320) K.brev d.5/3 1729 till Göta hovrätt ang. forum för
artillerimanskapet i Jönköping.

433*

321) K.brev d.17/3 1729 till Göta hovrätt ang. [en kyrko
herde] , som på en aposteldag låtit dess son un
dergå den honom ådömda kyrkoplikten.

436.

322) Transsumt av K.res. d.24/4 1729 på de besvär som lands
hövdingen Feter Stierncrantz anfört över en år
1726 mot honom anställd fiskalisk aktion.

437.

323) K.brev d.27/6 1729 ang. ett sökt äktenskap*

439.

324) K.brev d.25/2 1730 till Göta hovrätt att kyrkoher
den [N.N.] ej kan förpliktas till att uppenbara
en tjuvs för honom gjorda hemliga bekännelse.

441*

325) K.brev d.25/2 1730 till Göta hovrätt ang. en kvinna
som klätt sig i sin mans kläder och låtit sig
med en annan kvinna sammanviga.

443.

176.

Fol.

326) K.brev d.27/5 1730 till Svea hovrätt ang. underdomares suspensioner.

447.

(B 115 a.)

327) K.brev d.8/5 1731 till Göta hovrätt ang. actores
officiosi att ej missbruka sina ämbeten med obe
skedligt skrivande till den anklagades förklening.

452.

328) K.brev d.13/10 1731 till Göta hovrätt ang. kommunika
tioner.

453.

329) K.Göta hovrätts cirkulär d.20/7 1731 ang. advocerande. 454*

330) K.Krigs- och leuterationsrättens cirkulär d.23/ll 1731 y
huru uti dömande förhållas skall, när någon adels
man, som är gemen, sig förbryter.
455.

331) K.brev d.7/6 1733 till Göta hovrätt ang. en bonde, som
i anseende därtill att han varit sinnessvag, be
frias från dödsstraffet för begånget dråp.
456.

332) K.brev d.15/6 1733 till Göta hovrätt huruvida en adels
man, som förut för något grovt brottmål dömd är,
må , då han åter sig därmed förser, njuta formelig
aktion och dom till godo.
457 v.

333) Transsumt av K.brev d.2l/6 1733 till Göta hovrätt,vari
genom hovrätten befalles att uti mål som med dem
kommuniceras, tydeliga förklaringar avgiva.
459.

334) Transsumt av K.brev d.l/8 1733 till Göta hovrätt, som
förmår att ingen utan uppenbara skäl, egen bekän
nelse eller åsyna vittnen bör till döden dömas.
46Q.

335) K.brev d.4/10 1733 till Göta hovrätt ang. kommando vid
delinkventers exekution i de städer där garnison
ligger.
462.

177

Fol.

336)

K.brev d.4/l0 1733 till Göta hovrätt huru uti de
(B 115 a.)
städer, varest garnison ligger, förhållas skall
med exekution över de till döden dömda delinkventer.
464.

337)

Transsumt av K.brev d.23/l 1734 till Göta hovrätt ang.
kyrkoplikt för dem som haft uppsåt tidelag bedri
va.
467.

338)

K.brev d.26/l 1734 till Göta hovrätt ang. en tillåten
äktenskapsskillnad.
468.

339)

K.brev d.20/2 1734 till Göta hovrätt ang. Eleonora So
phia Palmfelts undfångna restitutionem famae et
honoris.
470.

340)

K.brev d.24/4 1734 till Göta hovrätt ang. ett äkten
skaps tillåtande.

473

341)

K.brev d.29/5 1734 till Göta hovrätt arg. 2:ne för sodomitisk synd angivna personer.
474.

342)

K.brev d.3o/5 1734 till Göta hovrätt ang. Carl Gustaf
Bråkenhielms avstraffande i stället för det honom
ålagda kroppsstraff.
475.

343)

K.brev d.4/ll 1734 ang. Kungl. kollegiernas ledamöters
befriande från extraordinarie förrättningar.
476.

344)

K.brev d.6/ll 1734 till Göta hovrätt ang. bäckskvaltors utkastande.

477.

K.brev d.l9/l2 1734 till hovrätterna ang. expectanternas befordran.

479.

K.brev d.30/l2 1734 till kollegierna ang. cessioners
förbjudande.

480.

345)

346)

178.

Fol.
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347) K.brev d.l6/l0 1735 till Svea hovrätt i äktenskapsskillnadstvisten mellan en kapten och
dess fru.

481.

348) K.brev d.l4/l 1736 till Göta hovrätt ang. jesu
iten Johan Ring.

485.

349) K.brev den 2/6 1736 till Göta hovrätt ang. några
tröskemän, som givit en gosse anledning att
supa så mycket brännvin, att han dagen därpå
avlidit.
488.

350) K.brev d.2l/l 1737 till Göta hovrätt,varigenom
en, som icke hunnit till den i lagen utsatta
ålder, tillåtes äktenskap bygga.

490.

351) K. brev d*2l/l 1737 till Göta hovrätt ang. kyrkoplikt för en som haft fel på hörsel och ut
tal.

352) K.brev d.28/l 1737 till Göta hovrätt ang.leuteration i brottmål.

491.

493.

353) K.brev d.16/2 1737 till Göta hovrätt ang. borgens
ställande efter 1 § 26 kap. rättegångsbal
ken.
494.

354) K.brev d.16/2 1737 till Svea hovrätt att icke mer
än två av sådan skyld- och svågerlag,som i
1 kap. 6 § rättegångsbalken utsättes, må i
en rätt sitta.
496.

355) Göta hovrätts brev d.ll/3 1737 till häradshövding
en Johan Nyman ang. kronosakören.
497.

356) K.brev d.2o/4 1737 till Göta hovrätt ang. 2:ne
som för villfarande meningar blivit an
givna.

498.

179

Fol.
357)

K.brev d.2l/4 1737 till Göta hovrätt ang. en person
och hans samsysters dotter dotter som lägersmål
förövat.
(jfr fol.507).

115 a.)
500.

358) K.brev d.13/7 1737 till Göta hovrätt ang. forum till
amiralitetsvolontärs brotts bedömande.

502.

359) K.brev d.l2/l0 1737 till Göta hovrätt ang. ett äkten
skaps fullbordande.

503.

360)

K.brev d.3/ïl 1737 till Göta hovrätt ang. en person,
som skrivit sig ett falskt kvittobrev, men fiån
äreröriga böter blivit befriad.

36I) K.brev d.l7/ll 1737 till Göta hovrätt ang. en person
som bekänt sig haft köttslig beblandelse med en
obekant kvinnsperson p§ Risarpa berg.
(Jfr fol. 514'.

362)

K.brev d.2l/4 1737 till Göta hovrätt ang. en bonde,
som lägrat sin samsysters dotter dotter.
(jfr fol.500).

505.

506.

507.

363) Fragment av en odaterad resolution ang. två brotts
lingar.

509.

364) K.brev d.l2/l0 1737 till Göta hovrätt ang. N.N., som
oaktat hon blivit under äktenskapslöfte lägrad
och för N:s hustru kyrkotagen, likväl tillåtes
med en annan, som henne lägrat, i äktenskap
träda.

510.

365) K.brev d.3/ll 1737 till Göta hovrätt ang. en jägares
avskedande för ett skrivet falskt kvittobrev.

512.

366)

367)

K.brev d.l7/ll 1737 till Göta hovrätt ang. en person
som föregivit sig haft umgänge med skogsrå.
(jfr fol.506).

Göta hovrätts betänkande d.3/il 1737 till K.M:t ang.
en dräng som bekänt sig haft umgänge med djä
vulskap.

514.

516.

180.

Fol.
368)

369)

370)

371)

372)

373)

374)

375)

376)

K.brev d.ll/ll 1737 till Göta hovrätt ang. en prästman som enkelt hor bedrivit samt den av honom
lägrade kvinnspersonen absolution meddelat.

(B 115 a),
532.

K.brev d.7/l2 1737 till Göta hovrätt,varigenom en
person, som blodskam bedrivit, från livsstraff
förskonas.

534.

K.brev d.l5/Ï2 1737 till Göta hovrätt ang. en under
löjtnant som förskrivit sig till satan.

535.

K.brev d.l2/l 1738 till Göta hovrätt ang. en drå
pare som tagit flykten till Norge, men av
dess grannar återförts.

536.

K.brev d.lo/8 1738 till Göta hovrätt ang. en gränsetullridare som ihjälskjutit en borgare från
Ask ersund.

537.

K.brev d.22/ll 1738 till Göta hovrätt, varigenom
en person tillåtes få äkta den, som han under
sin förra hustrus livstidlägrat.

539.

K.brev d.7/l2 1738 till Göta hovrätt ang. N.N.:s
avstraffande, som tüLbudit bedriva blodskam
med sin oäkta dotter.

541.

K.brev d.12/4 1739 till Göta hovrätt, varigenom en
person, som begått tvegifte, för dödsstraffet
blivit förskonad.

542.

K.brev d.l/6 1739 till Göta hovrätt, varigenom en
person, som myntat, får behålla äran.

544.

377) K.brev d.18/5 1739 till Göta hovrätt ang. några
svenska undersåtar, som för begånget rån med
några norska, av den orsak fått lindring i straf
fet, efter de norska ej med livsstraff belagda
blivit.
545.

378) K.brev d.2l/ll 1739 till Göta hovrätt ang. plägat
köttsligt umgänge med halvsyster.

548.

181.

Fol.
379) Transsumt av K. brev d.16/2 1739 till Göta hovrätt
ang. en part men särskilt ang. några vittnens
habiliterande.

115 a.)
549*

380) K.brev d.17/1 1740 till Göta hovrätt ang. 2:ne, som
blodskam begått, men från dödsstraff^blivit befri
ade.
550.

381) K.brev d.24/l 1740 till Göta hovrätt ang. en som ut
givit en avsägelseskrift ifrån den heliga tre
faldighet samt förbindelse till satan samt de
flera som med honom i samma gärning varit.

552.

382) K.brev d.ll/9 1740 till Göta hovrätt ang. edsöresbrytande uti överfallande under påstående ting.

554*

383) Transsumt av K.brev d.24/l2 1740 till Göta hovrätt,
att N.N., som rymt till Norge, men blivit däri
från hit i riket återsänd, bör för sin gärning
straffas.

557

384) K.brev d.l5/l 1741 till Göta hovrätt ang. några dräng
ars befriande från edsöresstraff.
558,

385) K.M:ts svar d* 17/1 1741 på Götajhovrätts förfrågan
huruvida snattarebot i nidingsstölder kan hava
rum.

559<

386) K.brev d.4/ll 1743 till Göta hovrätt, varigenom en, som
för stöld varit dömd men sitt leverne sedermera
bättrat, må vittne bära.
561.

387) K.brev d.2l/ll 1745 till Göta hovrätt, ang. en soldat
som under äktenskapslöfte lägrat tvenne, men med
den sista sig låtit sammanviga.

562.

388) K.brev d.2o/l2 1745 till Göta hovrätt ang. tjuvnaders
allvarsamma straffande samt hovrätten lämnade jus
leuterandi.
564(Höppener.)

182.

Fol.
389) K.M:ts svar d.l6/7 1746 till Göta hovrätt angående
en persons avlösning för lönskaläge emedan hon
är av katolska religionen.

566.

390) K.brev d.22/l 1747 till Göta hovrätt ang. ett påstått
duellsmål.

567.

39l) K.brev d.23/4 1747 till Göta hovrätt ang. en tidelagares försköning från dödsstraff.

570.

392) K.brev d.3/6 1747 till Göta hovrätt ang. en person
som sökt att få äkta en kvinna som han under sin
sedermera avlidna hustrus livstid med barn rått.

571.

393) K.brev d.27/8 1747 till Göta hovrätt huruvida en
korpral som väl undfått lejdebrev och sig intet
inställt, men vid domstolen icke anmält, må utan
avseende på den över honom fällda dom ny ransakning undfå.

572.

394) K.brev d.18/2 1747 till samtliga landshövdingar ang.
innestående konsumtions^, accis''förmånsrätt i an
seende till andra fordringar.

573.

395) K.M:ts utslag d.29/lO 1747 på en persons ansökning
om försköning för ett henne av Göta hovrätt
ådömt straff.

576.

396) K.brev d.2/l2 1747 till Göta hovrätt ang. en person
som begått dråp men för dödsstraffet förskonad
blivit.

576

397) K.brev d.24/2 1747 till Göta hovrätt ang. en dräng
som först bekänt tjuvnad men sedermera samma be
kännelse återkallat.

578.

( B 115 a.)

398) K.M:ts utslag d.2l/4 1748 ang. Johan Evert von Vickens
besvär över Göta hovrätts dom d.17/12 1747 röran
de mord.
582.

183

Fol.
399) K.brev d.4/5 1748 till Göta hovrätt ang. fråga om
skärpning av straff för tjuvnad i visst fall.

(B 115 a.)
583*

400) K.brev d.6/7 1748 till Göta hovrätt ang. några bönder
från Hällestads bergslag som vist sig uppstudsiga
vid taxeringen etc.
586.

401) K.brev d*6/7 1748 till Göta hovrätt ang. en person
som haft förgripliga utlåtelser om förordningen
rörande brännvins brännande etc.

589*

402) K.brev d.13/7 1748 till Göta hovrätt ang. två perso
ner som barnamord förövat.

591.

403) K.brev d.13/7 1748 till Göta hovrätt ang. en person,
som åtskilliga missgärningar förövat.

593.

404) K.brev d*14/ll 1748 till Göta hovrätt ang. några per
soner som olovligen utlyst och erhållit en s.k.
häradsstamma om de erlagda kronoutskylder.

595*

405) K.brev d.l6/ll 1748 till Göta hovrätt ang. straffets
förvandlande i kroppsplikt för dem, som bort
stjäla spikar på vilka livsfångar blivit upp
hängda.

599*

406) K.brev d.20/l 1749 till Göta hovrätt ang. några bönder
som författat och kringsänt budkavle.
600*

407) K.brev d.9/2 1749 till Göta hovrätt ang. en person
som för dråp å annan varit anklagad och med
många omständigheter graverad, men till ingen
bekännelse kunnat förmås.

601.

408) K.brev d.lo/2 1749 till Göta hovrätt ang. en person
som för dråp varit anklagad men därtill ej bindas
kunnat etc.
603*
409) K.brev d.23/2 1749 till Göta hovrätt arg. Måns Pers
son i Enered som varit upphovsman till allmogens
Väne härad rörelse och intåg till landshövdingen i
Vänersborg.
604.

184.

Fol.
410) K.brev d.3/5 1749 till Göta hovrätt ang. en bonde som sökt
avråda en del allmoge att avbörda sig sina räntor.

605.

411) K.brev d.lo/5 1749 till Göta hovrätt ang. dels en person
som haft lastbara utlåtelser om H.K.Höghet och dels
andra personer som var på sitt sätt utkommit falska
rykten om ovanliga skatter.

606.

Papperskodex från 1700-talet om
608 fol. i skinnband. Avskrifter.
Troligen en och samma hand. Å ryg
gen: "Samling af Kongl. Bref och
Resolutioner." .
Har tillhört M'.Lothigius,
Ingår i Quensels donation.
4:o.

Obs i

Vid katalogens uppgörande hava längre författningsrubriker förkortats samt flere personnamn
utelämnats och ersatts genom omskrivningar.

(B 115 a)

l) K.ordning och stadga d.28/2 1642 huru hållas skall med
tiggare och fattige, som rätt almosa behöva etc.
(Kongl. Placater m.m.).

2) K.förordning d.23/l2 1645 om myntet.

(Kongl.Tlacater m.m.).

3 ) K.plakat d.5/6 1658 om allehanda växelbrev.
(Kongl.Placater m.m.).

4) K.plakat d.2/l0 1665 om eder och sabbatsbrott,
(Schmedeman s.441 ).

5) K.plakat d.l4/ll 1666 ang. interesserna.
(Schmedeman s.466 ).

6) K.Stadga

7) K.påbud

d.lo/7

1669 över alla exekutioner i gemen,
(Schmedeman s.593l*

d.lo/7

1669 över några ärender, som alla
rätter och domstolar till exekutioners främ
jande skola iakttaga.
(Schmedeman s.589)*

8 ) Göta hovrätts brev d.6/3 1677 till rådhusrätten i
Borås ang. förelupet dröjsmål i en rättegång.

9) Extrakt av K.res. och förklaring d.3/l0 1675 över stä
dernas allmänna besvär vid 1675 års riksdag.
(Stiernman,R.o.M.besl.,11 s.1747).

IO)

K.plakat d.29/5 1663 om de hästmarknader, vilka härefter
hållas skola här uti riket.

