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FASTIGHETSFORSKNING I STADSARKIVET 

EN öVERSIKT AV KÄLLMATERIALET INTILL 1850 

Av LARS W IKSTROM 

Föreliggande framställn ing vill ge en allmän uppfattning om det källmate
rial :lV skiftande slag, som st:'l.r forskningen till buds vid studier rörande 
Stockholms fastighetsbes tånd fram till 1850. Detta år har valts som slutpunkt 
för framstiiJlningen närmast beroende på alt en total omläggning av regi
streringen av fas ligheter då ägde rum i samband med en omorganisation 
av rådhusriillen. Det arkivmaterial, som bildats till följd :1" denna omlagd:1 
registrering, fÖl'v::nas i s in helhet iinnu i rådhusrätlens första avdelning för 
fastighetsärc llden. Uppmärksamhet kommer i del följande särskilt nU fäs
las vid arkivalier, som år betydelsefulla för belysande av iiganderäLten till 
fastigheter. 

Alllifrån äldsta tider har städernas styresmän betraktat kontrollen över 
byggnadsverksamheten som en av sina mest angelägna uppgifter. Redan på 
t300-talet förekom i tyska städer (Lex. Augsburg och Niirnberg) kommunala 
förtroenderniin, som hade till uppgift att ha inseende över byggnader, gator, 
befiistningar m.m.! Dessa förtroendemiin beniimndes byggmästare och an
litades liven stundom i samband med den ekonomiska förvaltningen. I 
Stockholm kan förekomsten av sladens byggmästare beJiiggas fr.o.m. 1419, 
då den äldsta bewlrade iimbetsboken (en matrikel över magistratsledamö
ler och and ra sladens befattningshavare ) tar sin början. De gil r här under 
beteckningen :. bumestenn eller :. magislri edificorum) . Dessa stadens upp
syningsmän ö,'cr byggnadsföretagen har dock givetvis funnils före år t ·H9. 
l den omkring 1349 tillkomna Magnus Erikssons stadslag stadgas så.\"iil i 
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I\onungsbalken som i l3yggningabalken, all två miin skall utses, vilka . byg
ningh manna mellom sk ulu see, skudha ok vrskilia .• : 

I de ga mla svcalngarna - Upplnndslagen och Västmuuuulagen - stipule
rades, alt alla transakti oner rörande fast egendom skulle ske i närvaro av 
s.11. fasLlIr, ulan vi lkas medverkan ingångna öve renskommelse r ej fick I'iills
J,raft. Pi\. landskapslagarn~ls lid har fastarna oftaslutsetls inom del hundare 
elle r hilrnd, där den ak tuella egendomen var bcliigc ll. Vid tiden för redi· 
geringen av landslagen och stadslagen var del brukligt, all dom huvand en 
(hiirndsbövdingen på landsbygden och i städcnta fogden och råd el ) utsåg 
fnsLarna vid egendomsafrii rcr. Ett arv från del gamla ätlcsumhiilleLs tid 
var del s.k. UIJpbudel. Om n:igon ville fö rsälja jord, tomt eller gtlrd, som han 
sjiih' förvärvat (avlingegods ), , 'ar han tvungen alt först hembjuda eller 
uppbjuda egendomen till dc niirmaste fränd erna. Hembjudandet skulle, en
ligt Upplandslagen, först ske , inför grannar och kyd.:sockclU och hiircfter, 
om bördenulIlnen ej var intresserad av förvän', på tre på "~H'andl'U följande 
hundaresting .. i\..vcn fo.'1agllus Erikssons landslag s tadgade tre uppbud p!\. 
hiiradstinget. [ stadslagen framshh skyldigheten att erbj uda friindema fÖ I'
IlIl'sriitt till inlösen som n!\.got mer uppluckrad: ägaren skall uppbjuda fas
tigheten tre gånger på r:\dstugan och därefter under 8 dagar hembjuda den 
till tie niirmaste fränderna, so m var skyldiga atl erliigga samma köpeskil
li ng, som sälja ren kunde ha f:'I.tl erbjudand e 0111 fr~\n :ln llan person.' Stad
ganden i såväl l:lndslagen som stadslugen fÖl'utsiitler, att uppbudsförfarrw
det ej föt'egålts av n:igon tidi gnre. förplik tigand e uppgöre lse mellan p:1rtem:l. 
S,born Holmbiick oeh Wessen påpekat, torde doc k delta synsii Lt i praktiken 
ha ":Hi t övergivet vid lunds- och stadslagamas red igering omkring år 1350. 1 

Del hade blivit allt van ligare. att avta l om fastighets- och tomtförsäljningar 
tdiffades privat av berörda parter, varför det riitlsliga uppbudsförfarandet 
snarasl kom att innebi"ll'a en undersökning :n> huruvida friindernas riiltig
het till förtur iakttagits och, om så varit fallet, ctt faststiillande av transak
tionen. l lika m:Uto kom den gamla fasteillstitutiollen att skifta k~lraktär: 
fdn att tidigare ha utseHs av domhavnnden bland häradets eller stadens llo
fasta befolkning kom fastarna IIlcr och mer all trii ngas tillbaka av hiil'ads-
0('11 rftdstllrä ltcrnas medlemmar, vilka fungcradc som fa sta r vid jord- och 
gftrdsköp. Hiirigenom överflyttades innebörden av filstebegreppet till all avse 
l'iiltshandlingen som såda n, fas/a, en i vederhörlig juridisk ord nin g e rh~\ llen 

bekriiftelsc:lV försiiljningsproceduren. 
Stadslagen föreskriver även 0 111 de n fortsatta juridiska proceduren vid köp 

eller byte av fast egendom: inför magistraten >skola dc giva {ridsl.:ifling 
enel' gammal stadga" varefter staden skall utEll'da lagf:lrt på köpet genom 
fastebrev, skl'i\'el p:i svenska och försett med stadens sigill, och notera alne
tal. heliigenhet, tid för uppgörelscn och köpcsumman i ,gtadens bok. ,~ 

Formuleringen i s t:lds lagen tyder på alt shiil sii ljare som köparc erlagt 

avgiften till stallen. fridskillingen . I-lur biirmed förh:"lit sig i Stockholm på 
l JOO-talet torde vara omöjligt alt avgöra, mcn redan på 1-l20-talet iiI' det kö
paren ensam, SOIll betalar fridskillingen.8 Det officiella beviset p;l all trans
aktionen vunnit laga kraft var fastcbrevet, som uppsattes av stadssk rival'en 
på bas is av uppgi fter i ,gladens bok. , 

Föl' Stockholms vitlkommande vnr begreppct , stadens bob i della fall 
liktydigt med den s.k. jordeboken, som bevarals fr.O.m. ål' 1420, då en ny 
bol, upplades efter den förödande eldsv!\.da, som den 15 juni 1419 hade hem
sökt rådstugan vid Sto rtorget och förstört magistratens arkiv. Jordebokens 
skrivare har p:i första sidan betecknat jordcboken som , ena sladzbook ... ' , 
i vilken , alla gal'dha lompter ok bws ... ok a l unnur :lerande ok lUaal som 
aewerdheliki n skull! bliwa ok wunn borde anteeknas.1 För s tudiet uv den 
stockholmska topografiell och av stadens fastighetsbestånd under 1400-lalet 
iiI' jordeboken således en vikt ig och ofrånkoml ig primärkiilla , som sedan 
lång lid tillbaka förcligger i tryck.8 Jordeboken iiI' över flödande rik l'"~ upp
gifter om kvarter, tomlers bclägenhet. s ladens byggnader, lom, murar 
och portar. 