Il)

K.brev d.l5/Ï0 1684 till alla guvernörer och landshöv
dingar huru med exekution över debitorer skall
förfaras.
(jfr fol.163 v.)(Schmedeman s.873).

186

Fol.
12)

13)

Svea hovrätts dom d.22/ll 1684 på advokatfiskalens
och Axel Sparres klagomål mot Claes Gustaf
Horn.

Iß)

16)

17)

18)

19)

20)

2l)

22)

70 v.

/

K. res. och förklaring d.1/9 1664 över borgerskapets
allmänna besvär vid 1664 års riksdag.

14)

115 b.)

K. res. d.ic/l2 1672 över städernas allmänna be
svär.
(Stiernman,R.o.M.besl.II s.1695).

K. res. och förklaring d.3/l0 1675 över städernas
allmänna besvär vid 1675 års riksdag.(Jfr
fol.64).
(Stiernman,R.o.M.besl.11 s.1747).

72.

73.

73 v.

K.res. d. 7 Februari ? 1684 på en av rådsturätten
i Kristihehamn avsatt vågmästares supplik
om restitution till sin tjänst.

74.

Göta hovrätts brev d.15/3 1673 till rådhusrätten
i Borås att återinsätta en avsatt notarie
i hans tjänst.

74 v.

K. brev d.5/8 1684 till riksskattmästaren ang.
medel till vissa extra ordinarie utgifter.

75 v.

Göta hovrätts föreskrifter d.29/l0 1679 ang. pro
curator er vid hovrätten.

76.

Göta hovrätts ordningsföreskrifter d.15/2 1681
för rättegången.

77 v.

K. res. och förklaring d.lz/3 1682 över plakatet
och förordningen d.21/7 1677 mot skattskyl
dig jords minskning.
(Schmedeman s.75l).

K. res. och förklaring d.3c/5 1682 över Sveriges
rikes landslags rätta förstånd och mening i
ty mål när hustrus fasta arvegods sökes i be
talning för gäld som i varande äktenskap gjord
och kontrakterad är. (Schmedeman s.758).

78 v.

79 v.

t

187.

Fol.
23)

24)

K.res. och förklaring d.26/ll 1669 över det mål
som samtliga städernas vid nästförflutna riks
dags härvarande fullmäktige framställt och
K.M:ts decision underkastat hava, näml. om
tvenne äkta personer, boendes i staden ,de
där och intet efter deras föräldrar eller
släkt ärvt, må i fel av barn och bröstarving
ar upprätta ett inbördes paktum sig emellan
över bägges deras avlinge och förvärvade egen
dom etc.
(Schmedeman s.603)*

K.stadga och förbud d.7/3 1665 om olagliga gif
termål ang. ridderskapet och adeln.
(Schmedeman s.426).

81.

82.

25)

K. plakat

26)

K.plakat och förordning d.7/l0 1665 om myntet.

96.

27)

K. brev d.17/9 1685 till landshövdingen i Älvs
borgs län ang. en persons äktenskap med sin
systerdotter.

1C5.

28)

29)

30)

31)

d.lo/3

(B 115 b.)

1665 om m&H? och vikt.
(Schmedeman s.429).

Gårdsrätt eller husdisciplin d.4/4 1671, som efter
K.M:ts nåd. tillåtelse av ridderskapet och
adeln vid deras gårdar och hushållningar bru
kas må.
(Se K. plakater etc.).

86 v

107.

Göta hovrätts ordningsföreskrifter d.29/lo 1679
för prokuratorer vid hovrätten, (jfr fol.76).

116.

Göta hovrätts föreskrifter d.15/2 1681 ang. pro
cessen vid hovrätten.

118.

K. res. d.29/ïl 1680 på ridderskapets och adelns
besvär vid då pågående riksdag.
(stiernman,R.o.M.besl.s.1841).

120.

188.

Fol.
32)

K.förordning och stadga d.30/l2 1680 om de grader
som uti skyldskapen till äktenskaps byggande
skola vara förbjudna.
(Schmedeman s.724).

33)

K. förordning d.19/3 1681 om myntet.

34)

K. brev d.6/3 1669 till hovrätterna om ridderskapets och adelns tjänares avstraffande i_för
otrohet].
(Schmedeman s.570).

35)

Göta hovrätts brev d.30/5 1674 till rådsturätten
i Borås ang. arbitrering vid dömandet.

36)

K. förordning d.l4/ll 1670 ang. tobakshandeln.
(K. plakater m.m.).

37)

K. förordning och påbud d.26/4 1682 ang. sollicitanter.
(Schmedeman s.754).

38)

39)

40)

41)

K.M:ts förnyelse d.16/3 1686 av dess år 1681
utgångna myntplakat och den år 1683 där
över givna förklaring.
(Schmedeman s.983).

K. förordning d.15/5 1686 ang. stora sjötullens
klarerande etc.

K. brev d.l5/l0 1684 till alla guvernörer och lands
hövdingar huru med exekutionen över debitorer
skall förfaras.(jfr fol.69).
(Schmedeman s. 873).

K.stadga och förordning d.3/7 1686 ang. testa
menten.
(Schmedeman s.990).

(B 115 b.
139.

140.

145 v

147.

148.

158.

160 v.

161 v.

163 v

164 v.

189.

Fol.
42)

43)

44)

45)

Göta hovrätts brev d.22/9 1686 till rådsturätten
i Borås ang. huruvida en avlidens halvsys
kons b a m kunna bliva samarva med halvsys
konen.

(B 115 b.!

170.

K. stadga och förbud d.22/l2 1686 ang. slagsmål,
oljud och förargelse i kyrkorna.
(Schmedeman s.1088).

171 v

K. förordning d.25/lO 1686 huruledes förhållas
skall med värderingar.
(Schmedeman s.l07l).

172 v.

K. stadga och förordning d.23/ïl 1686 ang. tjänste
folk och legohjon samt åtskilliga härtills
därmed förlupna missbruk och oordningar.
(Ofullst.j.
(Schmedeman s.1077).

173 v

Kapsel innehållande sju fasciklar och ett
tomt lägg, om tillhopa 179 nynumrerade fol.?
varav fel. 1-5 med gammal foliering 28-331
fol.7-16 med gammal paginering 306-315t
fol.17-18 med gammal foliering 33-34,
fol.19-58 med gammal foliering 224-264,
fol.59-105 med gammal foliering 133-179y
fol.106-115 med gammal foliering 265-274
och
fol.116-177 med gammal foliering 340-401.
Olika händer för varje fascikel och på vissa
ställen även inom en och samma.
4:o.

Innehållet har tillhört O.Quensels donation.

190.

Sid.
1910/ 45. l)

2)

3)

4)

K. förordning den 12/6 1605 om gästgiveriers upprättande och om rätten att uppköpa utländska
viner och öl, allt i Stockholm.
(Se Sthlms stads privilegiebref 1423-1700,
Uppsala I9OO-I913, S.148).

K.M:ts fullmakt d.8/6 1630 för borgmästare och råd
i Sthlm att i vissa fall expropriera illa
bebyggda tomter och sedan försälja dem.
(Sthlms priv. s.20l).

K. res. d.13/5 1635 på Norrmalms borgmästares och
råds förfrågningar.
(Sthlms priv. s.208).

K.res. d.14/1 1636 till borgmästare och råd i Stock
holm ang. resterande kontributioner.

5)

K. res. d.17/3 1636 ang. kontributioner från
Stockholm med förstäder.

6)

K. res. Frankfurt d.2/1 1631 ("1638") till borgm.
och råd i Sthlm ang. tillstånd att hålla
konfirmation i skolestugan på Gråmunkeholmen.

7)

K. res. d. 5/3 1638 ang. borgmästares och råds
i Gävle besvär över skyldigheten att
vid ut- och insegling klarera i Stock
holm.

8)

K. res. d.6/l2 1638 på borgerskapets i Sthlm be
svär rörande kopparhandeln m.m.
(Sthlms priv.s.237, Stiernman,Com.förordn. 2, s.183).

9)

K. brev d.l7/l2 1638 om friheter för långväga han
del , särskilt på Spanien.
(Sthlms priv. s.239, Stiernm.Econom.
förf. 2, s.202).

B 115 c<
Fol.
1.

3*

5.

6

12.

Sid.
1C)

Il)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

K.förklaring d.17/2 1640 över tolag, som Stockholms
stad tager av ridderskapet och adeln.

K.res. d.29/2 1640 på Stockholms stads besvär rö
rande vad till hovrätten, beslagna skepp
m.m.
(Sthlms priv. s.243).

K. res. d.30/3 1641 om viss minskning i tullen vid
införsel av salt till Sthlm från Frankrike.
(Sthlms priv. s.247).

K. res. d.i/7 1642 på Stockholms stads besvär ang.
inkvartering, skärgårdsbornas handel vid
Mälaren, handelsparteringen m.m.
( Sthlms priv. s. 258).

K. donationsbrev d.28/8 1643 på stenhus vid Munk
bron i Stockholm.
(Sthlms priv. s.26l).

K. brev d.26/4 1647 ang. vissa skepp som njuta
tullfrihet. (Rubriken).

K. res. d.29/lO 1650 på städernas besvär rörande
handeln, ödestomters bebyggande m.m.
( Sthlms priv. s.302; Stiernm.,R.o.M.
II, S.II57).

(B 115 c.)
14.

14.

17.

18.

22.

23

23.

K. res. d. 3l/l0 1650 på framställning från stä
derna i Uppland, Öster- och Västergöt
land, Södermanland, Västmanland, Värm
land, Närke och Dal mot Boråsborgerskapet.

28.

K. res. d.7/3 1660 ang. militions inkvartering i
Stockholm.

29.

K. res. och förklaring d.ll/7 1660 över de besvär
och klagopunkter som vid senaste riks
dagen i Göteborg av Stockholms stad andragits, men då ej besvarats.
(Sthlms priv. s.325).

30.

Fol.

[ , !/
'-.y f:(, .

192.

Sid.
20)

2l)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

K. res. d.8/3 1660 på städernas besvär rörande
privilegier, lilla tullen, landsköp m.m.
( Sthlms priv.s.320 ; Stiernman,R.o.M.besl.
II s.1328).

K. res. d.21/11 1660 på städernas besvär rörande
privilegier, bank- och postväsende, handelspartering m.m.
( Sthlms priv. s. 341 ; Stiernman, R.o.
M.besl.II,s.l396, med datum 26/ll).

res. d.l8/l2 1661 på Stockholms stads besvär
rörande dess räkenskapsböcker, stadsvågen, obyggda tomter m.m.
( Sthlms priv. s.352).

K. res. d.i/9 1664 på städernas besvär rörande
justitien, borgerlig näring, landsköp
m.m.
( Sthlms priv. s.368; Stiernman,R.o.M.
besl. II, S.I512).

K. res. d. 17/l2 1664 på Stockholms stads besvär
rörande adelsmäns domfällande, inkvar
tering m.m.
(Sthlms priv. s. 377).

K. res. d. 27/8 1668 på/tädernas besvär rörande
landsköp, kompanier m.m.
(Sthlms priv.s.389 ; Stiernman,R.o.M.
besl.II, s.1532).

K. res. d.6/3 1668 på Sthlms stads supplikation
ang. Solna pastorat.

K. res. d. 25/4 1668 om rådmanstjänsterna i Stock
holm.
(Sthlms priv. s.384).
K. res. d.ll/6 1668 med bekräftelse på drottning
Kristinas donation till Stockholms stad
av Beckholmen.
(Sthlms priv. s.385).

53.

59.

69.

75*

102.

110.

131.

132.

133*

(B 115 c.;
Fol

193

Sid.
29)

30)

31)

32)

33)

34)

K. res. d.ll/6 1668 med bekräftelse på Norrströms
upplåtande till Sthlms stad.
(Sthlms priv.s.388; Handl:r till frågan
om Helgeandsholmens reglering, s.47).

K. brev d.ll/6 1668 ("1688") till riksskattmästaren och kammarråden om den lilla holmen i
Norrström.
(Sthlms priv. a.387).

K. res. d.4/11 1668 om bro och bropenningar vid
Hornsund.
(Sthlms priv. s.393'.

136.

137.

K. res. d.15/2 1669 ang. anslag till det i Sthlm
upprättade barnhuset.

139.

K. res. d.i/3 1670 ang. dispositionen av Hälsingörs hospitalsspanmål för barnhuset i Sthlm.

141.

K. res. d.26/7 1669 ang. rådmanstjänsterna i Sthlm.
(Sthlms priv. s.398).

36)

K. res. d.19/8 1669 ang. tillägg till tidigare
beslut om dispositionen av Hälsingörs hospitalsspannmål för barnhuset i Sthlm.

38)

135.

K. res. d.ll/6 1668 på magistratens i Sthlm an
hållan om inrättande av en lyckcpotta.

35)

37)

(B 115 c. )
134.

K. res. Ö.25/2 1669 på Sthlms stads besvär ang.
privilegier, inkvartering, skråordningar m.m.
(Sthlms priv. s.395).

K. res. d.27/lO 1670 å Stockholms magistrats begä
ran om donerande till staden av viss plats
vid Norrmalms tullport.
(Sthlms priv. s.399).

142.

143

144.

150.

Fol.

194.

Sid.
39)

40)

41)

42)

43)

K. brev d.27/10 1670 till överståthållaren om do
nation till Stockholms stad av viss plats
vid Norrmalms tullport.
(Sthlms priv.s.400).

45)

46)

151.

K. brev d.6/7 1670 till borgmästare och råd i Sthlm
mot eldfarligt byggnadssätt.

152.

K.res. d.ic/ll 1670 på magistratens i Stockholm
ansökan ang. tullfrihet på skeppsankare m.m.

154.

K. brev d.5/4 1671 till magistraten i Sthlm om
stadsvakten, om befrielse från arrendeavgift
för Norrström samt om allmänna besvärs utgö
rande av alla handlande.
(Sthlms priv. s.402).

K. res. d.5/4 1671 om allmänna besvärs utgörande
av personer utom borgarståndet, som i Stock
holm driva handel.
(Sthlms priv.s.404; Stiernman,Econom.
förf.,3 y S.860 .).

43 a) K. res. d.5/4 1671 ang. stadsvakten i Stockholm
och om befrielse från arrendeavgift för Norr
ström.
(Sthlms priv.s.403).

44)

(B 115 c.)
Fol.

K. res. och förklaring d.lo/l2 1672 på städernas
besvär rörande magistratpersoners avsättning,
sidovördnad mot magistratens domar, landsköp,
laga rådmansval m.m.
(Sthlms priv. s.408; Stiernman,R.o.M.besl.
II, sid.1695).

K. res. d.3/10 1675 på städernas besvär rörande
privilegier, val av borgmästare, rådmän m.fl.,
landsköp m.m. p.1-16.
(Sthlms priv.s.417; Stiernman,R.o.M.besl.
II, s.1747).
K. brev d.6/8 1680 till landshövdingen i Stockholms
län ang. sättet att erlägga spannmålsräntan och
andra utlagor.

155.

157.

159,

160.

173.

181.

195.

Sid.
47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

K. brev d.23/4 1693 med förbud för officerare att
taga tull av bönder som äro dem på lön an
slagna.
(Gahm Persson: K.stadgar m.m.ang.Svea
rikes milice III,s.265).

181.

K.brev d.29/3 I69I ang. rustningsstommar och ryttarboställen.
(Gahm Persson II,s.474).

182.

K. brev d.6/l0 1691 till amiralitetskollegium ang.
manskap som rymmer från örlogsskepp och sina
kommenderade poster.

K. brev d.12/9 1693 till alla landshövdingar och
överstar om officerares boställens hävd och
bruk vid händelse av krig.
(Gahm Persson: K. stadgar etc.III,s.34l).

(B 115 c.)
Fol.

182.

183.

Utdrag ur kammarkollegii brev d.5/2 1692 till lands
hövdingen J. Gyllenborg ang. militiens verifiering till dess att militiejordeböckerna
bliva färdiga.

187.

K. brev d.3/5 1692 till en landshövding ang. båts
männens inskrivningspenningar.

188.

K.brev d.25/7 1692 till en landshövding ang. bo
ställen till alla sventjänare vid livre
gementet.
(Gahm Persson: K. stadgar etc.III,s.116).

K. M:ts svar d.14/8 1692 på landshövding J.Gyllen
borgs förfrågan huru många hus en sventjänare
skall hava.
(Gahm Persson: K.stadgar etc.III,s.l4l).

K. brev d.9/l 1691 till landshövdingen i Uppland
ang. revning och skattläggning av militieboställen.

K. brev d.22/7 1691 till landshövdingen i Uppland
ang. besiktningen och värderingen av de offi
cerareboställen, vilka bestå av mer än ett hem"^**(Gahm Persson: K.stadgar etc.II,s.517).