Jordeböckerna har förts av stadsskr ivarna , so m har upptecknat de olika 
fastighetsförvarven och många gtlllger åven avfallat tomtbeskrivn ingar. 
.lordeböckerna ii t· v. t· ojiimförligt rikaste källa rörande det stockholmska 
fastighetsbeståndet under 1400-lalet. Vid en jiimförelse mellan jordeboken 
och den från å r 147 4- löpa nde tänkeboken miirker man genast, hur mycket 
mer detaljrik och utförlig dcn förra är. E t t e:..:empel må tillåtas. Under den 28 
augusti 1475 meddelat· tii nkeboken, alt Karl In gcvaldsson upplåtit kötlll1~\ng
l:lI'cn Henrik j\'lull e en bal'tomt på Norrma lm nils!. vid broiinuan, som leder 
till S:ta Klanl. " ilken tomt tidigare iigts "V miistcr Knul. Utöver dcss:l upp
gifter meddel:u' jordeboken namnen på de pt'esiderande borgmiisLarna. 
upplyser om alt måster Knut tidigare vUl'il kyrkoherde i StocldlOhn och 
sålt tomten till Hari Ingevaldsson för 59 marker stockholmska penningar. 
Vidare uppgivcs. atl det aktuella försiiljningspriset "ar 30 markCr och alt 
tomtens arcal "ar lika med Lasse Bagges tomt, som låg närmasl väster om 
I';url Ingcy~tldssolls nu försålda t o mt.~ Excmplell skull e kunna mångbldigas. 

Tänkeböckerna, vi lka - SO I11 tidigare niimnls - bevtlrals [r.o.m. 1474, 
iiI' av helt a nnan karnldiir. Stadsskri"tll'en Inge"ald och hans eftel'tt'iidare 
har som untlel'l'ubrik i de tidigaste tiinkeböckcrna satt , Liber memo .. i:llis de 
excessihus et zaköre seu a liis enllsis ... ,' d.v.s. minnesbok rörande brott och 
sakören och andra m:.\1.10 Tiinkeböckcrna ii .. allmiinna stadsprotokoll mcd i 
hög grad var iera nde innehåll. FÖl'UtoJll eiYil- och krim inal protokoll rinnes 
hiir di\'ersc småprotokoll oe h uppteckningar av stldana privata övcrens
kommelser, SOIll normalt ingicks och bek räftad es inför riilta. I.ex. köp, för
silijningar, upphlld. testamenten och a rvskiften m.m. 

On:l "ar dl' enski td a bOl'gal'lla mycket nogn med at! anleckningllr 0111 
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dessn lransaklionCI' infördes i tänkeböckerna, d.i detta gav dem bättre viss

het och silkerhet. 
De medeltida jordeböckerna upphör m ed n;\gra anteckninga r från febru

ari 1498. En staden s jordebok 1545 föreligge r visserligen, men den innehålle r 
endast uppgifter om inkomslcl' i form av hushyra och tomlören fdm a v 
sladen iigda bodar och hlls i Våmbfjärdingcn och sladens viisLt'a kvarter 
sam t Södennalm år 1551.11 l-tiir saknas slUed es helt den tidigare jordebokens 
rikedom på topografiska detalj upplysningar, person- och släklhisto riska 

notiser m.m. 
För kännedomen om Stockholms topograri och byggnadshistoria under 

senmedeltiden kan åtskilligt hiimlas fdn sladens skotlebok och de till denna 
fogade borgmästare- och kämniirsriikenskaperna. 

Aven borgmästarräkenskup från 1430·talets början får vi sålunda reua 
på ett till sy nes intensivt byggnads· och/eller repandionsarbete p:.'t stadens 
slw lstugn, år 1440 fick Karl murm iislare ersiittning för al'bete med , lorne· 
no widh husit oc, .. fpr rndhstu gho lhakih, och 14-69 cftcr p:lsk påbörjades 

:lrhelet med norra tornet p!'l Helgenndshohnen.u 

Inlcdningsvis har fÖl'ekomslen av de kommuna la byggmästarna (:. mn· 
gistri edificorum ,) omtalats. De redo,!isas fr,o.m. 1419 l.O.m. 15H i den 
likaledes tidigare berörda ambetsboken, som även dcn i någon mån kan av· 
\'innas upplysningar av intresse rörnnde stadens byggenskap och raslig. 
beler. l ämbctsboken upptages liven de s.k. syllsättarna (:. positores limitulll :' 
elle r , positores basiu nn ), som omhii nd erhadc tomt· och g:lturegleringen 

i staden. 

Den medeltida jordebokens upphörande !'Ir 1498 hiinvisar oss till tänke
bokens myllrande, ehuru något mera åtstramade uppgifter römnde hus och 
fastigheter i Stockhohn, Tänkeboken och dess efterföljare nl:lgistrats· 
protokollen kommer fr.O,m. nya tidens inbrott :tU bli en fast bas för all 
fastighetsforskning ändn intill mitten av förra sek let. Hiir meddelns rådstu
rättens beslut om fasta och intagas fastebreven - de sennre fram till och 
mer! 1652, efter vill,en tidpunkt de innyter i en speciell ser ie, stadens I'e

gistrnlur (sel,reteraren). 
Den löpande länkeboksserien företer emellertid några kraftiga luckor 

linder 1500-talet, bland annat maj 150B-april 1511, I 530- juni 1S.!-\. och 
1558 ( så när som på eLt tiotal nOliser)- 1562. Även om vissa partier av de 
rärlOl'3.de tänkeböckerna till dels kunnat nödtorftigt rckonslrueras,'3 bland 
annat genom bevarade register, kan gh'etvis dessa rekonstruktioner ge röga 
mer än ett eller annat n:unn p;i en person eller lokalitet. 

Som ett på många punkter förnllmligt komplement till dessa ofullståndiga 
tiinkeböcker framstår slndsarkivets samling Pergamentsbrev 1389-1812, 
sedfln några år tillbaka reorganiserad och inkluderande iiven stadens pr1vi-
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legiebrev. Till dessa pergamentsbrev har upplagts flera register till forska· 
rens tjänsLI4 Dcl kronologiska huvud registret har utformats som en regest
samli ng, ,'ilken har gjorts tämligen utförlig, då ett s tort antal av pergaments· 
breven sak nas i tiinkeböcker, magislralsprolokoll och registr:llur. Dc topo· 
grafiska problemen har många gå nger visat s ig vara oöve!'sligligll, speciellt 
niir del gä ll er m er exakta lägesangivelser - i all synne rhet vad gkiller liden 
före 1600-talets mitt. Redan omkring 1650 kan man någon gång stöla p:i 
kvartersllamn i pergamentsbreven, men fÖI'St under 1700-talet blir det all· 
mnnt bruk alt i faste· och köpebrev sälla ut kmrlersbeteckningar och LO.m. 
kvartersnummer. Till det kronologiska hllvudregistret sluter sig ett person
register, upptagande köpare och siUjare av fastigheter, arvlåtare och arv
tagare, i vissa fall tidigare och senare iigare av olika fasligheter. Del även· 
ledes till del krono logiska registret ,lI1slutande topografiska registret till 
pergamentsbreven har fyrn avdelningnr: galuregistret, kvartel'sregislret, di
verseregislret och registret över orter utom Stockholm. Gaturegistret iiI' 
upplagt efter stadsdelar, kvartersregistrei efter kyrkoförsamlingar. Diverse· 
r egistret, även del s tadsdelsvis upplagt, upptar offentliga inrättningar, stads· 
murar och torn, befiistningar , hamnar, broar, torg, kyrkor, k loster, tullnr 
och v:lderk"arnflr m.m. Registret över orter utom Stockholm upptar torp 
och hemman, gllrdar, byar, socknar, härader och län. 

För tiden 1511 - Jfi62 finnes ett femtonlal pergamentsbrev, som åtminsto
ne ger oss en fragmenlnrisk ersättning för den kunskap om Stockholms fas· 
tighetsbestånd, som g:Ht förlorad genom nu försvunna tänkeböcker. 

Under Vasasönernn, speciellt under den arkilekturintresserade .Johan 
III :s regim, insiiller en visserligen långsamt skeende men dock markant om
vandl ing av hu\'udstadens fastighetsbestånd i riktning mot en allt mer iögon
fallande stellbusbehyggelse. Alldel es frånsett konung Johans a lJbekunta 
månhet om arbetena med huvudstadens offe ntliga byggnader - slottet Tre 
Kronor och stadens kyrkor - kan man mycket väl snga, alt han mottagit 
en siad med trithus och efterlämnat en, som åtminstone till större delen 
bestod av sten· eller ständelverkshus. En synnerligen viktig kiilla för kiin· 
nedomen om dett;l omdaningsarbete är en Ilflsskallelängd frdn dr 1582, som 
förvaras i riksarkivet (kammararkivet). l\'(ed ledning av denna husskntte· 
längd har Birgitta Lager beräknat Stlldshohnens och Riddarholmens sam
manlagda husbest;ind till 743 fastigheter, varav 543 var sten· eller korsvirkes· 
byggnader, mednn triihus, trästugor, gårdar och hus a,! ej angivet s lag int e 
uppgick till mer iin sam manlagt 200"~ 

Omdaningsurbeten av den omfattning, som del bär är fråga om, måste 
med nödvändighet stiilla stora hav på tillgången på material, våsentligen 
murtegel. Ett goll hjälpmedel till alt bilda sig en uppfattning om de aktuella 
byggnadsföretagens sto rlek erbjudes i serien Horns tegelbruks och Storkyr. 
Imns (örestdlldares räkenskaper 1546-1611.18 Della sammankopplande av 
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tegelbruket och SI<1dskyrkan är för övrigt signifikativt föl' det nära sam
spelet dem emellan under den stora utbyggnad. som templet genomgick un
de r större delen av 1400-1aleL Den administrativa gemenskapen mellan te
gelbr uk och kyrkoförsamling har levat kvar under hela 1500-taletY 

Källorna rörande fastighetsheståndet på Norrmalm iiI' av speciell natur 
nnder tiden 1603--1635. Ar 1602 hade Karl IX i en l'esolu1io ll p~i suppliker 
fdn invånarna på Norrmalm och fdn Stockholms magistrat stipulerat, att 
Norrmalm skulle lyda under slottet vad betl'iiffar giistning. skjutsning och 
dagsverken, medan den kommunala skatten, det s.k. skottet, skulle ut
göras till Stockholm. Dessutom fick No rrmalmsborna egen jurisd iktion. 
Della var emb ryot till den unika, eh uru kortvuriga, stadsbildningen Stock
holms NOITa Förstad. löOa tillträdde de två första borgmästarna sina iim
belen.l~ 

Tillkomsten a'\' en ny stad och magistrat medförde givetvis även, att s la
dens iirenden och dess domstolsförhandlingar måste protokolleras. För de 
första tolv åren saknas dessa handlingar, men fr.o.m. tu' lö14 fram til\ 
Norra Fö rstadens inkorporering med Stockho lm 1635 bar bevarats Norra 
Förstadens tänkeböcker i renskrift och koncept med undantag föl' åren 
1624- 1626. Dessa tänkeböcker iiI' av samma karaktär som de stockholmska 
(jfr ovan sid. 35 L) och meddelar i stor t likartade upplysningar om hus och 
tomter. I större utstriickning än vad som är fallet med Stockholm kan sam
lingen Pergamentsbrev sägas komplettera Norra Förstadens tiinkeböcker vad 
gäller fastebrev, som är tämligen siillsynta häl'. Mellan 1610- 1614, således 
i slort den lid, för vilken tänkeböckel'lla saknas, finn s l köpebrev och 2 
fastebrcv, mellan 101 i).-lG34 32 faste -, köpe-. by tes- och designationsbrev, 
därav 4 brev åren 102-1--1626, den tid för vilken bnkeböckerna uppvisar en 
lucka. 

Ål' 1()26 fick den tyske ingenjören i svensk tjänst Heinrich Thome i upp
drag aU utforma den första verkliga stadsplaneregleringen i Stockholm. Han 
uppgjorde samma ål' den äldsta bevarade regleringskarlall över Stock
holm. Det är ett intressant och givande studium alt på denna karta jämföra 
'('homes nyreglering av det 1625 eldhärjade området i sydviist - utgångs
punkten för omdaningen - med dess li njeräta, kompakta kvartersblock med 
:. Stora J{ollungsgatam - våra dagars Stora Nygata - som en praktfull 
centralaxel och dc övriga delarna av Staden. där gatorna tyckes slingra s ig 
fram bäst de kan mella n huslängornas nyckfulla vindlingar'!' 

Ar 1636 utfärdades den bekanta förordn ingen om »Embetzdeelningen 
emelian Borgmi'tstarne i Stockholnl>, vilken införde de fyra magistr:lls
kollegierna i spetsen för huvudstadens olika förvaltningsgren al'. Varje kolle
gium leddes aven borgmästare, som till sin hjälp hade t re eller fym råd
män. Om den fjärde borgmästaren (byggningsborgmästnren ) stadgas i för
ordningens pal'3graf V: :tI'Ian skal],. heter det, :t och hafwa beställa medh 
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Stndzens .Bygninger ... När och privat huus i Sladhen byggias eller GaluJ' 
li-iggias, Sl,:lll han lillse al thet riclltigt tilgåår, och oprättas Sladhen til op
byggelse or.:.h Prydna\" I och med byggningskollegiets tillkomst hade Stock
holm för första gången fått ett centralt administ ra tivt organ föl' alla med 
byggnadsväsendet sammanhii.ngande frågor och stod således relativt väl 
rustat all möta de starkt ökade krav, som den unga och expanderande s tor
maktens reger ing skulle konlIna att stä lla på en representa t iv or.:.h viirdig 
huvudstad. De ekonomisl.:a föru tsättningarna för dessa uppdrivna krav 
hade regeringen med framgång lyckats skapa genom alt i 1636 års all
männa privilegiebrev föl' Stockholm tilldela staden tolags- och accisinkom
ster, som för några ål' fl'Rmåt gjorde den sLockholmska ekonomien synnerli
gen stabil.!O 

Ungefä r vid samma tidpunk t inråttades en tjänst som stads in genjör vid 
byggnings kollegiet. Till dess förste innehavare utsågs 1636 for t ifikationsin
genjö['en Anders Torstensson, som kom all inneha befattningen i tretLio ål'.~1 
Stor.:.kholms stad hade tämligen viii förberett sig för vad som förestod: den 
stora omdaningen av stadens gatuniit, som skulle komma alt gå skonings
löst fram övel' alla i vågen stående hinder, hus, bodar och tomter oavsett 
vem som ägde dem. Den drivande kraften bakom hela aktionen synes ha 
vurit förmyndarregeringen, som här möjligen grep tillbaka på Gustav II 
Adolfs planer och som i överståthållaren Claes Fleming funnit en admini
strativt skicklig och målmedveten befriimjare och pådrivare av de igAng
salta arbetena.!2 

Från liden för den stora stadsp laneregleringens genomförande, W30-
och 1640-talen, föreli gger arkivalier, som på flera punkter kan kompieUera 
tänkeböckernas i många fall något summariska uppgifter om fastigheter 
i samband med upplåtelser. Det är här fråga om den s.k. »Briinda boken» 
och serien byggningskollegiets protokoll. 