189.

189<

189<

196*

Sid.
57)

58)

59)

60)

61 )

62)

K. brev d.25/5 1691 ang. sjöofficerare som tillforene uti landsorten haft boställen.

190.

K. brev d.3/8 1692 till en landshövding ang. miss
bruket att utan amiralitetskollegiets hörande
utbyta goda båtsmän mot bonddrängar.

191

K. brev d.l7/l0 1693 till landshövding J.Gyllen
borg ang. underhåll av krigsfolk, som uppbå
dats till tåg eller arbete.
(Gahm Persson,Stadgar etc.III s.359).

:4)

65)

191.

K. brev d.29/6 1692 till en landshövding ang.iakt
tagande av K.M:ts beslut om vissa ärendens
överflyttande från amiralitetskollegiet till
stats- och kammarkontoret.

192.

Kammarkollegii brev d.17/9 1692 till landshövding
en J.Gyllenborg ang. skattläggningen.

193.

K. brev d.25/lO 1692 till landshövdingarna att

rusthållare ej få betunga deras augmentshemman med stcrre utlagor än jordeboken
innehåller*
(Gahm Persson, Stadgar etc.,Ill S.I8I).

63)

(B 115 c.)

Transsumt av K.res. d.7/7 1693 på överste Georg
Johan Wrangels memorial.
(Gahm Persson, Stadgar etc.,111 s.316).

K. brev d.27/7 1693 till landshövdingarna ang.
sorgens anläggande efter drottning Ulrika
Eleonora.
(Gahm Persson, Stadgar etc.,III s.322).

K. brev d.2/4 1685 till landshövding Bonde att
officerarnes under kavalleriet drängar i
vissa fall skola vara fria från mantals
penningar.

195.

196.

197

198.

Fol.

197

Sid.
66)

67)

68)

69)

70)

71 )

72)

73)

74)

75)

K. brev d.27/12 1688 ang. fråga om befrielse för
nämndemännen i båtsmanssocknarna från mantalspenningar.

198.

K. brev d.2l/ll 1691 till landshövdingen J. Gyllen
borg ang. fråga om ridderskapets ochadelns
jurisdiktion. (Extrakt.)

198.

K. brev d.l2/l2 1693 ang. skyldighet att deltaga
i byggandet av kyrka och kyrkogård.(Extrakt.)

199.

K. brev d.14/2 1687 till Kammarkollegium i fråga
om förmedling av gods och hemman, som genom
byte frångått kronan.

200.

K. brev d.3c/5 1688 till kammaren ang. hörande
av reduktionsdeputerade i ärenden ang. by
ten.

201.

K. brev d.28/3 1690 till en landshövding ang.
villkoren vid byten av vissa köpegods mot
gammalt frälse.

201.

K. brev d.24/l 1694 till landshövdingen Jacob
Gyllenborg med förordningen d. 18/ll 1693
om kostnaden för skattläggning, föranlett
av ridderskapets och adelns besvär vid
1693 års riksdag.

202.

K. brev d.24/5 1688 till kammarkollegium om pan
ters försäljande.

202.

K. brev d. l/9 1688 till kammarkollegium att gäst
givaregårdar, som höra ridderskapet och adeln
till skola utbytas eller tagas i ersättning
över hela riket.

202.

K. res. d.13/3 1689 i anledning av prästerskapets
desiderier ang. taxan.
(Wilskman:Ecclesiastique Werk,s.1241)*

(B 115 c.)
Eol.

203*

198

Sid*
76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

K. brev d.13/lO 1688 ang. villkoren för immission
i kapellanshetnman.
(wilskman: Eccl.Werk,s.94).

203*

K. brev d.22/ll 1688 ang. kapellanborden i Närtuna
och Gottröra socknar. (Extrakt).

204*

K. brev d.l9/Ï2 1689 att alla kyrkoherdar skola
annotera såväl i bergslagen som annorstädes,
där bruk och masugnar äro, när masugnen be
gynner gå m.m. (Extrakt).

204*

Kammarkollegii brev d.6/l2 1690 till landshövding
en Gyllenborg att rrostetunnan skall vara
"afirmerat från 10-- dehlens erläggande".
(Extrakt).
(wilskman: Eccl ."Werk, s.819)*

204*

K. brev d.12/5 1688 till en landshövding ang.extra
ordinarie räntorna.

205.

K. brev d.is/l2 1698 till en landshövding ang. råoch rörshemman under berustade säterier.

206.

K. brev d.9/2 1693 ang. rätt för ridderskapet och
adeln att fälla älgar på sina säterier.(Ex
trakt).

206.

K* brev d.29/5 1699 till ärkebiskopen att präst
borden ej skola besväras med överbyggnad.
(Extrakt).

206.

K. res. d*14/ll 1693 på prästerskapets i Uppsala
stift besvär s.å. ang. ersättning för över
byggnad m.m.
(wilskman: Eccl.Werk,s.493).

K. brev d.11/1 1694 ang. ersättning för bristande
spannmål till ett regemente.(Extrakt).

207.

208.

(B 115 c.)
Fol.

86)

K. brev d.29/l 1683 till en landshövding ang. vede r1ags sp annmålen.

87)

Kammarkollegii brev d.2l/l 1693 till landshöv
dingen J. Gyllenborg ang. vissa tjänstemäns
avlöning ur bibeltryckstunnan.(Extrakt).

88)

Statskontorets brev d.2l/l 1689 till en landshöv
ding ang. räkenskaperna. (Extrakt).

89)

K. brev d.8/7 1692 till en landshövding ang. tid
för insändandet av den årliga balansräkning
en.

90)

K. brev d.15/6 1691 till landshövdingen J.Gyllen
borg ang. förbättring av landsvägarna med
sand.(Extrakt).

91)

Statskontorets brev d.l/lO 1690 till landshövdingen
J.Gyllenborg ang. centcmalens avkortning i
vissa fall.

92)

K. brev d.3l/7 1690 till landshövdingen J. Gyllen
borg ang. insändande av uppgifter om balanser.

93)

K. brev d.26/5 1693 till landshövdingarna att icke
låta bero vid recepisse över mottagna order
utan driva verket igenom.(Extrakt).

94) K. brev d.27/2 1695? till en landshövding ang
ödeliggande frälsehemman.

95))

Reglemente d.l8/l2 1691 för kammarrevisionen.

96)

Kammarkollegii föreskrifter d.4/1 1692 ang. revi
sionsverket.

97)

Reglemente d.!4/l0 1695 för kammarrevisionen.

200.

Sid.
98)

K. Likvidationskommissionens brev d.7/3 1687 till
landshövding Olaus Tegner ang. pantegodsens
inlösande.

225*

K. brev d.l/lO 1690 till landshövdingarna ang.
villkor för åtnjutande av viss förmån vid
pantegodsens inlösande.

225.

ICO) K. brev d.2/ll 1695 till reduktionsdeputerade ang.
försköning från fjärdeparter i vissa fall m.m.
(Extrakt).

225.

99)

lOl)

Alfabetisk förteckning å författningar från åren
1604 - 1701) mest av ekonomiskt innehåll.

(B 115 c.)
Pol.

227-287.

102) K. brev d.lo/7 1688 till likvidationskommissionen
ang. donatarierna i Livland,Ingermanland m.m.

289.

103) K. res. d.19/7 1688 ang. sådana gods och gårdar,.
som i begynnelsen äro pantsatta från Kronan
och sedermera av drottn.Kristina med frälsevillkor och åtskilliga räntor skänkta och
förbättrade.

289.

104) K.reduktionskommissionens brev d.23/7 1688.(Om
nämnt ).

291.

105)

K. res. d.27/4 1706 på landshövding Höghusens för
frågan om efterlevnad av en muntlig resolu
tion 1696.

291.

K. brev d.16/5 1697 till en landshövding ang.vissa
klagomål från allmogen.

292.

107) K. res. d.20/3 1684 med förklaring över stora gär
den.

292.

106)

108)

Fragment av ett K.brev av ovisst datum ang. armåns
beklädnadspenningar m.m.

293.

201.

Sid.
109)

K. res. d.19/5 1691 ang. likvidationer mellan b&ts(B 115 c.
män och bönder samt knektar och bönder. (Extrakt). 293.
Foï-<*

H O ) K. brev d.3/3? 1690 ang. officerarnas löningsförökning.
(Extrakt).
*
293.

Ill)

K. brev d.3/6 1690 till en landshövding ang.rotering av livstidsförläningar m.m.

294.

112) K. brev d.26/3 1690 ang. fördubblingskorpralers
hemman. (Extrakt).

294.

113) K. förordning d.lo/l2 1690 ang. rusthållens bidrag
till nya munderingar.(Extrakt).

294.

114) Reglemente d.lo/l2 1690 ang. hur munderingsbidra
gen (^'reservkapitalet") skola uppbäras.
(Rubriken).

294

115) K. brev d.12/6 1695 ang. beklädnadspenningars upp
bärande.. (Extrakt ).

294.

116)

Kammarkollegii brev d.l7/ll 1694 ang. böter för
rusthållare,som ej leverera reservkapitalet
i rätt tid.(Extrakt).

117) K. brev d.16/6 1690 till en landshövding ang. ef
tergift för officerarns att hålla häst.(Ex
trakt).
(Gahm Persson, Stadgar etc.II s.369).

294.

294.

118) K. res. d.22/7 1691 till landshövdingens i Väst
manland memorial ang. tvist mellan bönder
och soldater om skörd efter soldatens sådd.

295.

119) En kungl. kommissions brev d.12/3 1695 till lands
hövdingen J.Gyllenborg med erinran om K.res.
d.26/l s.å. ang. torp, nybyggen och gräsgäll,
som upptagits i köpebrev och införts i kronans
räkenskaper för viss ränta och mantal, jämte
till ärendet hörande tabell.

295.
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202

Sid.
12C) K. brev d.6/2 1688 ang. förläningsgods som bort
komma under reduktionen men innehavas av
donatarien utan nytt gåvobrev eller med re
solution på grund av ofullständiga doku
menter; jämte ett vid brevet fogat memorial
d.6/2 1688.

(B 115 c.)
Pol.

297

+ 298.

121) K. brev d.30/l 1688 ang. befrielse för landshöv
dingar ^ som benådats med skrivarstånd,från
den avgift som i kanslikollegiet i motsva
rande fall utgår i stället för charta sigilla
ta.

299*

122) K. brev d.2o/5 1685 till kammarrätten ang.cautionister för befallningsmän.

299.

123) K. brev d.22/3 1707 till deputerade för reduktionsverkets angörande ang. tolkningen av ett K.
plakat d.13/4 1700 berörande reduktionsverket.

300.

124) K. brev d.l9/l2 1688 till deputerade för reduktionsverkets avslutande ang. viss mildring i re
duktionen.

303.

125) K. res. d.l8/l 1689 ang. rätt för vederbörande
att efter res.d.5/9 1684 i 10 år obehindrat
behålla vissa gods.(Extrakt).

304.

126) K. brev d.3/3 1690 till deputerade för reduktionsverkets avslutande ang. tolkningen av ett
K. brev d.19/8 1688 rörande reduktionen.

304.

126 a) K. brev d.9/^4 I69I till landshövding J. Gyl
lenborg ang. skydd för fågellivet i viss del
av Uppland.

306.

127) K. brev d.13/3 1691 till "reduktionskommissionen"
ang. huruvida skattemannaarvingar då mera
ägde försälja sin jord.

306.

j;-'-

i

'.. t-

\ .

128) K. brev d.2l/2 1691 till en landshövding ang. frå
gan huruvida donatarier äro berättigade till
skatterättighet av sådana förläningslägenheter, vars åbor icke förmått under förläningstid fullgöra sina utskylder.

129) K. brev d.2l/8 1693 ang. bortarrenderande av reduktionsverket.(Extrakt).

130) Kammarkollegii brev d.8/6 1686 till landshövding
en Olof Tegner ang. förandet av kronans jordeböcker.

131) Kammarkollegii brev 3/l2 1688 till en landshövding
ang. skyldigheten att utgöra häradshövdinge- 0
lagmanspenningar. (Extrakt).

132) Kammarkollegii brev d.lo/5 1690 till en landshöv
ding ang. uppbörd av mantals- och boskapspenningarna.

133) Kammarkollegii brev d.2o/3 1695 till landshövding
en Gyllenborg ang. fråga om avkortning av
gärdepenningar.

134) K. brev d.28/9 1687 till deputerade [för reduktions
verkets avslutande] ang. kronans företrädes
rätt framför [andraj privata creditorer ifråga
om abalienerade donationer.

135) K. brev d.l8/l0 1689 till deputerade för reduktions
verkets avslutande ang. kronans företrädesrätt
framför köpare ifråga om frälsegods^som veder
börande i st/rid mot 1655 års stadga försålt
till andra.

136) K. förordning d.18/3 1691 ang. förbud för borgmäs
tare och råd att använda stadens medel för
obehörigt ändamål.
137) K. brev d.5/2 1692 till landshövding J.Gyllenborg
ang. städers ,domkyrkors, skolors och hospi
talers räkenskaper.
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204,

Sid.
138) Två blad ( 4 fol.) med anteckningar ang. författ
ningar om husesyner och lantbruk (omfattar
åren 1414 - 175l).

(B 115 c.)
Fol.
315- 322.

139) Ett blad innehållande:
a) resereglemente d.6/l 1685.

323.

b) transsumt av K.res. d.l8/ll 1693 på ridderskapets och adelns besvärspunkter
p.ll, ang. kostnaden för skattlägg
ningen.

324.

140) Ett blad innehållande anteckningar,som angivas
höra till kyrkoherden Laurentius Norelii
kvittens d.28/4 1762 till löjtnanten Carl
Hising.

Kapsel tom 324 sidor^ varav s.1-180 med
gammal paginering. A ryggen: "Juridiska
Handlingar." Innehåller,Avskrifter från
1600-talet,verkställda av olika händer,
ang. huvudsakligen Sthlms stads privile
gier, indelningsverket och reduktionen.
Folio.

325.

205.

Fol.
l)

2)

3)

4)

5)

Gustaf Vasas privilegier 1528 för bergsmännen i
Norberg samt stadfästelse på de dem förr giv
na friheter.
(Stadgar ang. bergverken;S.30.)

Transsumt av Sveriges rikes ständers beslut Norr
köping d.22/3 1604 (ang. hämmandet av be
dräglig handel med osmundjärn).
(Stadgar ang.bergverken,s.37).

K. förordning d.2l/4 1621 varefter kopparbergsmän
nen sig rätta skola.
(Stadgar ang.bergverken,s.4l).

Gustaf Adolfs ordning d.27/6 1624, varefter kro
nans räntor uppbäras, förestås, utgivas och
redogöras skola såsom ock vad makt ståthållarne i landet är av K.M:t given räntorna
att förestå och allmogens besvär att medla.
(Fragment).
(Styffe: Sami. av instruktioner etc.
S.169).

K. brev d.3C/3 1627 ang. deras avstraffande, som
prejudicera stora Kopparbergslagen uti ox
handel.
(Stadgar ang. bergverken, s.6l).

6)

K. ordinance d.3l/3 1627 för Kopparbergsmännen.
(stadgar ang.bergverken, s.6 3).

7)

K. M:ts förbud d.23/l2 1636 att inga hamrar må
byggas inom bergslagen.
(Stadgar ang.bergverken,s.77).

8)

9)

K. brev 1637 till landshövdingen Th.Sparre ang.
de skattehemman, som ligga bergsbruken till
hinder.
(Stadgar ang. bergverken,s.101).

Transsumt av K.M:ts memorial d.14/2 1637 för generalbergsämbetet.
(Stadgar ang. bergverken,s.80).

B 115 d. ^
1.

5*

7.

23.

33.

35

47

49.

53.

206.

Fol.
9 l/2) Transsumt av K.res. d.15/12 1637 på bergsmännens
i Värmlands bergslag supplikation.

10)

11)

12)

13)

Transsumt av K.res. d.6/l2 1638 att ingen kronans
uppbördsman vid Kopparberget må därstädes
driva handel.
(Stadgar ang.bergverken,s.108).

57.

59.

K. res. d.ll/3 1639 för borgerskapet i Nora och
Lindes kyrkobol ang. handeln.
(Stadgar ang. bergverken,s.llo).

61.

K. förordning d.18/3 1639 om elakt järn samt
svedjehuggning.
(Stadgar ang. bergverken, s.lll).

63.

Transsumt av K.res.d.22/6 I64I ang. finnarnas
skadliga skogshyggen och svedjande.
(Stadgar ang.bergverken,s.l2l).