»Brända boken , - så kallad efter sina n~lgot brandskaoaoe pärmar -
ingår i sladsbyggnadskontorets stadsmiitningsavdelnings arkiv (f.d. stads· 
ingenjörskon loret) . 2~ Den inneh~iller främst koncept till fas lcb"ev å ren 
1635-16472~ och kan härigenom på sätt och vis sägas utgöra en ersätt
ning för det fram lill 1653 felande stadsl'egis lraturet. Volyme n m å ste be
tecknas som kompl ett. Vid en i samband med utarbetandet av denna upp
sats företagen st ickprovsundersökning hal' det visat sig, att samtliga i 
tänkeboken under ett år redovisade upplåte lser av fastigheter utan undantag 
representeras av konceptfastebrev i , Brända bokem. Det kan tyckas. alt 
tiinkeboken och , Brända bokem är li kvärd iga vad beträffar uppgifter om 
tomter och fastigheter, och givetvis iiI' så fallet med läges-, p ris- och måll 
uppgifter . , Brända boken» kan ändå i de flesta fall ge mer exak ta uppgif
ter än tänkeboken. beroende på de bilagor, vilka som regel är fogade till 
konccptfastebrevel. Oftast iiI' en stadsingenjören Torstenssons designu ti ons-
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sk rift - i n!l.gl·~1 fa ll med karta - all finna bland bi lago rna. Ett exem pel: 
den 20 HugusLi 1642 upplät s laden ål Huns Ncuman (Nyman ) en av denne 
fr iköp l tomt vid tornet i Urba l1 sgränden, öslanlill i Stad en , m ed en area l av 
425 kvadralaina r . Dessa och Ill er deta ljerade m:\ lluppgifl cr finnes i s..'iviil 
tänkeboken som i , Briinda boken,.u Bland bilagorna till konccptfaslehrcvet 
finnes dels en li a ns Ncuflluns fulhnakL rör sckreLc rnren J ohannes Wcslc l'· 
man alt företriida ho no m in fö r rälta och - vad SOIU ä r viktigare en av 
s tadsingenjören Anders To rs LCll ssan i juni 1(,)40 uppgjonJ designnlionsrit
nin g. Av denna fr:Hllg: r, all tidiga re iiga re Lill gårde n varit ( rå dmannen ) 
Vnllcntin Nilssoll. P:lren lcli skt kan liIliiggas, att denne begrovs i murs 16;18 
och alt h!lIls iinkn , l\I :u'gnrcta von dcr Li nd c, scna re gif lc om sig mcd lI a lm
s ladsiJorgm iis l:u 'c lI och dircktören för Afri kanska gu ld ko mpaniet lIuns Nell
man,n 

Dl'sig na tions knrlan , som ii i' osedvanligt prydlig. gc r lill s:unmans med 
faslcbrevcl iive n en bild av kvardröjande resle r nv den sen med eltida sluds
mUl'en oc h uv tOrnct i Urba nsgriindcll (nuvarandc Puckhu sg riind ), so nl ny
uppförts ptl 1680-Ln lct oc h vil ket. vid ti den för kU!'ltlJls !illkomst, 1640, in
rymde Lilla Gävl cv~gel1 ,1T 

Som Lid igare niimnLs. hade i och med 1636 :hs iimbclsdcl ning IIIc ll tll1 borg
miisIMIla liLa , in riillnls en central instans för handliiggni ngcn av huvud sta
dens byggnadsfdgor, byggni ngs koll cgicl. l detta p resid crade hygg ningsborg
miisiaren, so m till sin hjiilp IHldc t rc cller fyra dd mii n , Undcr ko llegiet sor
terad c. rl'ånsell fd gor rörand e kommunala oc h ensk ilda byggnadsföretag 
och fastigheter, ä ,'en s ladcns riikellskapsviisen och ren hålln ing, Hcla th.t 
Slla l't "isade det s ig, ull den gjorda dclningen ej hcll motsva radc förviint
Ilinganm, Eftcr drygt 30 :'I I' utfärdadcs så fÖ l'ordningen om Stockholms 
stads s ty rclse av dcn 12 december 1672, varigenom byggningskoll cgict smil 
lIlanslogs med iimbetsko llcgiet ti ll ii mbets- och byggn in gskollcgiet. Ilikvid 
öve rfJy llades fö rva ltnin gen av s ladcns räkenskapcr frt\ n hyggning'!- Ull 
ha n d clsk O Ilegi et. 18 

FLO, m , :lr I(i Ju förcli ggc r bY(JYf/ill(Jskolfcgiels protok olf/i oumbii rli gt föl' 
:lll fors ktling römnde fasligheter i Stockhol m , Byggn in gsko llcg icts tidi gmitc 
protokoll ge l' cLt viilla ligt bcHigg rör i bu r hög gnul kollegiets verksfl mh cl 
upptogs av e ftcrdynin ga l'llll till dc n s tora gaturegleringe n : konl.unta ersii ll
ningar, cl'siillningstomlc l's uldel ,mde, tvis ter i anledning !lV undfå ngn;:1 tOIll 
lel' m,ln, Pl'occdul'c n vid tilld eln ing nv lo mtmo rl, \':11' följa nd c; d CIl L0Il11-
sökandc a nll1 ii ldc suppliklcd es (elle r någo n g:\ng muntligt ) intrcsse för cn 
tomt inom cU hes liiml omr:'lde, l3yggn ingsko llegiel gav honom, om suppli ken 
bev iljadcs, eU bes ked till s ta dsingenjören, en s,k. tOllllsedcJ, varc fter dcn nc 
på kollcgiets anmanin g tilhll fl lte dcn söknnde en tomL pil liimpligt stH ll c och 
u tfiirdade cn d es ignationssk rift, oftn :Hföljd av tom tkartu, 0111 det giilldc fr i
kijp :IV loml, antccknades och kvittcrad es beloppei av s l:ldskassul'cn ofta pa 
rlesignulionen eller en eventucll tomtkarta, 

41 

Det iiI' av vikt , alt m:ln lHu' skilhHlden mcll a n fria och o fr itt tomtcr k lar för 
sig, bland an nal ~I V den an letln ingen alt dcl ark ivaliska matcrialet under li
dcrn as lopp ulkri s lnlliscr:lt sig i olik:1 seder krin g dessa Mua begrepp. De 
ofria tomterna iigdes av s tade n. SOIll upp!Jal' cn M lig :Ivgift fö r uppl :'l tclse 
av to mterna, dcl s.k, tomlöre t , 