16)

Stora Kopparbergs gruveartiklar d.6/7 1649.
(Stadgar ang.bergverken,s.142).

17)

K.M:ts ordning d.6/7 1649 för hammarsmederna i
riket.
(Stadgar ang. bergverken,s.176).

18)

55.

K.patent d.l8/l 1639 om järntullens uppbärande i
städerna och ej i bergslagerna.
(Stadgar ang.bergverken,s.109).

14) och
14 a)
K.plakat d.19/3 1639 om deras belöning, som
upptäcka det svedjefällande och skadliga
skogsbruk som sker uti bergslagen.
(Stadgar ang.bergverken,s.115).

1 5)

(B 115 d.)

K. brev d.l2/l0 1649 till bergskollegium ang. de
små oimporterlige hamrars avskaffande inom
bergslagen.
(Stadgar ang. bergverken,s.187).

73 och 75.

77.

79.

93-

103.

207*

19)

20)

2l)

22)

23)

Fol.
K. brev d.l2/l0 1649 till bergskollegium ang. de
små oimporterlige hamrars avskaffande inom bergs
lagen.
105*
(Stadgar ang.bergverken,s.l87).

K. res. d.27/5 1651 för bergslagen ang. lilla tul
len, wägare? och bropenningar.
(Överkorsat. I margen: "Tillformadt af
skrifvaren, ligger bland de andra för
ordningarna").

K. förklaring d.8/5 1660 vad slags tärande och nö
tande varor bruken böra försörjas med.

109<

Transsumt av K.res.d.30/ll 1657 ang. præferencen
uti betalningen för bruksförlag.
(Stadgar ang. bergverken,s.215).

113

K. brev d. I6/9 1659 om arrest på koppar.
(Stadgar ang. bergverken,s.215).

25)

Transsumt av bergskollegii res. d. I8/II 1659
huruvida bergsmännen sina egna smedjor få
bruka och att de till andra ej må arrende
ras .
(Stadgar ang. bergverken, s.215).

27)

108 v.

Prolongationsmandat d.2l/l0 1649 för dem som upp
taga bergsbruk.
(Stadgar arg. bergverken,s.188).

24)

26)

106 v.

K. res. d.l5/ll (5?/ll) 1663 på fiskalens i bergs
kollegium supplikation ang. den frågan om
de som av drottning Kristina bekommit några
gods och lägenheter under bergsfrälse fri
het skola vara pliktiga till att utgiva av
deras bruk och hamrar någon tionde och ham
marskatt.
(Stadgar ang. bergverken, s.218, där
datum är den 5/1 1 ).

Bergskollegii res. d.29/4 1668 över sal. Kindemunds
arvingars av den första kullen begäran angå
ende præferensen uti betalningen av den till
verkning som vid Nohrens bruk av deras förskott
finnes gjorde vara.
(stadgar ang.bergverken,s.242).

115*

117.

II9 .

123*

115 d.)

208.

Fol.
28)

29)

30)

31)

32)

.
'

33)

34)

35)

K. förordning d.23/3 1669 ang. gruvedelarna och
kistepenningarna vid Salberget.
(Stadgar ang. bergverken, s.249)*

Bergskollegii brev och befallning d.29/3 1681 att
bergmästarne dess ankomn^ brev och resolutio
ner på en viss ort skola-va^a^förvarade.
(Stadgar ang. bergverken,s.299)*

Bergskollegii underdåniga skrivelse d.l7/ll 1681
(27/il 1682?) med förfrågan om de sexmän vid
Stora Kopparberget som brutit malm av förbu
den pelare, item en klensmed vid Salberget
som olovligen smält silver heibma uti sin egen
smedja.
(Stadgar ang. bergverken, där skrivelsen
upptagits under 27/ll 1682, s.318).

Bergskollegii res. d. l/2 1682 ang. det olaga kol
köp och stegrande, som uti bergslagen förövas,
samt [om] hyttornas och hamrarnas olaga upp
byggande och reparerande.
(Stadgar ang. bergverken,s.308).

(B 115 d.)
123.

127.

129*

133*

Bergskollegii res. d. 1/2 1682 ang. det olaga kol
köp och stegrande, som uti bergslagen j&rövas,
samt [omj hyttornas och hamrarnas olaga uppbyggande och reparerande.
137
(Stadgar ang. bergverken, s.308).

K. res. och förklaring den I2/3 1682 över dess av
trycket utgångne plakat och förordning mot
skattskyldig jords delning och förminskande.
(Stadgar ang. bergverken,s.313)*

Extrakt av Bergskollegii protokoll d.l8/ll 1682
ang. hammarsmedernas avlöning.
(Stadgar ang. bergverken, s.316).

K. M:ts svar d.27/ll 1682 till bergskollegii för
frågan d.17/11 1681.
(Stadgar ang.bergverken,s.320.Jfr B 115 d,
n:o 30).

143*

145*

147.

209.

Fol.
36)

Bergskollegii brev d.29/ll 1682 till guvernören
Carl Gyllenstiema ang. det oriktiga kolmått
i bergslagen.
(Stadgar ang. bergverken,s.321).

36 a) K. förklaring d.23/ï 1683 över den 43 punkten i
Stora Kopparbergs gruvartiklar.
(Stadgar ang. bergverken,s.328).

37)

38)

Bergskollegii brev och befallning, att bergmästare
utan special ordres inga ransakningar över
nya verksbyggnader förrätta skola.
(Stadgar ang. bergverken,s.330).

Bergskollegii brev och förbud d.l2/ll 1684 att
föröva något malmsmide.
(Stadgar ang. bergverken,s.336).

39) och
39 a) K. förordning d.l6/l2 1684 huru bruksfolket
sig emot sina husbönder förhålla skola.
(Stadgar ang. bergverken, s.338).

40)

41)

42)

43)

44)

(B 115 d.)
149.

151.

153

155.

157 och 159.

K. påbud d.l6/l2 1684 huru bruksfolket sig emot
sina husbönder förhålla skola.
(Stadgar ang. bergverken, s.338).

161.

K. brev d.20/3 1700 till landshövdingarna ang.
värvningars hämmande i bergslagen.
(Stadgar ang. bergverken, s.518).

163 v,

K. res. och förklaring d.20/l2 1684 ang. justitiens handhavande vid Stora Kopparberget.
(stadgar ang. bergverket, s.340).

165.

K* brev d.l/6 1685 till landshövdingarna ang. tingsgästningspenningarnas infordrande och delande.

Bergskollegii brev och befallning d.l3/l0 1685 att
hålla sträng hand över bergsordningarna, så
att ingen vid 40 marks böter skall vid sko
gens nedfällande lämna högre än en halv alns
stubbe.
(Stadgar ang. bergverken, s.342).

169.

171.

210.

Fol.
45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)
t

Bergskollegii förordning d.lô/lO 1685 huruledes
visse lärepojkar till hammarsmeds- och läredrängar till masmästarehantverket skola in
citeras och tillhållas dessa arbeten av grun
den att lära.
(Stadgar ang. bergverken, s.343).

Bergskollegii res.d.l7/ll 1685 för Stora Koppar
bergslagen att de saker, som utom gruveartiklarna sig extendera, skola avgöras efter
landslagen.
(Stadgar ang. bergverken, s.345).

K. förordning d.15/5 1686 ang. stora sjötullens
klarerande och i vad nyntsorter dessa bör
ske m.m.

K. förordning d.25/2 1689 huru de straffas skola,
som öva olovligt svedjande på Nya Koppar
bergets tilldelta skog, samt om sådana måls
avdömande vid gruverätten.
(Stadgar* ang.bergverken, s.378).

K. res. d.18/5 1689 över några punkter och ären
den, som dess bergskollegium i anledning av
den i bergslagen hållna kommissionen över
bergslagerna i gemen uti underdånighet andragit haver.
(Stadgar ang. bergverken, s.385).

K. förordning d.l9/l2 1689 att kyrkoherdarna uti
de socknar, varest masugnar äro belägna, sko
la annotera tiden när de släppas till gångs
och när de avstanna.
(Stadgar ang. bergverken, s.393).

Bergskollegii brev d.2/l 1691 till bergmästarne
arg;, taxan på stavrumsveden, som av kronans
allmänningar hugges till hyttor och hamrar.
(Stadgar ang. bergverken, s.415).
Bergskollegii brev d.2/l 1691 ang. den avgift eller
rekognition bergsbruken årligen giva böra för
kronans allmännings nyttjande.
(Stadgar ang. bergverken, s.415).

(B 115 d.)

173.

175.

177.

181.

185.

193*

197.

199.

211.

Fol.
53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

Bergskollegii brev d.27/3 1691 till bergmästarne
ang. deras böter, som ej angiva rätta tiden
av deras blåsningars begynnelse och slut.
(Stadgarang. bergverken, s.42l).

Bergskollegii brev d.27/3 1691 till bergmästarna
ang. deras böter, som ej angiva rätta tiden
av deras blåsningars begynnelse och slut.
(Stadgar ang. bergverken, s.42l).

Bergskollegii brev d.3l/8 1691 till bergmästarne
ang. deras plikt som äro tröga uti tiondens
och hammarskattens klarerande.
(Stadgar ang. bergverken, s.427).

(B 115 d.)
200 v.

201.

203*

K. brev d.14/8 1695 till en landshövding ang.
upprättande av förteckning och karta över
städernas jord i länet.

205.

K. förklaring d.19/11 1695 över punkt 5 av duell
plakatet 1682.

206.

Bergskollegii brev d.5/l2 1695 till bergmästarne
att de som vilja inrätta knip- och manufakturhamrar skola, innan de byggnaden företaga,sig
uti bemälte kollegium angiva.
(Stadgar ang. bergverken, s.467).

Transsumt av K. brev d.2/l 1696 till bergskolle
gium ang. frälsehamrarnes prætenderade fri
het i hammarskattens erläggande.
(Stadgar ang. bergverken, s.482).

brev d.14/1 1696 till landshövdingarna huru med
förlag förhållas skall.
(Stadgar ang.bergverken, s.483).

och 61 a) K. brev d.2l/2 1696 till bergskollegium
om tiden, inom vilken den vädjande parten bör
sina besvär emot bergs- och hammartingsdomar
uti bergskollegium inleverera.
(Stadgar ang. bergverken, s. 491).

K. förklaring d.8/l 1704 över 1696 års förlagsordning.
(Stadgar ang. bergverken, s.553)*

208.

210.

212.

223 och 225*

227*

212,

Fol.
63)

64)

65)

66)

67)

K. förklaring d.8/l 1704 över I696 års förlagsordning.
(Stadgar ang. bergverken, s.553).

231.

K. brev d.29/4 1708 om likvidationer mellan bergs
män och förläggare.
(Stadgar ang. bergverken, s.576).

233 v.

115 d.)

K. förordning d.29/4 1708 om likvidationer mellan
bergsmän och förläggare.
(Stadgar ang. bergverken, s.576).

235*

K. brev d.28/5 1708 till bergskollegium ang. deras
straff, som försnilla överkol.
(Stadgar ang. bergverken, s.578).

237.

Fr.Enströms missiv Strömsholm d.l4/ll 1716 med över
sändande av k.patentet d.l2/l0 1716 ang. upphandlingsavgift.

239.

68)

K. patent d.!2/l0 1716 ang. upphandlingsavgift.

240.

69)

K. brev d.14/8 1717 till kommerskollegium ang. tullbet jäntes tillsättande.

241.

K. brev d.l3/ll 1730 till landshövdingen Frans Ehrenstrahl beträffande ett kyrkoherdeval i SöderbyKarls socken.

243.

70)

Kapsel med avskrifter från 1700-talet av
handlingar från 1500-1700-talen, mest om
bergverken. Delvis med äldre paginering.
Olika händer. N:ris 43; 56 och 70 folio,
I övrigt
4:o.
Rubrikerna hava i många fall rättats
efter trycket.

213

25/78.

Fol.
) Ett av J.A.A.Lüdeke uppgjort register till volymen på
8 senare insatta blad, som vid katalogens
omarbetning 1953 numrerats a) - h).
(Registret innehåller betr. flera för
fattningar vissa anteckningar, som ej
ansetts behöva inflyta i katalogen).

) Anteckning av tidigare hand än Lüdekes:"119 St:n Di
verse Acta publica och Lagfarenheter rörande
afhandlingar i från 1611 à 1685. 75 St:n häraf i Manuscript, 44 st: Tryckte".

$) Anteckning: "De tryckta Handlingarne uttogs af mig 1836.
Lüdeke".
(Denna anteckning förklarar åtskilliga luckor
i den ursprungliga folieringen, vilken börjar
med fol.14).

B 115 e.
a.

i. v.

i. v.

}-) Ett äldre register till volymen, på 2 sidor av ett se
nare insatt lägg om 2 blad av större format
än handskriften i övrigt.

j

?) K. mandat och förbud Nyköping d.7/l 1617, att ingen må
behålla kyrkotienden inne hos sig.

14<

)) K. plakat Örebro d.24/2 1617 om rätt tionde.
(Enl.Höppener omtryckt med titel: Om alle
handa slags prestetionde).

15 v.

f) K. förordning Sthlm d.6/4 1620 om taxan.
(Höppener).

22.

3) Referat av vissa K.M:ts domar i brottmål åren 1619-1630
i följande ämnen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

In puncto infanticidij.
Violatio.
Resistere apparatui: Stå mot regementet.
He mgång och rån.
Qui pulsat patrem.
Injurier emot husbönder.
Crimen falsi.
Adulterium.

i) Homicidium.
j) Qui captivos ê Carcere liberat ope et
auxilio.

24.
25.
26,
26 v .
26 v .
27 v.
28.
28.
30 V .
33.

9)

Ordning Sthlm d.30/8 1654 varefter K. M:t vill
att ryttare och knektar skola bliva trakte
rade , när dejmarschera till och ifrån tåg,
så väl som i garnison kompanivis.

10)

"Censura om Urminnes häfd, såsom the gamble denn
förstått hafwa".
(jfr B 101 c n:o 7c).

10 1/ 2) Undervisning om jordrevning.

Il)

Huru man skall rätt och lagligen procédera med
syner.
(jfr J.E.Almquist, Det processuella förfa
randet vid ägotvist, Uppsala 1923,s.l2o).

12)

Om lagmans syners kontrovercier.
(jfr B,^n:o 8 v fol.16).

/7^

13)

Drottning Kristinas privilegier d.23/3 1636 för
Sthlms stad.
(Schmedeman, s.222 m.datum I0/3 )*

14)

K. brev Sthlm d.16/4 I64I till landsh. i Uppland
Göran Gyllenstierna ang. mantalspenningarnas
erläggande.

15)

K. res. och förklaring d.19/3 1649 på skattebön
dernas besvär#
(Stiernman, Riksd. 0 . m. beslut II,s.1117).

16)

Stadga Sthlm d.io/ll 1650 för skattebönderna^ att
ägorna ej må säljas från hemmanen.

17)

Extrakt av prästerskapets, borgerskapets och all
mogens resolutioner och svar till K.M:ts pro'
position 1650 ang. kvarntulls-, mantalspenningarne och andra hjälper.

18)

K. förklaring Sthlm d.ic/ll 1650 öfver ordet vanbördingar.

215.

Fol.
19)

20)

21^

22)

K. res. och förklaring Sthlm d.17/2 1652 på under
lagmannens i Värmland förfrågan, huruledes han
sig förhålla skall och döma i de tvister där
flere äro arvtagare eller bördige till ett hem
man och vilja alla sin del bygga och åbo.
(Schmedeman,s.292).

K.patent Sthlm d. 20/^9 1652 ang. förbud för köp eller
donation av skatträttighet på krigshemman.
(Höppener).

Extrakt av rådkammarprotokollet d.l2/l0 1653 hållet
"uti Robertzonij Enckias saak" om morgongåvor,
där under varder förståendes arv och avlingegods.
(Schmedeman, s.297).

Instruktion Sthlm 1653 för riksskattmästaren och
kammarkollegium.

(B 115 e.)

115.

117.

II9 .

122.

23)

Karl X:s hovartiklar eller gårdsrätt d.13/6 1655.
(Schmedeman, s.300^.

24)

Karl X:s instruktion Sthlm d.l/7 1655 för riks
rådet.

209.

Svea hovrätts ordningsföreskrifter Sthlm d.20/l0
1656 för dem, som vid hovrätten hava att be
ställa.

221.

Förteckning 1660 på de gäll, som i Sverige och
Finland hållas för regale.

230.

Riksens ständers underd. svar på Karl X:s propo
sition på riksdagen i Göteborg 1660.

233.

25)

26)

27)

28)

29)

d.lc/4 1661 om danska skillingars
och markers värde emot svenskt mynt.
(Ej hos Höppener).