Tomlöre t h:H' myckc l gummal hä,·d, Del iiI' cm cllerlid osiikert , hur uvida 
lomlörcl varit cll regale oc h sål und a in bct:llats till Stock ho lms s lott, ellcl' 
o m det u rspr un glige n hört till dc :Hlnno r stndzi ns in giaeld oc raenlo" SO Ill 

o m talas i Stockholm" iild s ta bcva rnd c privi leg iebrev av dc n l ma j 143(i. 
Hur h;·irrned ii n kall ha förhålli t sig. fick emeller tid hu vuds t:. dcn genom ko
nung Kur! I{n ut sso ns pri vilegiebrcv av den 7 deccmher 1456 llppbi"u·a lo m t
iil'el som cn , fol'b!lclring) för de n s l<ada och avbräck dc n ofin fAll lida 
un del' l,rig oeh örlig.~o 

Denna I'iilt f(ir sttlu cn alt uppbiirll tOllllöl'cl hal' fr.o,m , 1600-tlllet avsatt 
spår i cU sy nll crli gcn Olnfult a ndc Jllu Lcria l : tomtöreslåflyderna. De iild s ta 
bcvumd c liingdcl'Iltl ä r cn lomtiiresapcciaf 1610- 1015 och cn liill{]d 1GS.'J 
1630 (lv$ccnllc Norra För,~f(ldC /l , Dcn storu massan U" stud s.u'kivets besl:ind 
av lo mlö resHi ngdcr ingllr i st:l(l sk:unrer~n'e n s Hl'ki" (bl.a , i stad ens veri
fikationcr ), fhir fi nnes fl cra scrier ;IV tOllllörcsliingder, såso m dcbilc
rings lflngdcr. reslliingdel' oc h up!)bördsspcci:der, Ser iernn fö rcter luckor 
hii r och var under 1700-tnlel m en kUll iind. siigas vmu viiI beva rade, Dc 
olika serierna är i regel upplagda eftcr kvarter och s tadsde lar och ti ll en del 
finnes regi$/er lift kvorterell, 

De orria tomterna bidrog även 1>:1 an nat sIit t till Stockholms in kOUJ!>ter, I 
1636 å rs privilegiebrev bad e huvud stad en fått rä tt till 1/30 :tV den kÖI)eSUIII
ma, som överenskommi ts vid försiil jning av rllStig heter l)å ofr i g rund , Del1lUl 
inkomst. den s,k, lreltiondepcnnillgclI , iir snarast alt be trakta so m en ko m
pensation till s taden rör att denna cj begag na t si n Inglign rå lti ghct ull lös:! 
in to mtcrna ,'l Ofria tOllllcl' skulIc vid försii ljning alltid fÖl'sl hem bjlHl ns 
staden, Liingderna över lrcltionde[lcnni ngen ingå r i gt:ldc ns verifikutio ll cl', 
1.0. 111,1670 bundna till s tadens hu vudböckc r, 

Dc frjo tomtcnlO bcfriadcs ge no m cn eng:'l ngsa vg ift från to m!örcn, l.i kllsr. 
vn r dessa tOlll lcr vid rörsiiJjning befr iad c fl':\ n treUio nrl cpc n ningcn, Dcssn 
förde lar föl' iig:ll'Il :l av f tia tomtcr kom hell. ntllurlig t. a lt avspegla s ig i he
tydli gt högre Ilriser "id försiil j ni ng, 

Hedan under 1600- talcl s Iid igul'c ll cl tordc :Illa tomtcr j Staden ha varit 
fr ikö pta. Pli Norr- och Södel'lnallll, liksom på dc undcr 1630· och 16<lO-ln lc l1 
till Stockholm doncrudc, kl'ingli ggan dc s tadsdc larna Ladug;hdshl ndet och 
Ii:ungshol mcn, VU I' del relati vl go ll 0111 o fria tomter, I do nationsbreven rör 
Ladugå rd slandet oc h Kun gsholm cn fr:unhållcs uttryck ligen s tnd cns ditt a tt 
s:hii! sälj:1 to mter föl' all f ramtid so m HII mot lo mtörens erliigga nd e lillhll n
d ahli lla tomter fö r dem, so m "ven elter a nn:tn anledning in te fönmi dde elle r 
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ville köpa sin tom tmark. Dcn. allmänna tcndensen synes dock peka p:! cn 
kraftig ökn ing av dc fri a tom ternas ,antal även på malmarna och övriga mcd 
staden införlivade områden. 

Beträffande överlåtelscr av f ria och Drria tom ter knn tilläggas. alt de 
redovisas i justiliekollegicts och förmyndarkammarens protokoll , vilket 
sa mmanhänger mcd kollegiets skyldighet ,att tillse, att omyndigs r:llt ej 
träddes för nära. Meddelanden från justitiekollegiet om alt överh\(else fick 
äga r um fogades so m remissoriai till iimbets- och byggningskollcgiets proto
koll. Däremot iiI' del sv~\rare alt - utan djupgående forskningar - ur:lgu 
upp Iller bestämda lin jer för dc principer, so m bestäm l j ustitiekollcgicts 
noteringar röra nde tomternas egenskap av fria eller ofri:I. Vid st ickp rov ha l' 
dct sM unda visa t sig, alt 1686 å rs antcckn inga,' helt in skrän kc[' sig Lill o fria 
tomtcr, mcdan motsv~lI':l tl{le ~lnteckningar för l. ex. 1730 innch:i ltel' notiscr 
om såviil fria som ofria tomtcr. 

Byggn ingskoll cgiclS respe ktivc ä mbels- och byggningskol legiets p ro toliO ll 
har stod intresse bland an na t nv dcn a nlcdningen, att dc rcdoviSll r hcslu t 
om fasta, avsecnde egcndom Il ofri grund, vilka uppgifter sak nas i tiinke
boken och dess efterföljare, civilprotokollet. Byggnin gsko ll egiels protokoll 
föreligger föl' <"t ren 1646- 1651, 1657- 1658, 1661 - 1662 och 16(;9-1671. 
Ämbets- och byggningskollegiets protokoll löper fr.o.m. 1674, här och var 
med luckor. Fr.o.m. 1741 t.O.m. 1821 återfinnes beslut om fasta för ofr ia 
tomter i kollegiets reg is tra tur.': Fas tebrev för ofria tomter fr.O.m. 1822 
åter finnes i det till magistratcns protokoll fogade registraturet. Tidigare hal' 
framhållits, alt fastebrev för liren 1635- 1647 ingAr i :t Brändu boken, . 
För åren 1648 l.O.m. 1652 är vi vad fastebreven beträffar i slo rt sett 
hänvisade till tänkebo kens uppgifter. Fr.O.m. 1653 börjl.lr de n vårdefulla 
serien stadens reoistralur ( magi stratsekreterarens registratur ) , som förc
ligger fram till 1759.$3 Stadens reg istratur å r fr.o.m. 1760 bundet till det 
1730 ur civilprotokollet utbrutna sekreterarens ekonomi/Jrotokoll , fl' .o.m. 
1817 unde ,' beteckningen maoistralsprotokoll, en sel'ic som löper I.O.m. 18-16 
och som följes nv ser ien fastebrev 1847- 1875 (i stadsarki\'et end ast LO. m. 
1850). 