194<

K.plakat Sthlm

Ordning och stadga d.lc/5 1661 ang. proûeduren in
för Sthlms rådhusrätt och kämnärsrätt.
(Tr. uti Stockh.Stads Ordinantier,I,
p.177-185, Palmskiöld 268,s.l035).

291.

303.

216.

Fol.
30)

Kansliordning Sthlm d.22/9 1661.
(^'armholz, Bibi.Hist.Sv.G. n:o 7546).

31)

Kammarkollegii instruktion d.2C/l2 1662 för bokhål
lare uti landshövdingedömena.

32)

33)

34)

35)

K. plakat d.6/ll 1663 ang. "den åthskillnad som
här effter bör observeras, emillan dhe flag
gor, som Kongl.M:tz enskylte Skep ock far
koster föra få och dhe skeps och farkosters
flaggor som privat Persohner tillhöra och
af dem brukas skohle".
(Höppener).

412.

43C<

K. res. och förklaring d. l/9 I664 över borgerskapets allmänna besvär.
(Stiernman,Riksd.o.m.II, s.1512).

470<

K.res. Sthlm d . 5 ^ 2 1664 berörande olagliga och
otidiga inprotokolleringar.
(Schmedeman, s.425).

503.

Om målsägande rätt (före 1734 års lag).
(jfr B 106 a n:o 6).

37)

K. res. Sthlm d.ll/5 1665 ang. förmånsrätt för
borgenär, som låtit inprotokollera sitt hypotek.
(Ett kort transsumt hos Schmedeman,s.440).

39)

368.

Ständernas sekreta utskotts biavsked och beslut
Sthlm d.23/8 1664(stiernman, Riksd.o.m.II, s.1449)*

36)

38)

315* (B 115 e.'

505-

513-

K.M:ts påbud och förmaningsbrev Sthlm d.io/ll 1665
för fiskalerne över ordningarne, att de sine
ämbeten noga iakttaga och efterkomma skola.

521

Betänkande Sthlm d.12/4 1666 av Claes Rålamb,Mathias
Biörnklo och Joh.Olivecrantz huruvida en hus
tru är pliktig att betala sin döde mans gäld,
som han gjort före äktenskapet.

525.

Cii

217.

Fol.
40 )

4l)

42)

K. förordning Sthlm d.27/4 1667 ang. inrättande av
en arv- och förmyndarekammare i Stockholm.
(Schmedeman, s.472).

K.res. Sthlm d.2C/9 1667 om 12 pro Cento för Kro
nans utestående räntor.

K. res. och förklaring Sthlm d.8/9 1668 på ridderskapets och adelns skriftlige påminnelser
ang. reduktionen.
nn/
(Stiernman, R.c/besl. II,s.1580-1591 har
en K.M:ts resol. under likalydande rubrik
men med annat innehåll).

43)

K. res. Sthlm d.4/ll 1668 om barnagods.
(Ang. burgreven Israel Nohrfelts i Götheborg besvär i mål mot för detta Råd
mannen i Stockh. Petter Bohm såsom för
myndare för omyndiga barn.
Schmedeman, s.548.).

44)

K.brev d.6/3 1669 till alla hovrätter om ridderskapets och adelns tjänares avstraffande,
som deras medel hava under händerna och med
någon skuld bliva beträdda.
(Schmedeman, s.57C).

45)

K. res. Sthlm d.26/7 1669 ang. rådmanstjänsterna i
Stockholm.

46)

K. res. och förklaring d. 26/ll 1669 huruvida tvenne äkta och barnlösa personer boende i staden,
som intet ärvt, må göra ett inbördes paktum
om deras avlinge.
(Schmedeman, s.603 med datum d.29/ll).

^)

K. res. och förklaring Sthlm d.lo/l2 1672 över borgerskapets allmänna besvär vid 1672 års riks
dag.
(Stiernman, Riksd.o.m.besl.11,s.1695).

48)

K. res. Jakobsdal d.s/l 1674 ang. underslev och
oriktighet med rustningshållande.

(B 115 e.)
556.

568.

572.

577.

579.

617

630.

660.

218.

Fol.
49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

K.brev Strömsholm d.25/11 1674 till ett riksråd
ang. allmogens uti Cster-Rekarnas härad klagan,
att dem icke allenastförvägras den gamla och
uråldriga vintervägen till häradsallmänningen
att köra över Rinkesta sätesgårds och gods
ägor, utan ock dem stort våld och orätt till
fogas av en bokhållare Sahlin benämnd etc.

"Ordningh öfwer Auctions- och Adresse Cammaren i
Stockholm giord av Hans Excellens Hr Cfverståthållaren semt Borgmester och Rådh" d.
27 Febr. 1674.
(Tryckt bl.a. hos M.Lagerström, 3amling
af förordningar m.m. ang. Auctions- och
Addresseverket i Stockholm s.2; se
Cronstedt 2:173).

(B 115 e.)

661.

663.

K.brev Sthlm d.14/4 1674 till Svea hovrätt, ang.
en tvist emellan borgmästare och råd i Gävle
och rådmannen i Falun Ludvig Otto över något
hans hustru i Gävle tillfallet arv etc.

667.

Svea hovrätts föreskrift d.19/2 1675 om advokater
och prokuratorer.

673.

Svea hovrätts föreskrift d.9/5 1679 mot onödig
skriftvexling parterna emellan.

673 '

Svea hovrätts föreskrift d. 28/ll 1681 om referen
ternas relationer.

674.

K. privilegium Sthlm d.26/3 1675 för barnhuset i
Stockholm på 8 par kvarnstenar i tukthuset.

675.

K.M:ts res. och förklaring Uppsala d.24/9 1675
över ridderskspets och adelns besvär.
(Stiernman, Riksd.o.m.besl.II,s.l710).

683.

K.M:ts res. och förklaring Uppsala d.24/9 1675
över städernas allmänna besvär.
(stiernman,Riksd.o.m.besl.II,s.1747).

701.

Generaltullförvaltaren B.Cronskölds skrivelse Sthlm
d.8/2 1678 till en tullnär ang. augmentets och
superplusens leverans av koppar och salt till
fortifikationernas fortsättande.

720.

219.

Fol.
59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

K.förordning Halmstad d.l/3 1678 om förbjudna grader till äktenskaps byggande uti skyldskap.
(Schmedeman, s.702).

722.

K.förordning Kungsör d.23/6 1680 om strandvrak och
bärgat gods.
(Schmedeman, s.713).

724*

K. brev Sthlm d.24/ll 1680 till landshövdingen
Gustaf Lilliecrona ang. abalienerade ägor
och utjordar ifrån kronohemman.

K. M:tz swar och förklaring Sthlm d. 2 3 A l 1680 på
de ärender som av landshöfdingarne äro in
sinuerade.
(Stiernman, Riksd.o.m.besl.II,s .1837).

K. M:ts förkl. Sthlm d.2/l2 1680 över d.3:^ punkten
av X.res. d.23/ll s.å. till samtliga guvernörer
och landshövdingar.
(Stiernman,Riksd.o.m.besl.II,s .I860).

Om kronofogdars och länsmäns plikt vid domstolarne.
(Traktat I68O).

Extrakt av kammarkollegii res. d.22/l2 1680 om kro
nans räntors uppbärande av de hemman, som ridderskapet och adeln själva bruka låta.

(B 115 e.)

724 v.

736.

740 v.

742.

750.

66)

K. brev Sthlm d.l7/l2 1680 till landshövdingen Fabian
Wrede, om medlens disponerande allenast av riksskattmästaren och statskommissarierna hädanefter. 752.
(Med ett postscriptum).

67)

K.brev Sthlm d.24/ll 1680 till landshövdingarna ang.
köpta, bytta eller donerade utjordars ock lägen
heters återförande under militien och kronan igen
efter 1652 års militie jordebok.
754.v.

68)

K. brev Kungsör d.31/1 1681 till alla hovrätter att
referenternas relationer skola med parterna kom
municeras.
(Schmedeman, s.725).

756.

!.t

.

' tr

..

220.

Fol.
69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

Transsumt av k.brev Sthlm d.19/4 1681 till lands
hövdingen Fabian Wrede ang. kyrkohärbergsnycklarna.

K. brev Sthlm d.3/l0 1681 till landshövdingen Fa
bian Wrede ang. kyrkohärbergsnycklarna och
dess^TÖrvarande.
(jfr föregående).

(B 115 e).
758.

759*

K. brev Kungsör d.4/5 1681 tili landzhövdingen Fa
bian 'Wrede ang. lotsmäns och deras hemmans
konservation.

762.

K.res. och förklaring Kungsör d.22/l 1682 över
några underdånigst insinuerade momenta ang.
likvidationsverket med officerarne.

768.

K.M:ts generalresolutioner Kungsör d.2o/l2 1680
varefter K+M:t vill, att likvidationerna hä
danefter skola inrättas.

770 '

K. M:ts fullmakt Kungsör d.23/l 1682 för landshöv
dingen Fabian Wrede och översten Gustaf Tungel
såsom utskrivningskommissarier i Uppland.

792.

K.res. Kungsör d.23/3 1682 över landshövdingen
Axel Stålarms förfrågan ang. utskrivningen.
(Gahm Persson,!, s.138).

K.instruktion Kungsör d.l/2 1682 för utskrivningskommissarierna landshövdingen Fabian Wrede och
översten Gustaf Tungel.
(Gahm Persson I, s.137).

793.

796.

K. res. Kungsör d.14/2 1682 genom brev till lands
hövdingen Fabian Wrede om "häktemakares vagcrande kring om i Landet."

826.

K. res. Kungsör d.28/2 1682 till kammarkollegium
ang. dem som olovligen tillgripa K.M:ts under
händer havande medel.

828.

221i

Fol.
79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

K. res. och förkl. Sthlm d.30/5 1682 över Sverges
rikes landslags rätta förstånd och mening i
mål, när hustrus fasta arvegods sökes i be
talning för gäld som är gjord i äktenskapet.
(Schmedeman, s.758).

K. M:ts dom i rådkammaren d.2/6 1677 i den från
Svea hovrätt inkomna revisionssaken mellan
riksrådet Henrik Horn och häradshövdingen
Abraham Knop, ang. värdet varefter frälse
hemmanet K&hrön i börd lösas skall.
(jfr B 101 d n:o 30, s.406).

K. M:ts dom i rådkammaren d. 17/6 1661 i sak mel
lan riksrådet Erik Fleming och hans broder,
å ena,och Fru Märta Fleming, å andra sidan,
ang. ett testamente efter Pehr Erlandsson
Bååt och hans hustru Helena Fleming.
(jfr B 101 d n:o 31,s.407).

Svea hovrätts dom d*17/7 1650 i sak mellan häradsh.
Per Nilsson Gyllenax' dotter och dotterbarn,
å ena, och deras broder Per Person Gyllenax,
å andra sidan, ang. arv efter deras fader och
morfader.
(Jfr B 101 d n:o 28,s.404).

(B 115 e.^

829*

830.

830.

831.

K. brev Sthim d.lo/5 1684 ang. befrielse för Johan
de Geers egen person från arrest.

832.

K. brev till Sthlm d.23/9 1687 till landshövdingen
Erik Lovisin, rörande Johan de Geer's skuld
till handelsmannen i Stockholm Lorentz Ertman.

832 v.

Helgeandsholms mötes beslut 1282.
(Sv.Dipl. samt Styffe, Grundregalerna).

833 v.

86) K.förordning Kungsör d.30/6 1682 om båtsmanshållet cch dess utgiörande uti provinserna Västeroch Österbotten, Västernorrland med storfurstendömet Finland.

836.

222.

Fol.
87)

88)

K.brev Sthlm d.8/6 1682 till landshövdingen von
Vieken ang.hans förhållande till kommissari
en Johan Rask, häradshövdingen Germund Palmstedt, kammarkollegium och Göta hovrätt.

90)

9l)

K.instruktion Sthlm d.io/l 1683 för kommissarier
na vid knektehållets inrättande i Uppland.
(Gahm Persson I,s.213).

Instruktion Sthlm d.9/2 1683 för landshövdingen
Fabian Wrede och amiralen Gustaf Sparre ang.
båtsmansskrivningen i Uppland.

843.

846.

858.

K . svar och förklaring Sthlm d.5/3 1683 ang. några
ärender som den till knektehållets inrättande
i Uppland förordnade kommissionen insinuerat.
(Gahm Persson I,s.282).

92)

840.

K. res. Sthlm d.l/7 1682 på guvernören över Norr
land Sperlings förfrågan ang. förklaring över
1677 års plakat mot skattskyldig jords delning.
(Schmedeman, s . 7 6 o ) .

89)

(B 115 e

862.

K . instruktion Sthlm d.16/9 1685 för kommissarien
Jonas Schönberg ang. abalienerade kronogods.
(Handl. till K.Carl XI Hist.I,s.l27-13l).

Papperscodex från tiden omkring 1700
med samtida foliering fr.o.m. 14 t.o.m.
869*(Jfr n:r 2 och 3 ovan). Välskt band
med ryggtitel "Acta publica och lagfarenheten rörande afhendlingar".Skriven
av olika händer.
Dep. Gyllenhielmiana. Har tillhört
J.A.A.Lüdeke.
4:o.

866,

223.

Fol.
>5/78.

l)

2)

3)

Ett av J.A.A.Lüdeke uppgjort register till volymen,
på 7 senare insatta blad, vilka vid katalogens
omarbetning 1953 betecknats a) - g).

Ett ursprungligt blad med ett påbörjat register,samt
anteckning av J.A.A.Lüdeke att Svea och Göta
hovrätts 53 cirkulär från år 1700 - 1733)tryck
ta, blivit 1837 av honom fråntagna.
(jfr luckor i den ursprungliga pagine
ringen) .

Ett ursprungligt blad med anteckning* "Anno 1733
Mense Decembri hic liber confixus cura Petri
Serlachii."

B 115 f.
a - g.

h.

i.
Sid.

4)

Därefter 4 tomma ursprungliga blad.

1 - 8<

5)

Extrakt av Svea hovrätts betänkande d.16/5 1685
över äktenskap och lägersmål uti skyld- och
svågerskap.
(Med senare tillägg om "Swågerskapsspield" och "De consangwinitate").

9.

6)

"Swenska Lagarnes historia".
(Förlagan tillkommen tidigast 1692,
se S.45).

7)

Ett alfabetiskt juridiskt register till okänd vo
lym utan sidhänvisningar.

65.

Extrakt av K.brev och reskripter till Göta hovrätt
åren 1616-1714.

81.

8)

9)

37.

Referat av ett antal brottmål från Göta hovrätts
domsområde (Värmland inräknat) åren 1694-1727,
upptagande först ett register. Därefter följa
referaten med nedannämnda rubriker.
1)
2)
3)
4)
5)

Crimina læsæ majestatis divinæ (1694-1727).
Crimen læsæ majestatis humanœ (l694y 1709)*
Kätteri och blodskam (1694-1712).
Bigami (1695-1714).
Dubbelt hor (1695-1708).

6)
7)
8)

Enkelt hor (1694-1715).
Lägersmål (1694-1711).
Våldtäkt (1698-1713).
(forts.)

193.
202.
205.
217.
219.
222.
227.
232.

224.

Sid.
9)

Referat av ett antal brottmål
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
1 7)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)
3C)
31)
32')
33)
34)
35)
36)
37)

38)
39)

10)

11)

12)

13)

etc.

(forts.)

(B 115 f.l

Tidelag (1693-1702).
236.
Sammangång med skogsrå (l7o5).
238.
Mord (1695-1710).
242.
Oskriftad begått Herrens nattvard(l695-1697).249.
Obetänkt utlåtande om H.nattvard(l708).
251.
Missbruk av H.nattvard(l708).
253*
Eder och svordom,sabbatsbrott samt oljud
och förargelse i kyrkan (1698-1710).
254.
Betäckning på kyrkogården(l696).
257.
Falskt ^ntande (1695, 1696).
258.
Späda barns förkvävande (1698, 1712).
260.
Göra sig befängd (1695, 1710).
262.
Injurier samt liv- och äreröriga obevisliga beskyllningar (1694-1712).
264*
Barnamord (1694-1709).
270.
Dråp med vilja (1695-1712).
273.
Dråp med våda (1696-1714).
279*
Förgörning(l696-1712).
281.
Förment dråp (1694).
285.
Dulgadråp (1697-1699).
286.
Självspillingar (1694-1701).
289*
Olyckligt omkommande (1711).
291.
Självspillingars uppgrävande (1699).
292.
Mordbränneri (1696-1707).
293.
Skogs- och vådeldars utkommande (1701-1711). 295.
Rån och röveri (1695-1707).
297*.
Likrån (1704).
299.
Rövares hysande och födande (1698).
300.
Stöld i kyrkor (1685-1710).
301.
Stöld vid vådeldar (1709, 1710).
305.
Tiuvnad och andra elaka konstgrepp att
tillpraktisera sig penningar (1694-1714).
307.
Edsöre, hemgång och andra excesser (1694-1704).
313.
Obehörigt utmärkande av ekar med kronans
hammare samt kronomärkens missbruk.
318.