Som hjälpmedel vid fo rsk ning i ovanbcrörda al'kivscricr finnes i stadsar
kivct cn tiim ligen rik regisler flora. Förs t i raden st:1r ett person registcr med 
ti teln :t Hegis ter ti ll fastcbref 1635- 1647 " avscende , Brända bokem. HeM 
gislrel å r alfabetisk t upplagt och upptar såvä l köpa rc som siil jare jiimtc 
fastebrcvcts dat um och den aktuella fastighetens läge. I della registcr h:1I' 
dessu tom inryck ts (s ist på resp. bokstav och skrivet med annan hand :111 det 
övriga ) motsvarande register över de köpare och säljare. som å terfinnes i 
res ter na av stadssekreterarens konceplregistrulur föl' sp ridda :'1. 1' fdn 1 j -lO· 
talet till omkring mitten av 1600-talcl. 

N:lI'lnast anknyter h iirti ll r eg istret över faste- och fribrev i s /aden$ re-
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gistral ur 1653- 1757 ( frå n liOO-tulet ), kronologisk t-alfabctisk t pcrson
rcg ister. och dess fo rtsättni ng. fastebrevsregistrct 1758-1814, rcfcrerande 
til! sCI'ien sekreterarens ek onomiprotok oll ; det senare registret hal' uPP
riittal s 191 3 och komJll etter~l t s under 1930- och 1940-1alen. 

T ill bygoningskollcgiels protokoll föreliggcr personregister föl' sa mtl iga 
bcvarade årgångar 1646- 1671 . Detta regis ter är kronologiskt-alfabet iskt 
och upptar namn och yrkc eller syssclsättn ing. l ämbels- och byggnings
kollegiets protokoll 1674--1740 ingår samtida register ( så när som på årcn 
1692 och 1716) . Kolleoiets regis/ratur, vilket - som tidi gare påpekats -
fr.o.m. 17-11 redovisal' fastcbeslut föl' ofr ia tomter, hal' f ram till 182 1 kor t
registrerats i s tadSarkivet (registret förvaras i anslutning till fo rskul'CX
pedilio ncn ) . DclLa register upptar k.varter och nummer, stadsdel, tillträdan 
de och föreg:.'ende iigarc, fas tebrevets datum samt hänvi sning ti ll s ida i I'C

gist l'atul·ct . 

In ledningsvis hal' ( sid . 3-1) bcha ndla ts bukgrunden til! dct s.k. uppbudel , 
var ige nom man ursp rungli gen sökt tillgodose ~itteintressct alt behå lla ar\,M 
och avlingejord inom sliikten. Med ti den kom dock uppbud sföl'farandet 
snarast all innebär a den rii tt sliga bekrii fLclsen på i fö rviig och utanför råt
len slutna avtal. Uppbuden skulle kungöras tre gånger på rådstugan, och 
an teck ning om varje uppbud infö rdes i stadens protokoll ( tiinkcboken och 
civilprotokollet), Det p rotokollerade uppbudet uven fastighet är ofta sum
mariskt: föruto m datum uppgives ägarens namn, fastighetens läge och 
st undom dcss beskaffenhet ( trähus. korsvi rkeshus, s tenhus). Under senare 
delen av 1600-tal et började man i Stock holm föra speciella llppblldsproto
koll, var~v det äld sta bcvarade är från 1679 och snarast har konceptkaruk
tär. Uppbudsprotokollen" fö reli gger i stadsa rkivet från 1694 till 1850, dock 
med lucko r föl' åre n 1716, 1719 och 1721. Tillkomsten av de särsk ilda 
uppbudsprotokollcn innebar dock ej, aLL uppgifterna om uppbud omedel
bart försvann ur civi lprotoko ll en: än nu 1711 kan man ifråga om upp
buden å terfinna exak t li kalydande a nt eckn ingar i de båda pl'otokollser icrna. 
Omkr ing 1700-tal els mitt IHU' emcllel' tid anteckningar om uppbud föl'
svunnit ur civilprotoko llet. 

Uppbudsprotokoll ens la pidarisk:l uppgiftcr kan ko mplettenls genom de 
handlingar till ufJpbuds- och lagfarisprotokoll, som börjar 1687 och som 
- på något ull{l ~ ntag nii r - hal' bevarats i obruten följd frå n 1695 till 1850. 
Handli ngar na iiI' givetvis sy nnerligen hetel'ogcn~ men hal' må nga gå nger de
taljuppgifter rörande fus t igheter som hal' stor t intresse. Här kan man finna 
bland annat köpebrev, atteste l' om pantr iitl igheter i hus och uppgifter Dill 

arvsk iften. Uppbudsha ndli ngarna är ordn ade efter nummer , som refercrar 
t ill protokollet. 

Liksom ifråga om lIppbuden linder 1600-talet och å tminstone und er 1700-
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ta lets första .irtionde infördes no tiser om inteckn ingar i ch ·i lprotokollct. 
Fr.a.m. 174 1 hal' upplagts en separa t serie illteck n illgsprotokoll, so m i ren
skrifl föreligger tid en I 74-l-1 850, och vars koncept börjar t 741. Protokollet 
regis trerar verkslii II da inteckningar i fa sligheter, bevi s öycr att fastighet ej 
lir graverad med int eck n ing och dödande av in leckning:u. Givetvis meddelas 
de olika fasligheternas beliigenhct (stadsdel, kvarte r. nummer och gata ) 
och ofla äve n tiden rör inköpet och tidig~lre ägare. Till pro tokollscl'ien sluter 
sig en svit inteckningshandlingar ( 1729 ) 1731- 1850. 

T ill så väl uppbucls- som inteckningsprotokoll finnes ett rikt bestånd av 
register. Reg is tren ä r dels utarbetade inom stadsarkivet , dels samtida. Upp
bUllen 1626- 1650 (excerperade ur tä nkeboken ) återfinnes i det s.k. VQIl 

lJeidckclIska rcgistret. Hiirtill sluter sig Uppbudsregislrct 1651-1685 och 
Hcgislf'r öfvcr lagfartcr 1686- 1693, det förra hiinvisand e till tiinkeboken och 
- fr.o.m. 1601 - till civil protokollet, det senare ut esl ut:\Ilde till civi lproto
kollet. Samlliga dessa rcgis ter iir kronologiskt-alfabetiska. Dcssutom förc
ligger register t ill uppbudsprotokollet för åren 1G9-l-169(i, l097- 1698, 
1699- 1700, 1701 - 1702 och 1712- 1715. Då protokollen 1716, 1719 och 
t 721 saknas. har lIfJpblld.~IJ(lndlingarna för dessa :'\.r regist rera ts. Även dessfl 
register iiI" kronologisk t-alfabeti ska och upptar stlväl sä ljare som köpare. 

Registcr till inteck n ingsprolokoliet finnes i tre olika serier. Namnregis t
rct - I.o.m. 1731 upplagt efter förn am n - är kronologiskt-alf'lbeliskl. Den i 
stadsarkivet förvnrade sviten omfattar åre n 1678--1849. Fn,m Lo.m. 1741 
har regis tret korta :ln ted;ningar om inteckninga r, personer, Slllllmor och 
gilt ighetstid. Eft er 1741 blir registren mer summariska och upptar endast 
namn och yrke. datum och eventuell t anteckning om annullering. 

/{ uartcrucgisl ret omfattar tiden 1786---1843 och är uppdelat på de tre 
bu\"uddistrikten Staden, Norr och Söder. Det är inom varje distrikt upplagt 
i a lfabetisk kvarters följd med a ng iva nde a v kvartersnummcr, äga rens na mn, 
datum och in teckningssumm:l. 