K.brev och res. Sthlm d.4/8 1688 ang. 1684 års pla
kat och förbud om skattehemmans delning och
klyvande.

321.

K. brev Sthlm d.2l/6 1695 ang. tiondepenningeavgift för dem somflytta ur städerna.

325.

K. res. och förklaring Sthlm d.30/5 1682 ang. hus
trus fasta arvegods'gäldansvar.
( Schmedeman s.758).

K. res. och förklaring Kungsör d.12/3 1682 över
plakatet d.22/7 1677 mot skaft^jskvldig jords
minskning.
(Blott rubriken).

329 och 333.

337.

225

Sid.
14)

15)

16)

17)

18)

1 9)

20)

2l)

22)

23)

24)

Svea hovrätts res. d.l/l2 1643 ang. mökränkning
och lönskaläge.

340.

K. brev Sthlm d.22/l2 1725 till Svea hovrätt ang.
till K.M:t inkomna mål och ärenden, deras i
synnerhet som äro av främmande nation.

341

K. brev Sthlm d.9/3 1726 ang. tidpunkten för be
svär över utmätning.

346.

Göta hcvrätts resolution d.l4/l0 1657 över 20-års
fordringar.

349.

K. brev Sthlm d.6/5 1687 till landshövdingen v.
Vicken ang. kameral lösningsrätt.

353.

Skrivelse d.22/3 1705 från de for justitiens admi
nistrerande förordnade råd till en hovrätt i
ett mål ang. hor.

357.

Skrivelse d.15/6 1705 från de för justitiens ad
ministrerande förordnade råd till Göta hov
rätt ang. en bonde som skjutit hjort på Öland.

359.

K. brev Sthlm d.28/6 1705 till Göta hovrätt ang.
en båtsmanshustru, som tillpantat sig livr^kläder.

363

K. brev till Göta hovrätt ang. ett kronorusthåll
av Skenninge kompani.
(Odaterat, utfärdat av Fredrik I efter
9/6 1726, se S.367).
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365

K. brev Sthlm d.l9/ll 1725 till Göta hovrätt ang.
verkställighet av straff vartill två soldater
dömts av tingsrätt.

373.

K. brev Ljungby Ö.I4/6 1679 till Göta hovrätt ang.
forum i växel- och sjörättsmål.

377.

226

Sid*
25)

K. rådens brev Sthlm d.3/9 1700 till Göta hovrätt
om husesynstvistigheter på prästgårdar.

381. (B 115 f).

K.brev Sthlm d.13/5 1730 till Göta hovrätt ang.
en artillerilöjtnant, som sökt begå tidelag.

385*

Göta hovrätts brev d.4/3 1728 till häradshövdingen
Aurell ang. en bonde, som ålagts värjemålsed
men uteblivit.

393

Svea hovrätts brev d.2o/ll 1714 ang. böter för
snatteri.

397*

K.M:ts dom Sthlm d.4/ïl 1730 mellan kyrkoherden
Jöran Norberg och auskultanten Gustaf Chri
stopher Scharp ang. arv.

401.

K. res. Sthlm d.14/4 1719 ang. häradshövdingarnas
rang.

409

Rang Ordning, sammandragen ur K.stadgar, brev och
resolutioner från år 1696 till 1712, tryckt
hos Joh.Werner, 1713.

411.

32)

Göta hovrätts stat för 1727, Sthlm d.4/8 1727.

421.

33)

K. brev Sthlm d.9/2 1728 till Göta hovrätt ang.
kommunikationer i handlagda mål.

425.

26)

27)

28)

29)

30)

31)

34)

35)

36)

Regeringens brev Sthlm d.13/5 1701 till konsisto
rium i Sthlm ang. begravningar i tysthet.
(jfr n :0 35).

433*

Regeringens brev Sthlm d.13/5 1701 till konsisto
rierna i riket ang. begravningar i tysthet.
(jfr n: o 34).

442.

K. brev Sthlm d.14/5 1686 till Åbc hovrätt ang.
edsöresbrott av ryttmästaren Gustaf Sölfverklinga.

445*

227.

Sid.
37)

38)

39)

40)

4 1)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

K. M:ts svar d.26/ll 1729 till Svea hovrätt om
arvtäkt.

448.

K. brev Sthlm d.8/l 1729 till en hovrätt ang. stä
dernas uppbördsmän, som stadens medel till
gripa och förskingra.

453.

K. brev Sthlm d.5/2 1724 till Göta hovrätt ang.en
hustru, som undandolt medel efter sin avlidne
man.

456.

Skrivelse Sthlm d.l3/ïl 1718 från de till justitiens
administrerande förordnade råd till Göta hov
rätt ang. en länsman som våldsamt hanterat en
piga.

461.

K. brev Karlberg d.lc/6 1719 till en hovrätt att
ställa sig till efterlevnad K.förordningen
d.23/4 1714 om leuteraticn.

465.

Skrivelse Sthlm d.3/2 1710 från de till justitiens
administrerande förordnade råden till Göta hov
rätt ang. en enka som givit sig ut för att
vara besatt.

469.

Regeringens skrivelse d.9/5 1704 till en hovrätt
ang. en kvinnsperson som bekänt att hon för
14 à 15 år sedan begått lägersmål med en
gift man.

473.

K. M:ts konfirmation på Svea hovrätts den 23/1I
1704 K.M:t underställda dom ang. misshandel.

475-

Svea hovrätts res. d.5/4 1720 ang. straff för dem
som försumma kronoskjuts.

477.

K. brev Sthlm d.26/l 1726 till Åbo hovrätt ang.
skuldfordringar i Finland.

481.

K. brev Sthlm d.25/ll 1720 till ett konsistorium
med upphävande av en dom i en äktenskapstvist.

485.

(B 115 f).

228.

Sid.
48)

49)

50/

5l)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

K. brev Sthlm d.lc/7 1728 till landshövding Ehrencrona att boktryckaregesäller ej få bruka vär
jor.

501.

K. brev Sthlm d.26/6 1726 till landshövding Ehrencrona ang. straff för fältskärsgesäller, som
bruka värjor.

503.

Svea hovrätts förklaring d.l2/l2 1639 ang# böternas
fördelning.

507.

K. reskript Sthlm d.29/5 1696 till konsistorium i
Växjö att en person, som för lägersmål blivit
dömd och under kyrkoplikten ej velat bekänna
sin synd,, skulle, så vida han i sin hårdnackenhet framhärdade, lämnas under Guds dom.

511.

K. brev Sthlm d.l9/l2 1699 till Göta hovrätt ang.
dem som antingen sina herrar och husbönder
eller ock uti husbönders ställe tillsatta
förmän sig emotsätta, såra eller dräpa.
(jfr n:o 63).

(B 115 f).

513.

K. brev Sthlm d.23/ll 1694 till Svea hovrätt ang.
forum i vissa tvister om sämje- och skatte
hemmans samt stubberättigheters villkor.

519.

Skrivelse Sthlm d.6/9 1715 från de till justitiens
administrerande förordnade råden till en hovrätt
ang. ett äktenskapsmål.

523.

Svea hovrätts res. oktober 1702 i ett av Norunda
häradsrätt avdömt mål ang. lägersmål.

527.

K. res. Sthlm d.29/l2 1721 i anledning av besvär
över konsistoriets i Skara beslut, varigenom
klaganden förklarats tjänsten förlustig.

535.

K. brev Sthlm d.22/l 1724 till landshövdingarna
ang. fångspiIlning m.m.

539.

Riksrådets dom Sthlm d.io/ll 1507 om tredje mans
arv.

543.
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229

Sid.
59)

"Wällkommen goder son, min sonson
(jfr B 15 : 221 v).

60)

"En mandråpares straff och peer effter then
gambla lag som war i bruk i fordom tijd,
dok sådant nu intet aktas".
a) Östgötalagen DB 18:1.
b) "Nu ligger kona å palle
(jfr B 4:37 m.fl.).
c) "Roor man från lande och hafwer bijeka
i båten =:
(jfr B l:pa.rm "Sixua står =:=:=").
d)"Nu finner man annan på Kona sina =:=:="*
e) "Nu kastar man yxa åt androm
f) "I thenna Guds lag =:=:=".

61)

62)

63)

64)

65)

66)

547. (B 115 f)

549*

Regeringens brev Sthlm d.26/4 1714 ang. förord
nande av nya deputerade uti den till flyk
tingsmedlens utdelande förordnade kommissionen
i deras ställe, som anhållit om entledigande.

551*

Instruktion Sthlm d-30/7 1712 för de av rådet för
ordnade deputerade för utdelning av flyktings
medel.

555.

Abo hovrätts cirkulär d.8/l 1700 ang. dem som an
tingen sina herrar och husbönder eller ock uti
husbönders ställe tillsatta förmän sig emotsätta, såra eller dräpa.
(jfr n:o 52).

563*

Åbo hovrätts cirkulär d.26/3 170C rörande dem som,
då predikanten skall dem intaga till Guds för
samlings gemenskap, förneka sin synd.

565*

K. res. och förklaring d.25/9 1697 med vad straff
den efter nya kyrkolagen bör beläggas, vilken,
sedan han varit till skrift, överfaller någon
med ord eller gärning och därå oförlikter begår
H.H.nattvard.

566.

Åbo hovrätts brev d.22/8 1698 ang. de fångar som
avlida, innan dom blivit fälld.

567.
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Sid.
67)

68)

69)

(B 115 f.

Åbo hovrätts brev d. 8/8 1698 ang. straff som den
bör undergå, som är antingen rådsbanna till
en eller annan missgärning eller å något annat
sätt därtill vållande eller ock vet av någon
missgärning men den nedtystar.

570.

Åbo hovrätts brev d.8/8 1698 rörande tjuvsaker däruti två eller flere varit delaktiga.

572.

Göta hovrätts brev d.16/5 1696 till en häradshöv
ding om råstenar.

575

70)

K. res. Sthlm d.20/9 1681 på biskopen i Åbo Dr Joh.
Gezelii genom sin son superintendenten Dr Joh.
Gezelius så på hela stiftets som på Domkapitlets
vägnar insinuerade desiderier och angelägenheter. 581.

71)

K. brev Sthlm d.28/6 1681 till biskopen och konsi
storium i Växjö om prästerskapets uppbörd av
allmogen.

588.

Tingsrättens i Södra Möre hårad ransakning och dom
över en stor del allmoge i Torsås socken, som
1728 olovligen fällt fruktbärande träd - och
hovrättens resolution d.6/4 1730.

591.

72)

Pappersvolym med avskrifter från 1700talet,(n:o 31 tryckt), i välskt band
med lyggtitel: "Handlingar uti lagsaker".
Fol. a - i samt pag.1-597. Olika händer.
Har tillhört Tetrus Serlachius och J .A.A.
Lüdeke.
(Dep. Gyllenhielmiana).
N:o 61-64, 70-71 folio, i övrigt 4:o.

231.

Fol.
*1925/78.

1)

Ett register över en del av volymen, s.1-193) med
rubrik "Hof-Rätters Betänkanden".

B 115 g. ^
b.
Sid.

2)

Svea hovrätts betänkande 8/l0 1645 ang. några tvivelsmål "in puncto pignoris ex commodati".
1.

3)

Betänkande d.7/5 1663 om lejd (av Svea hovrätt enl.registret
ovan).
13.

4)

Abo hovrätts betänkande d.7/7 1683 om lägersmål i
förbjudna led.

5)

6)

7)

8)

9)

IO)

Il)

Betänkande d.9/l0 1684 om kvinnors vittneskapacitet
( Svea hovrätt?).

29.

37<

Svea hovrätts betänkande d.16/5 1685 om lägersmål
i skyld- och svågerskapsleder.

45.

Betänkande d.8/2 1686 om falska myntares och bank
sedlars förfalskares straff (Svea hovrätt enl.
registret ovan).

149.

Betänkande d.ll/2 1686 om arvtagandet emellan bro
der och syster i umägom (Svea hovrätt enligt
registret ovan).

157.

Svea hovrätts betänkande Sthlm d.13/5 1687 om tiden
från vilken kronans förmånsrätt efter Stän
dernas kommissions domar beräknas (jfr nedan
n:o 12 )*

161.

Svea hovrätts betänkande d.4/9 1686 om företräde
till arv mellan halvsyskon och halvsyskons
barn.

173.

Betänkande Sthlm d.25/lO 1686 om tiondepenning av
arv i städer (Svea hovrätt enl.registret ovan).

193.

232

Sid.
12)

13)

14)

15)
„

16)

1 7)

18)

19 )

20)

2l)

Svea hovrätts betänkande d.13/5 1687 om tiden från
vilken kronans förmånsrätt efter ständernas
kommissionsdomar beräknas;jämte K.M:ts reskript
28/5 1687.
(jfr ovan n:o 9)*

(B 115 g).
225.
231.

Skrivelse d.22/l2 1687 från Svea hovrätt ang.skilj
aktiga meningar inom hovrätten i fråga om ti
den från vilken kronans förmånsrätt efter
ständernas kommissionsdomar beräknas;
jämte K.M:ts resolution d.l2/l 1688.

231.
236.

Dom 1687 (av Svea hovrätfi) ang. en soldat som be
sovit sin fadermoders broders änka och henne
begärt till äkta.

237.

Betänkande d.14/9 1707 (av Svea hovrätt?) ang.
huruvida en lång tids besittning i god tro
men "utan judicial intekning och Laga medfart" kan medföraYför andra kreditorer
" som hafwa lagligen vigilerat".

241.

Betänkande d.14/9 1707 (av Svea hovrätt?) ang.
kontumaciedcmars återvinnande.

253.

Betänkande d.14/9 1707 (av Svea hovrätt?) huruvi
da kronobönder böra ställa contraparten
caution för vidare omkostnad när saken devolverar till överdomaren.

261.

Betänkande 1707 (datum? av Svea hovrätt?) om mor
gongåvor i lösören skola efter hustruns död
återgå och bliva vid hennes arvingar.

265.

Betänkande d.l4/l2 1709 (av Svea hovrätt?) huruvi
da den äldste sonen i adliga sterbhus må hava
tagelotten.

285.

Betänkande d.6/L2 1710 (av Svea hovrätt?) huruvida
stulna penningar kunna, som annat stulet gods,
av ägaren utan vedergällning återtagas.

305.

Betänkande d.30/3 1715 (av Svea hovrätt?) ang.arvtäkt mellan den dödes bryllingars barn, dess
moders halvsysters döttrar och moders halvsys
ters dotterdotter samt den dödas moders brylling
ars och sysslingars barn.

321

233.

Sid.
22)

Betänkande d.ll/l2 1715 (av Svea hovrätt?) ang.forum
i tvistigheter som sig yppa i bergslagen om åverkan på skogar och om rätta ägoskillnaden hem
man emellan.

(B 115 g',

345.

23)

Betänkande d.15/2 1717 (av Svea hovrätt?) ang. högmålsforum i bergslagen.
361.

24)

Betänkande d.28/6 172C av Svea hovrätt ang. justitieariebeställningens indragande i lappmarken.

25)

26)

27)

28)

29)

3 0)

31)

365.

Betänkande^TM^Qtarssia b664* av"om förskrifningars Myndighet,Contracter och obligatio
ner när andre importante skiäl finnas deremot".
(i varje fall efter 1652, då Rålambs obser
vationer åberopas. Jfr n:o 26).

385.

Extrakt av K.M:ts resolution d.l/9 I664 ang. änd
ring i svikligen tillkomna avtal.
(jfr n:o 25).

422.

Betänkande av Svea hovrätt (odaterat, men avgivet
efter 1695) ang. värjemålseders påläggande i
hors- och lägersmålssaker.

Åbo hovrätts förklaring över sakörens rätta del
ning.
(Troligen omkr. 1672 Jfr Schmedeman
s.642).

Svea hovrätts berättelse (odatérad) om vittnen
och vittnesmål, huru med dem i hovrätten plä
gar förhållas.
(Efter 1676, ty Kloot citeras).

Stiernhielms reservation d.16/2 1643 (till 1642
års lagkommissions betänkande) om urminnes
hävds förhållande till rå och rör.
(jfr J.E.Almquist i Lunds universitets
årsskrift N.F.Avd.l,Bd 33 n:o 4).

[Loccenius:J Om laga rå och dess kännemärke.
(jfr J.E.Almquist i Sv.lantmäteriet I

S.595

425.

433.

441.

461.

477.

234,

Sid.
32)

"Om Execution at Observera".
(Förlagan tillkommen efter 1615 men
före 1734).

33)

Dr Johan van der Hoorns betänkande uti en dråp
sak.
(Omkr.1700 ?)

34)

Svea hovrätts betänkande d.2l/l2 1685 ang. testa
mente.
(Se Å.Holmbäck: Om 1686 års testamentsstadga, Sthlm 1916,s.180 f.).

489. (B 115 g).

497<

501.

35)

Betänkande ang. testamente.
(Odaterat. Med överskrift av annan hand:
"Ur särskildt Betänkande af v.Presiden
ten 01.Thegner."Innefattar tydligen en
dissens till Svea hovrätts bet.d.2l/l2
1685 ang. testamente, se n:o 34).

645-

36)

"Ad qvestionem XIII votum
(Odaterat. Med överskrift avannan hand:
"Assessoren Bengt Gyllenanckers särskilde".
Innefattar tydligen en dissens till Svea
hovrätts betänkande d.2l/l2 1685 ang.testa
mente , se n:0 34).

678.

37)

"Den första Puncten ang:de ".
(Cdaterat. Med överskrift av annan hand:
"Assessor Christopher Swalghs särskilda
Votum".Innefattar tydligen en dissens
till Svea hovrätts betänkande d.2l/l2 1685
ang. testamente, se.n:o 34).

697.

38)

"Angående den 1 Qvæstionen".
(Odaterat. Med överskrift av annan hand:
"Assessor Jöns Classon Wallwijks votum".
Innefattar möjligen en dissens till Svea
hovrätts betänkande d.2l/l2 1685 ang.
testamente, ehuru Wallwijks namn ej fin
nes under den i n:o 34 ovan intagna av
skriften av betänkandet).

728.

39)

Extrakt av Svea hovrätts protokoll d.9/l2 1685.
(innefattar dissens av assessor Daniel
Plan till Svea hovrätts betänkande d.
21/12 1685 ang. testamente,se n:o 34).

750.

235.

Sid<
40)

41)

42)

1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643; p*21, om testamente på landsbygden.
(jfr J.E.Almquist i Lunds universitets
årsskrift N.F.;Avd.l;Bd 33;S.142).

(B 115 g.)
751.

Kristoffer Polhems betänkande 1720 "Angående aconomien och commercen uti Swerige" och "öfwer
Segelfartens Inrättande Emellan Stockholm och
Giötheborg".Tryckta i Sthlm 1721.

761.

[Swedenborg,Em.] "Oförgripelige Tanckar om Svenska
Myntets Förnedring och Förhögning^Tryckt Sthlm
1722.

833

43)

Svea hovrätts betänkande Sthlm d.3l/l0 1715 ang. Jus
ti ti ari en Carl Sadelins anförda besvär emot
Landshövdingen Anders Erik Ramsay om tings-, upp
börds- och marknadsterminerna i Lappmarken.
853.

44)

Svea hovrätts skrivelse d.4/ll 1715 till justitiarien
Carl Sadelin ang. tings- och uppbördsterminerna
i Lappmarken.
(Med tillhörande bilaga).

45)

Alfabetiskt register till bandet (ofullständigt).

861.

873.

Papperscodex från 1700-talet i välskt
band med ryggtitel: "Var.sent." De
2 första bladen betecknade med a och b.
Därefter gammal paginering s.1-891.
N:ris 41 och 42 tryckta; i övrigt av
skrifter; olika händer.
4:o.
Har tillhört H e n n e Eurenjus Höjer,fol.a.

—

—

236.

?5/?8.

l)

Foi.
14 blad, litt, a - n, upptagande först följande rubrik:
B 115 h. c"Kongl.Maj:ts och Kongl.HofRätternes Domar,Bref,
Betänkande och dylikt uti åtskillige besynnerli
ge mål och qvestioner"
b.
och därefter ett register till volymen.
c - n.
Sid.

2)

"Konung Johans dom om Bakarf afsagd anno 1580"
med tillhörande arvtavla.

5*
2 och 3*

(Avser arvet efter Görväl Abrahamsdotter
Gyllenstierna. Jfr Hist.Hsndl.27:1 s.155,
där datum anses troligen vara 1587 och
domen ett utkast).

3)

4)

5)

6)

7)

Svea hovrätts dom d.4/7 1615 i mål mellan Nils Nils
sons till Säby hustru Sigrid 3amt Simon Görans
son. ("Possessor restitueras till sina ägor,
till dess han genom laga stembning och dom
återvinnes").

29.

Svea hovrätts uppskovsdom d.8/ll 1616 i mål mellan
Olof Stråle och Brömsarne. ("Der principal dör
för än saken afgiord^r, måste fullmäktige och
arfwingarne ny fullmackt hafwa.").

31.

Svea hovrätts uppskovsdom d.io/ll 1624 i mål mellan
Eberhard Öttling och Nicolaus Ericsson m.fl.
("Der swaranden under actionen döör stämmes
dess arfwingar.").

37.

Svea hovrätts dom d.l/2 1633 i mål mellan Sigrid
Horn till Trollebo samt Nils Pedersson Ulfsax m.fl. ("Målsägande talan i annans sak
den sig åtager, böte och fylle skadan").

39.

Svea hovrätts dom d.17/7 1650 i tvist om arvskifte
efter Peder Nilsson Gyllenax.
(Anteckning om skiljaktiga meningar

47.

S.50).

8)

9)

K.M:ts approbation d.18/9 1650 över Svea hovrätts
dom d.17/7 1650 i tvist om arvskifte efter
Peder Nilsson Gyllenax.
(jfr B 115 h n:o 7).
K.M:ts förslag d.30/5 1654 att procuratores jurati
ordnas och underhållas.
("Cane.civ.foI.54").

51.

53.

237.

Sid.
1C)

11)

Svea hovrätts domd.12/7 1651 i mål mellan Lars
Fleming och Erik Flavonius ("Den som för
annan.skrifwer det han sielf tillstår sig
begiärt, frijkiennes för straff").

55.

K.res.d.2/ll 1652 på Svea hovrätts begäran ang.
Johan Oxenstierna, som trots kallelse vägrat in
ställa sig för hovrätten.

61.

12)K. brev Fredriksborg d.18/7 1659 till Svea hovrätt
med befallning att upptaga och låta advokatfiskalen utföra målsägartalan för fattig part.

1 3)

14)

1 5)

16)

17)

18)

19)

(B 115 h.)

63.

Abo hovrätts missiv d.23/4 1662 till underlagmännen
om landssyner och appellationer.

69.

K. res. Sthlm (datum?) 1664 över samtliga ridderskapets och adelns besvär ang. justitien (att lag
män må peremtorie citera parterna).

73

K. brev Sthlm d.4/5 1664 till Svea hovrätt ang. fo
rum contractus för kronofiskaler.

75.

K. res. Sthlm (datum?) 1664 ang. justitien (att ingen
må dömas ohörd, utan han ej komparera vill).

81.

K. brev Sthlm d.l/3 1665 till Svea hovrätt med be
fallning att låta genom vicefiskalen åtala en
person som förgripit sig mot ett kongl.råd.

83

Göta hovrätts underd. betänkande d.6/l2 1666 huru
vida å landet hustru skall vara förbunden att
efter sin mans död betala hans gäld, som han
gjort före äktenskapet.
(jfr B 115 h n:r 19 och 20).

89.

Åbo hovrätts underdåniga betänkande d.23/11 1666 huru
vida å landet hustru skall vara förbunden att ef
ter sin mans död betala hans gäld som han gjort
före äktenskapet.
97.
(jfr B 115 h n:r 18 och 2C).

238.

20)

2l)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

^ ^
Sid*
Svea^ hovrätts-<^bncerdaniga betänkande d.12/4 1666 hu
(B 115 h.)
ruvida å landet hustru skall vara förbunden att
efter sin mans död betala hans gäld scm han gjort
före äktenskapet.
123.
(jfr B 115 h n:r 18 och 19).

Åbo hovrätts missiv d.23/4 1667 till häradshövding
arna om synesakernas förrättande.

167.

En hovrätts brev d.3l/l0 1667 till borgmästareoch
råd ang. att syskonbarns barn icke äro samarva
med syskonbarn.

171.

Svea hovrätts dom d.7/4 1669 i mål mellan riksrå
det Claes Stiernsköld ocb landshövdingen Gus
taf Ribbing, jämte beslut d.9/4 s.å. om bene
ficium revi^sionis.

182.

K.M:ts dom d.l6/l0 1669 i det av Svea hovrätt d.
7/4 1669 avdömda målet mellan riksrådet Claes
Stiernsköld och landshövdingen Gustaf Ribbing.
(jfr B 115 h n:r 23).

183.

Utdrag av protokollet i rådkammaren d.l6(l8?) juni
1683 ang. hovrätternas förfrågan huruvida de
äro be&gade att upptaga de avdömda kriminal
saker som per quærulam till dem komma, när det
en eller annans ära angår.

189<

Svea hovrätts dom d.6/l0 1683 i mål mellan överste
Thomas Hamiltons änka Barbara Butterijk samt
Inspektoren Georg Remmius m.fl.

191.

Svea hovrätts dom d.io/ll 1683 i mål mellan Lars
Månssons i Hjulsjö son samt Erik Larsson i
Grängestorp.

201.

Svea hovrätts dom 17/1I 1683 i mål mellan advokatfiskalen Andreas Milander och Petter Schcning m.
fl., ang. borgen.

205.

Svea hovrätts dom d.9/2 1684 mellan presidenten
Mathias Talbitzkis sterbhus och Eva Richard
de la Chapelle, ang. krav.

213*

239

Sid.
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

K. brev Sthlm d.8/4 1684 till Svea hovrätt att
bankoprivilegierna ej kunna prejudiciera
andrads improtokollerade rätt.

(B 115 h.)
223.

Transsumt av Svea hovrätts domd.5/6 1684 ang.utevaroböter*

227.

Svea hovrätts resolution d.19/6 1684 att part,som
först litern själv contesterar, ej må den sedan
excipera.

231.

Svea hovrätts resolution d.18/7 1684 att om åklaga
res å tjänstens vägnar förda talan ogillas,
den tilltalade ej kan av åklagaren fordra er
sätt ring för rättegångskostnader.

235.

Svea hovrätts u n d .utlåtande d.l/9 1684 ang. frågan
om parts inställelse genom ombud i visst fall.

237.

Svea hovrätts und. utlåtande d.l7/ll 1684 ang. tolk
ningen av tingmålabalken kap.13.

243.

K. brev d.9/2 1685 till Svea hovrätt ang. nedläg
gande av en fiskalisk aktion, där målsägaren
Magnus Gabriel de la Gardie avstått från ta
lan.

247.

K. brev d.30/3 1685 till Svea hovrätt ang. åtal mot
en häradshövding och en häradsfogde för tjänste
fel.

249.

Svea hovrätts dom d.l4/ll 1685 i tvist mellan v.
presidenten Håkan Fægerstierna å K.M:ts och Kro
nans vägnar, samt doktor Christian Hereus, ang.
återbetalande av arvode m.m.

253.

K. brev (datum?) 1685 till Dorpats hovrätt med in
fordrande av förklaring varför hovrätten upp
tagit vadetalan mot en lagmanssyn.

261

240.
Sid.
40)

41 )

42)

(B 115 h.)

K.brev d.15/2 1686 till Dorpats hovrätt med varning
att framdeles icke upptaga vadetalan mot lagmanssyn.

263.

Svea hovrätts dom (datum?) 1686 i mål mellan ''.pre
sidenten Håkan Fägerstiema & K.M:ts och Kronans
vägnar, samt riksrådet Axel Sparres änka [Beata]
Stenbock ang. hennes rätt i boet.

265

K. brev d.15/3 1686 till kammarkollegium huru de som
avancera komma att njuta deras lön.

275

43 och 43 a) Svea hovrätts betänkande d.4/9 1686 ang. hu
ruvida en avlidens halvsyskonbarn kunna bliva
samarva med halvsyskon samt K.M:ts svar därå
d.13/9 1686.

281 och 295.

43 b) Svea hovrätts dom d.27/ll 1686 i mål ang. tolk
ning av köpebrev.

297.

44)

45)

46)

Svea hovrätts resolution (datum?) 1687 med anledning
av borgen som ställts för Erik Runel Falmskiöld
i rättegång.

305

Svea hovrätts dom d.28/2 1687 i mål mellan banko
kommissarien Jonas Schönberg för kronans räk
ning m.fl. samt grevinnan Catarina de la Gardies
arvingar.

309

K. brev Sthlm d.2/3 1687 att injurati änka har rätt
litern att prosequera non actione aestimatoria
utan efter lag.

341<

47)

Svea hovrätts dom d.5/3 1687 i mål mellan bokhållaren
Mikael Reuter och räntmästaren J^cob Sneckenberg
ang. förmånsrätt i rådmannen Erik Dahlbergs egen
dom.
345

48)

Svea hovrätts dom d.5/3 1687 i mål mellan rantmästaren
Jacob Sneckenberg och Elisabet Funck, et v.v.,ang.
förmånsrätt i rådmannen Erik Dahlborgs egendom.
346
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241.

Sid.
4-9)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

Svea hovrätts dom d.8/3 1687 i mål mellan bankokommissarien Jonas Schönberg för Kronans räk
ning samt överstelöjtnanten Christer Horn ang.
tvist om ett testamente.

365*

Svea hovrätts dom d.16/4 1687 i mål mellan assessorn
Johan Silfvercrantz för kronans räkning samt
Margareta Bielke m.fl. ang. tvist rörande rikse
skattmästaren Sten BÅelkes kvarlåtenskap.

381.

Svea hovrätts resolution d.22/4 1687 ang. desertförklaring av ett mål, vari meddelat föreläggande
ej fullgjorts.

397

Svea hovrätts betänkande d.13/5 1687 om tiden från
vilken K.M:ts rätt och förmån bör beräknas ef
ter ständernas kommissionsdomar framför priva
tas.

405.

"Underrättelse om det gambla Myntet, huru när det
kommer öfwerens med det mynt, som nu giängse
är, författadt i Uppsala A:o 1687 d.14 Maj/".

421.

Svea hovrätts dom d.17/9 1687 i mål mellan Börje
Hansscn samt bankokommissarien Jonas Schönberg
för kronan, ang. retentionsrätt för hushyra.

437.

K. M:ts svar d.l7/lO 1687 på landshövdingen Lorentz
Creutz' frågor ang. bördsrättsförsäljningar

m.m.

56)

57)

K.M:ts brev d.23/ll 1687 till Svea hovrätt att de
böter, som i den andra delen av 9 kap. i konungabalken L.L. röres om, äro äreröriga.

441

460 v<

K. brev d.lo/l2 1687 till Göta hovrätt ang. huru
vida en under äktenskapsloven förnedrad kvinns
person genom sådant sitt förfarande säges hava
förlorat den henne efter lag cornpeterande för
mån och jungfrnrättighet att stå under målsrmanna vård och talan.

58)

(B 115 h.)

Svea hovrätts dom d.24/2 1688 i mål ang.redovisning
för byggnadssäd i Tillinge och Svinnegarns för
samlingar.

465

473-

242

59)

60)

Sid.
K* brev d.5/4 1688 till Svea hcvrätt ang. verkan av
(B 115 h.)
domarens interlocutoriskt meddelade beslut, vari
genom viss tidjörelagts part att inkomma med
förklaring.
477.

Svea hovrätts res. d.23/8 1688,varigenom part, som
ej på lång tid fullföljt sin talan, förelägges
viss tid vid äventyr av talans förlust.

483.

61)

K. brev d.24/9 1688 till landshövdingen Arvid Horn ang.
riddarsyn i en ägotvist.
487.

62)

Svea? hovrätts dom d.6/lc 1688 ang. ovarsamhet hos
notarius publicus vid vidimation av handlingar
m.m.

489.

Svea hovrätts domd.22/12 1688 i mål mellan Georg och
Thomas Holmstock samt Assessorn Johar Silfvercrantz för kronan ang. förmånsrättb. fast egen
dom.
'

497.

K. brev d.23/4 1689 till Göta hovrätt att i konkurs
må arvingar elleifkreditorer intet förskingra.

505.

K.brev d.7/5 1689 till Svea hovrätt ang. kronans
rätt i prästbords ägotvister.

509'

63)

65)

66)

67)

68)

69)

K. brev d.6/5 1689 till Göta hcvrätt ang. lösnings
rätt till en del av hemmanet Lärkeborg i Göstrings härad.

- 513

Svea hovrätts dom d.18/5 1689 i mål mellan kammar
herre Lars Sparre och presidenten Lars Fleming
ang. cessionem bonorum.