Del krollologisJ,;(1 rcgistrel löpcr 1782- 1849 och ger uppgift om datum, 
l:'mlag,n·e, kvarter och nummer, inteckningssumma och om utfärdade gra
yationsbevis.M 

övriga i stadsarkivet befintliga register rör ande fastigheter ii r bla nd ,-)O nat 
en s tnd sde lsvi s upp lagd förlcckning övcr Illlsagarc i StockllOlm 1699, exccr
perad ur staden s vcdfikationel", en förtcckning öuer husagarc inom Siade n 
mellan broarna 1716, baserad på en skallni ngslängd fdn 17 IG i J{arl XII:s 
ko n tribulionsarkiv. och ett Utdrag utur 1766 drs mantalslangdcr uppd alla 
IIl/sugarc uti S. Jacobi, JOhanncs, Ladugdrds landet och K ongl. D j urgdrden . 

En synnerl igen god hjälp vid forskning rörande fastigheter efte r år 1700 
ger den seric i magistratens och ddhusrättens arkiv. som gdr und er be
nämningen (astigbetslJarderingar. Serien omspänner tiden 1700- 1878, och 
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härtill ansluter en volym Syneförrättningar d byggnadcr, omfattande å ren 
1759, 1770 samt 1801- 1831.:M Fasti ghetsviirderingarna utgör egentligen 
handlingar till civilprotokollet och har som regel t illkommit i samband med 
besl utad utmätning för sk uld, för vi lken vederbörande faslighet eller del 
därav lämna ts som säkerhet. 

Som exempel p:'\. dessa värderingars möj lighet all förse oss Illed an nars 
oåtkomlig kännedom om gå rda rs och fastigheters beskaffenhet bar på måf:'\. 
tagit s en ordinä r värderingsbandling från 1725, avseende en skeppares gå rd 
på Ladugå rdslande t : gården, p:'\. o fr i gru nd, låg vid Sk,'albergsgatnn och 
bestod av en ganlmal och förfa ll en träbyggnad om tv:\ Yåningar. Här fanns 
spis och kakelugn, som var gam la och utsli tna. I den nedersta våningen I:'lS 
milt emot varandra två ) slugol") ( rum ). I först ugan hade av bräder upp
slagits ett litet mm. Den övers1<l v:\ningen hade et t liknande utseende. Pa 
gården fanns vedbod, avl.riide, en bj ii lkhl"unn och en lilen kryddtäppa. Huse n 
var mestadels ruttna och maskstun gna, taken torvtäckta. Alltsammans 
viirderades till endast 300 daler l.:o pparmynl p:'\. grund av bofällighcten. 

Alltifrån 1720-talet har bevarats en serie mcmorial till magislratclI, som 
ingivits av de olika magistratskollegierna och av sladens tji.nstemiin. En 
hel del av dessa memorial rör s taden s och enski ldas byggenskap och fastig
heter, tomtuppl:'\.telser, arrenden och besiktningar. Memorialen är ordnade 
i\r sv is efter insi nuationsdatum. So m Ilyckel all\'iindes de s.k. mcmorial
böckerna, närmast ett s lags diar ie r med inledande al fabeti sk:l r egister. I 
dessa memorialböcker finnes korl:l sammandrag av memorialets innehåll. 
insinuationsdata, handläggande tjii nstemiin, uppgifter om föredragning och 
beslut samt stundom hänvisning till protokoll. På varje ärende har anteck
nats nummer (dels av diarieföraren, dels av stadsarkh·et vid bandlingal"ll:l s 
ordnnnde ), efter vilka man har alt uppsöka respektive memor ial. 

Auktionsverke ts protokoll, SOIll - frånsett nå gra å rgånga!' på 1690-lalet 
- börjar 178 1, ger god orientering rörande fastighcter, som försålts på 
o ffentl ig auktion. De speciella fastighel:>prolokollcn 31 och till dessa hörande 
handlingar är oftast mycket givande. Protokollen lämn:lI" uppgifter om 
cx,lkt beEigenhet ( församli ng, kvart er. nummer och gata ) , om fria ellcr 
o fria tomter, even tuell a förs.iikringar jiimle helopp, verkställda vii n lc
J·ingar och nppbud, auktionens ut ro pssu H1m :l. inropssu mma och köpare. 
Beträ ffande handlin ga rna till faslighetspro tokolJen iir at! observera dc.> 
många av stadsingenjören utfiinlade, dela ljr ika designationsskl"ifLern:l. sam t 
- framför allt - de ofta fö rekommande. kolorerade designations kartom!l . 
till vilka det blir anledning återkomma liingre fr(lm. 

Till de mera betydelsefu ll a källorna för vår kunskal) om fastighelsbe-



46 

st:\ ndcl i Stockholm (oh rllknas de handlingar och r itn ingar, som tillkom som 
en följd av s tads ingenj örens (från 1636) och sltHlsarkitektcns ( från 166 1) 
ve rksam het. Bland innehavurna av s ladsarkiteklbefal lni ngen kan nämnas 
Nicodcill Ll S Tess in d.ii. och d.y. samt den sislniimndes liirjunge Göran Adel· 
crrUllz, som tillll':'dde arki LcktiimbcLet flr 1715. Unde r hans lid blev slnd s
Hrkitekten och det av hono m till skapad e ritkon lol-el e tl sjiilv ld~lrt cent rum 
föl' alla fdgor rörande s ladens byggnadsordni nguJ', bygg nadskonlroll och 
hcbyggclsen'tiiss iga omdnn in g i övere nsstiimmclse med den s.k . 1700-1:1 ls
klassic ismens krav. 

Adelc rllnlz föreslog utö kade be fogen heter för sln.ds'lI" kiteklen. speciell t be
(riirrande privatpersone rs byggenskap, däj' ritnin g:lr oHa 1I1lpgjordes av onl· 
tinerade byggmäst[l re, l-liir skulle, menade Adelcrantz, införas bestämmelser 
om aH inga hu s fin ge byggas, som ej b[lde få tt s ina ritning~lr antin gen lIpp· 
riiU:tde elle r god kända av s t:ldsar ld tck tcn, I-Iärvid V:II' Adelcrnnlz innc på 
S:ll1l1n:1 tankcgllll g SO Ul Tess in d,ii. omk r ing 40 år tidi ga re, 

Adelcranlz' cflertriida re som s tadsarkitek t, J oh[ln Eberhard Carlherg, 
iiI' emellcrtid dcn, so m kan betecknas so m den verklige ska pat'e n [IV huvud· 
s tadens arkitektkontor, och han knn liven ta åt s ig äran av alt ha åvii.gabmgt 
ordnin g i a rkitekLkontorets arkiv för ritningar och ha ndtingnr rörande hu· 
vud stadens byggnader," Liksom förell'iidaren Adelc.r:lntz sökte Carlberg 
verka för s törre inflytande för stadsa rkit ekten , rad betriirfar den priva Lu 
bygge nskapen, Ä\'en o m han ej kundc bringa fr:'l.ga n till en för honom hell 
accepta bel lös ning, in nebar dock den .h 1736 ulf iinl ade byggnad so rdningen 
en fwm gå ng så t ill vida. atl alla u to m sLad sarkite ldkontorel t ill komna 
h:,rgglllulsdtningar sinII Ie föreliiggas st!lds:u'k iLeklen för god kän nande, 