517<

Svea hovrätts dom d.17/7 1689 i mål mellan Lorentz
Creutz' arvingar och Christina Cronström m.fl.

533

Svea hovrätts dom d.l9/lC 1689 mellan fru Märta Spar
re och dess kreditorer ang. cessionem bonorum.

541.

243.

Sid.
70)

71)

Svea hovrätts dom d.9/ll 1689 i mål mellan assessorn
Petter Franck och Maria Christina VJrangel m.fl.
ang. tolkning av ett testamente.

(B 115 h.)
549*

Svea hovrätts dom d.l6/ll 1689 i mål mellan majoren
Johan Appelbom och hans kreditorer ang. ces
sionem bonorum.

565.

72)

Utlåtande februari 1690 av assessorn Lars Lilliemarck
ang. huruvida den civila eller kanoniska komputationen bör antagas vid uträknandet av skyldskap. 573(jfr Upps.Univ.årsskrift 1895 s.227).

73)

Svea hovrätts resolution d.22/2 169C ang. ställningsfullmäktigs befogenhet.

597

Svea hovrätts dom d.22/3 1690 mellan assessorn
Henrik Grönhagen och Olof Grååls kreditorer,
ang. verkan av protokolierad general-pant
rätt.

601.

Svea? hovrätts dem d.29/3 1690 mellan Joachim Mar
grafs kreditorer och K.M:t och kronan mfl. ang.
förmånsrätt i konkurs.

613-

Svea hovrätts dom d.12/4 1690 mellan Anders Hollenders sterbhus' intressenter ang. verkan av improtokollerad generalpanträtt.

625-

K.brev d.24/5 1690 till landshövdingarna ang. medel
till gäldande av fångskjutsar.

635-

K. brev d.13/6 1690 ti13 kammarkollegium ang. frå
gan om huruvida bördsrätt vid förmedling av
hemmans mantal förverkas eller ej.

639.

74)

75)

76)

77)

78)

79)

Utlåtande d.17/8 1690 av assessor Lars Lilliemarck
ang. arvsrätten för barn av olika kullar när
nådondera av föräldrarna är gemensam.
(jfr Upps.Univ.årsskrift 1895,s.240).

641.

244

Sid.
80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

Utlåtande d.2l/8 1690 av assessorn Lars Lilliemarck
ang. huruvida mannens giftorätt omfattar ränta
av hustruns fasta odal/gods och om denna an
svarar för mannens gäld före äktenskapet.

649.

Svea? hovrätts resolution d.2/9 1690 ang. bankofiskal en Andreas Södermans yrkande om edgångsföreläggande för motpart i visst fall.

665*

K.brev d.30/9 1690 till Kammarkollegium ang.beslag
tagarens andel i konfiskerat gods och böter,
när straffet eftergives.

667.

Utlåtande d.3/10 1690 av assessorn Lars Lilliemarck
om det fall att närmaste arvinge gör sig sin
arvsrätt fcrlustig genom att försitta fatali er
eller bosätta sig å utländska orter, där svensk
man ej njuter arvsrätt.
(jfr Uppsala Univ.årsskrift 1895 s.242).

(B 115 h.'

673*

Svea hovrätts dom d.ll/lO 1690 i mål ang. utlösen
av Vårstads hemman (i Svartlösa härad).

689.

Betänkande av "I.H." (= Johan Hadorph?) d.30/l0 1690
om hur en borgares egendom på landet i löst och
fast skall skiftas.

697.

Svea hovrätts dom d.29/ll 1690 i mål mellan kronan
och assessorn Abraham Cronström ang. Turinge
prästebols ägor.

705*

Svea hovrätts resolution d.4/Ï2 1690 på bankofiska
len Andreas Södermans supplik ang. värderingar
och ang. kostnad för inteckningar.

721.

Svea hovrätts resolution och förklaring d.8/l2 1690
på landshövdingen Jacob Gyllenborgs förfrågan ang.
exekution för fru Kristina Bauman i Daniel Gripenmarcks fastigheter.
729*

89) Utlåtande (datum?) 1690 av assessorn Lars Lilliemarck
ang. huruvida dotter må njuta lika arvsrätt med
sen.
(jfr Uppsala Univ.årsskrift 1895*s.233).

737.

245

Sid.
90)

91)

92)

93)

Utlåtande d.9/lO 1690 av assessorn Lars Lilliemarck
huruvida avkastning av fast egendom skall vid
arvsskifte följa reglerna för fast eller för lös
egendom.
(jfr Uppsala Univ:s årsskrift 1895,s.238).

(B 115 h.)

753.

K.brev d.7/l 1691 till Svea hovrätt ang. förordnande
av utredningsmän vid cessioner.

761.

Transsumt av K.res.d.l6/l I69I på en landshövdings
memorial ang. det allenast de avbrända husen
vid brandstods beviljande skola considéreras.

763.

Utlåtande d.l6(l8?) Febr.1691 av assessorn Lars Lil
li emarck "Om bördsRätty hwarutinnan den egenteligen består och huru den skillies ifrån arfsrätt".
(jfr Uppsala Univ.årsskrift 1895 s.246).

769.

94)

Utlåtande d.18/2 1691 (av assessorn Lars Lilliemarck?)
"Om det i sig sjelf billigt och med dessa Tjders
beskaffenhet enligit wara må att gifftermåhl emel
lan frälse och ofrälse Fersoner med den rigeur
som skiett är v;jdare måge förbiudas."
777.

95)

Utlåtande d.18/2 I69I (av assessorn Lars Lilliemarck)
om gåvor från föräldrar till barn.
(jfr Uppsala Univ.årsskrift 1895)s.248 *
där årtalet 1690 angives.)

785*

96)

Svea hovrätts dom d.2l/3 1691 i mål mellan Jöns Kurcks
arvingar i senare giftet samt kronan, ang. för
månsrätt i fältmarskalken Gustaf Horns sterbhus. 793*

97)

Svea hovrätts dem d.16/5 1691 i mål mellan kyrkoher
den i Lena Lars Wegner och advokatfiskalen i kam
markollegium Henrik Schæffcr ang. förmånsrätt i
hattstofferaren Johan Utters egendom.
803*

98)

Svea hovrätts dom d.l3/l0 1691 i mål mellan lagmannen
Herman Fleming och Nils Tiblæus ang. fordringsanspråk.
813.

99)

K.brev Sthlm d.l5/l0 1691 till gereralguvernören över
Estland Axel Julius De la Gardie ang. instansordring vid fiskali ska ärenden.
817.

246.

Sid.
IOC) K. brev Sthlm d. 22/lO 1691 till överståthållaren att
de medel, som från K.M:t för något visst ändamål
mottagits, böra i konkurs undantagas.

(B 115 h).
821.

101)

K. brev Sthlm d.2l/ll 1691 ang. straffrättsligt skydd
för den, som av K.M:t förordnats till actor.
827.

102)

K.M:ts svar Sthlm d.7/l2 1691 till Göta hovrätt huru
häradshövdingar, som intet äro av adel, skola con
sidéreras uti duelltvister.
851.

103)

Svea hovrätts dom d.l7/l2 1691 i mål mellan Jochim
Margraf samt K.Mi t och kronan, ang. verkan av
"inprotokollering".

833*

104) K.brev Stockholm d.23/5 1692 till Svea hovrätt ang.
en häradshövding, som ålagt en dråpare mansbot
i st.f. livsstraff.

105)

106)

841

Utlåtande d.l7/ll 1692 av assessorn Lars Lilliemarck
om arvsdelning när samsyskon och halvsyskon el
ler halvsläkt av samma led finnas.
(Ej överensstämmande med det i Uppsala
Univ:s årsskrift 1895 s.250 tryckta ut
låtandet).

845.

Elva schemata över arvsfördelning i olika fall.
(Troligen hörande till n:o 105).

854-883.

107) Arvtavla.
(Troligen hörande till n:o 105).

108)

836.

Transsumt av kanslikollegii förordning d.2l/l2 1692
ang. fribrevsrätt för häradshövdingarna.

889*

109) K.brev Sthlm d.8/ll 1693 anfr. att inga fatalia gi
vas i publika saker och ärenden som röra K.M:ts
och kronans intresse.

H O ) K*M:ts resolution Sthlm d.24/ll 1693 på allmogens av
Oppunda m.fl.häraders besvär, § 2.

111)

891.

893*

K.brev Sthlm d.24/4 1694 till Göta hovrätt ang.härads
hövdingen Anders Persson Holms tgänstefel.

901.

247.

Sid.
112) K.brev Sthlm d.13/3 1695 till kammarkollegium ang.
att när några saker Ærehavas, som röra kronan,
böra actores eller fiskalema, som föra kro
nans talan, vid deliberatione m a alltid vara
tillstädes.

(B 115 h.)

911*

113) K. res. d.29/5 1695 ang. nådår för Ernst Johan
Creutz' änka Maria Silfverhielm och hennes
son.

915.

114} K. brev Sthlm d.4/7 1695 till landshövdingen i Jämt
land, att de som mista sin egendom när någon
vådeld uppkommer, må bli hulpna och upprättade
genom brandstod för så stor del, vilken den till
skadan vållande intet mäktat umgälla.

917.

115) Svea hovrätts brev d.29/lC 1695 till akademiska
konsistoriet i Uppsala, att de uti dömande sko
la lämpa sig såväl efter lands- som stadslag.

921.

116) K. brev Sthlm d.9/Ï2 1695 att det vite, som uti för
ordningen d.i/3 1695 är utsatt jbr officerarnas
rang, skall jämväl förstås om civilbetjänterna,
som förbryta sig mot rangordningarna.

929.

Sthlm/
117) K. brev/d721/12 1695 till konsistorierna att av för
myndarna infordra inventarium om omyndiga präst
barn, samt årlig redo om deras upptuktan och
lydnad.

931.

118) K.brev Sthlm d.17/2 1696 tilJ en hovrätt att en ford
ringsägare ej bör vara förlustig sin talan om
förmånsrätt i gäldenärens egendom blott av den
orsaken att han ej bestritt cessionem bonorum.

937.

119) Svea hovrätts dom d.16/5 1696 i mål mellan handels
mannen Anders Onckels sterbhus och K.M:t och kro
nan .
941.

120) Utdrag av K.vrev d.3/l 1697 till enekutionskommissionen ang. förfarandet i urarvamål.

957.

248.

Sid.
12l) K.brev Sthlm d.24/l 1698 till landshövdingen i
Uppsala län att frälseman bör själv förse sina
skattebönder med timmer, när deras hus genom
vådeld förolyckas, och icke sådant tagas på
kronans allmänningar.

(B 115 h.)

961.

122) Göta hovrätts förordning d.12/4 1698 rörande några processualia vid hovrätten.
965*

123) K. brev Sthlm d.30/5 I698 till kammarrevisionen med
gillande av advokatfiskalens beslut ang. ned
läggande av åtal mot landshövdingen Gustaf Doug
las m.m.

973

124) K.res. Sthlm d.29/7 1693 ang. kyrkoherden Jonas Gal
lerii ansökan om tiondeavgifter frånvissa träd
gårdar.

977.

125) K.brev Sthlm d.6/8 1698 till bergskollegium med un
derrättelse att Svea hovrätt anmodats förordna
nytt ombud i en hos kollegiet anhängig tvist.
.

981.

126) K.brev Sthlm d.l7/l2 1698 till översten Carl Hård
ang. av honom anförda besvär mot en kommis
sions i Jämtland dom d.17/9 1697.

985*

127) Landshövdingen Nils Gripenhielms brev Falu kungs
gård d.27/6 1699 till häradshövdingen Lindebom
mot skattskyldig jords delning i Dalarne.

989<

128) K.M:ts res. och förklaring Sthlm d.19/8 1699 ang.
advokatfiskals tertial av böter.

995.

129) K.M:ts res. Sthlm d.19/8 1699 på besvär av Elisabeth
Eiserberg ang. intrång i hennes besittning av
hemmanet Sundby i Tjusts härad.

999<

130) Förmyndarregeringens brev Sthlm d.3C/7 1634 om sak-

öresmedlens användande till underhåll för all
mogens i Kopparbergs län riksdagsmän och full
mäktige m.m.

1001

249.

Sid.
131)

132)

K* brev Sthlm d.18/4 1751 till Svea hovrätt ang.
redogörelse för häradets andel i saköresmedlen.

Svea hovrätts underdåniga svar d.14/6 1751 ang. saköresmedlen.
(jfr k.brev 24/8 1742 till Åbo hovrätt,
tryckt i Jusleens samling).

Papperscodex från 1700-talet om 14 folio +
1C37 sidor, varav flere tomma, i pergaments
band. Å ryggen: "Juridiska handlingar saml.
af Carl Brenner". Jfr namnteckning å s.5*
Olika händer.
4:o.
(Dep. Gyllenhielmiana).

(B 115 h).
1005.

1010.

250.

Fol.
*1925/78.

l)

Karl IX:s privilegier för ridderskapet och Adeln,
Sthlm Febr.1608.

B 115 i .
3.

(Med ant. "NB Erbudna men ej antagna".
Gammal paginering 305-332, ur annat
samlingsbands).

2)

Brev Gottnow d.4/l2 1630 från Gustaf II Adolf till
Axel Oxenstierna.

17*

(Gammalt nummer. Axel Oxenstiernas
skrifter.Avd.II.Bd I,s.669).

3)

Protokoll d.6/6 1654 vid drottning Kristinas tron
avsägelse.

21.

(Prot. avviker något från det i Riddersk.
o.Adelns riksdagsprot.5 s.231 o.f.tryck
ta).

4)

5)

6)

Pfalzgreven Adolf Johans underdåniga skrivelse
Sthlm d.26/5 1664 ang. hans avsägelseskrift.

25.

Biskoparnes och Cleri betänkande Sthlm d.27/5 1664
om avfattningen av Pfalzgreven Adolf Johans
avsägelseskrift.

27 v

De ofrälse ståndens skrivelse till K.M:t d.l3/l0
1680 angående reduktionen.

29.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsproto
koll 13 S.295).

7)

Allmogens skrivelse d.23/lO 1680 till K.M:t ang. re
duktionen.

33 v.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsprot.
13 S.287).

8)

Adelns och Krigsbefälets "deduktion" vid 1680 års
riksdag emot de ofrälse ståndens skrivelser ang.
reduktionen.

40.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsproto
koll 13 S.3O8 ).

9)

Prästerskapets, borgerskapets och gemene allmogens under
dåniga skrivelse d.30/ll 1682 ang. införande av en
ti^-LäggsKlausul i det projekterade riksdagsbeslu
tet.
49,

251

Fol.

IO)

De ofrälse ståndens skrivelse vid 1682 års riks
dag m. anl. av adelns "deduktion" ang. reduk
tionen.
(Ridderskapets och

(B 115 i).

50.

Adelns riksdagsprot.

13 s.331)1

ll)

K.brev Gripsholm d.2/s 1545 ang. vederlaget för
prästerskapet emot deras lantbönder.

52.

(G. I:s registratur 1545,s.467).

12)

K.M:ts allmänna prop. Sthlm d.7/lC 1682 till stän
derna.

53.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsproto
koll 14 S.I94* Ang. pagineringen , se
n:o 13).

13)

K.M:ts sekreta proposition Sthlm d.9/lC 1682 till
det fullmäktige utskottet av Ridderskapet
och Adeln, prästerskapet och borgerskapet ang.
utrikes sakerna.

59.

(N:r 12 och 13 med gammal paginering
s.231-250, ur annat samlingsband).

14)

K.M:ts proposition Sthlm d.14/6 1669 ang. riksens
tarv och högviktiga angelägenheter.

67.

( Ridderskapets och Adelns riksdagspro
tokoll 9 s.301).

15)

De ofrälse ståndens förslag d.3/ll 1682 till be
talning av rikets gäld ("Oförgripeligit förslagh =:=:=").

87.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsprotokoll
14 S.215).

16)

"Oratio Comitialis" t_d.9/ll 1686] "Coram Reg.Maje
state =:=:=" av lantmarskalken Erik Lindsköld.

89*

(Ridderskapets och Adelns riksdagsprot. 15

s.288).
17) K.M:ts proposition Sthlm 6.7/2 1689 till samtliga
ständerna.

93.

(Ridderskapets och Adelns riksdagsprot.

15

S.37C;.

Fapperscodex i pappband. Avskrifterna
gjorda av flere olika händer från 1600och 1700-talet. 93 fol. Å ryggtiteln:
"Caroli IX privilegier för ridderskapet
och adeln m.m.".
4:o.
(Dep.Gyllenhielmiana).