Hedan den 26 juli 1686 hade emcllertid utfii rdaLs en fö rordni ng om förhud 
~lll uppföra f:lstigheter utan a tl dessförinnan ha BIHUiilt sig hos byggnin gs. 
kollegie t och inhämtat dcss men ing, Förordningen fijmyades den 27 mars 
1708. oc h här på ]}ck as nöch ';lIl dighcten av nll den hyggande allmänheten 
fijreter sinn ritninga r i kollegiet för godkä nnande,JII 

Del ilr S:lIlnolikt LaeJ;: varc d enna rÖl'Onlning, som den ståtl ig;1 salll
ling av r itning:lr ti llko mmit, so m i dagligl tal en smul :1 oegc ntli gt kallas 
hf/99f1adsnäm ndens ritningar (en me r korrek t beniimning ii .' byggnadslovs· 
handlin gar), oc h som Ull s ina huvuddelar hestAr av enskilda personers 
lill s\:! d sa rkite.kten inl ii mnnde och godkiincla byggnad sr itnin gar, Dc be
\':H'ade ri tningsba nden börjut' 171 3, men serien har sanno likl frå n början 
upplagts omede lb~lrt efter utfiirdandet av 1708 :lrs förordn ing, om man ska ll 
döma :l\' de spå r a" prim:ir paginering, som finnes i dc förs ia voly lll erna , 
Byggnllds niimndens r ilni ngar finncs LO,m, 18H i stadsarkivet. Hä r I,an man 
rinna a nsökningar om byggnadslo,' enligt bilagda r itninga r, stadsarkilektcns 
) paminnelsen över ritn in ga rn a och han s i de flcsta rnll p: d essa anteclomdc 
konfirmation, Till denna sa mlin g ritningar finnes cH tO[logr:l fi sk t u pplagt 
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kortregister, församlings· och kvarters"is ordnat. Regis tret upplyser o m fas
tighetsägare, kvarter och nummer (såv:'1 erlel' 1729 som 1810 års nUll1111CI"
!o rdn ing), angränsand e gaLor, ifrågavarande ritnings dalum och hijnvisn ing 
till :irgång och sid a i l'itnin gsba ndcn, 

Arkite ldkonlorels iil<lrc rilningsbcslilnd med :lvscende p;} den rent kOIl1 -
JllUllaln byggna dsve rksamheten utgör lejonparte n av dc ri tningar, so m sa m· 
m:lnbragts till sf(l(/sarkil)el s gamla rilnin{}ssamling, över denna r itnings. 
sam ling har uppgjOI'Ls en fö r tcckn ing, vari dc ritnin g:H', SOIll rör enaha nda 
fas ligheter och lokrilileler, sn mmanförls undc t' eU hu vudnumm er, inOIll 
vilket sedan de ensk ilda ritningarna åsatt s löpande nummer, I anslutning 
t ill gmn la ritningssnmlingen bör även omnå mnas dc o lika stadsarkitekternas 
ml;:;u, som förteckn ingsmässigt sammanhåll il s med dcnna sa mlin g, I d essa 
arid", so m tar s in början med J, E, Carlbergs hand lingar fr.O,I11. 1729 oeh 
s i ular mcd Lud vig Il edins handlingar fd n 1870-La let, ha t' till ri tnin ga m u 
höra nde, lösa handlin ga r infogn ls - i regel som s tads:lrkitekternus koncept. 

1 della su mmanhan g Jwn niimnas, att kario .' och I'ilninga r avseende tom· 
ler och hu s i Stock ho lm för tidcn fr:un t ill 18:)0 ii"en l.ter finnes i den s, k, 
nya rilningss(Imlingen, Denna iir - lill skillnad från dCn gamla ritningsslllu· 
tingen - ordnad eftcr arkivhi ldare, Bland de nummer i sumlin gen , SOIU kan 
"ara av intrcsse, kan bl.a, n;unnas nr 14, s tadsnrk il ekten J, E. Carlbergs 
s:nnling kartor och andra handlingar a ng. end c Stockholms slral1<1OIl1I':\
den, nr 18, stadsi nge nj örsko ntorets s lrandkMtOI., avviigningskarlor m ,m .. 
nr 30, All miinna bamhusets kart- oc h ri1 n ingssam lin g, samt nr 37, sLads
byggnndskonlorets 1(:1rtor och d tni ng1J ", 

Till gamlfl och nya J' itningssamlingarna inklusivc sam lingen handrilode 
k ar/or, ,'i lken s isLn iimnda bör beal.;tas, d ,l det gä ller undersökningar rörande 
,faslighelsförhållanden i iildre Lider, finnes ett gem ensamt, alfabetiskt sak., 
.(.11'1· och , rör faltan.regisler. Ett undantag h:irifd n utgör s iad sbyggnadskon. 
lorels s:l lUl ing uv kartor och I'ilningar ( nr 37), Till en väsentlig del av dcnna, 
de s. k, ) bokSla"sserierna), finnes nämli gen särsk ilda korlregister, e l! 
.o rt reg ister s:ulll e ll system~llisk t rcgisler upplagt scri evis, Dct i d essa rC· 
,gisler upptagna matcrialet, som går tilJb:lka till 1600-l nlet m cn V~lJ" S tyngd· 
punkt ligger på 180U- och 1900-lalen , Merfinncs för niirva rtlnde dels i stads· 
arki\'ct, dels hos s tadshyggnads lwntoret. 

Som tidigare fram g:Hl l ill sattes StocldlOlms försle s tadsingenjö r, Anders 
TOI'stensso n, {u' 1636, Tors lcnsson fungenule so m s ta ds inge njör i drygt :\0 
:'tr, till 1667, Unde r hans ii lllbet s t id laues en fast grund för bcvarandet oc h 
ordnandel av s tadsingenjöre ns hand lingar och rit ni ngar. Så inledes s l ad~

ingenjörskontorels ( Il lImera s tad sbyggnadskont orets stadsmiit ni ngs!lYllel· 
ning ) ståtliga s(' ri c av äldre (}e,~ignalioner just med å ret 1636, Dcsig naLioner. 
na sal,:nar oftast kartsk isscr men ii r iind:i mycl,e l uttömmande oeh upp-
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lysande. Designalionsserien sträcker sig frfllll till 1831 , och till denna sluler 
sig ett på ISOO-lalet upprättat designationsregisler, som iiI' upplugt efter 
stadsdelar, och ett personregister från 1900-1alcts vörjan. :\lycket likarUIde 
med designaiionerna HlI s:'l.viil form som innehåll är de båda serierna Beskriv
ningar över fria och ofria tomter, löpande från år I i 1 i. 

Planritllillgar, hLn'llClsakli gen rörande ofria tomter och uppdelade pli tv:' 
serier, Norr och SÖdel", föreligger för tiden 1739-180G. Hiirtill kommer 
{örsamlingsvis II /J p/agda tomfbcskrivnillf)or och plamitningar från \600-
till I SOO-Inlen . Serien planritningar 1739- 1806 ansluter Lill OV3n Olll

nämnda Beskrivningar över fria och ofria tomter. 
Två and m serier plamitningar avseende fria och ofri a tomter, i allmänhet 

betecknade som , figlLrböc!.:en, finnes för liden 1737- 1819. För dessa bådn 
serier, liksom för OV:Ul omtnlud e planritningar och tomlbeskrivningar, finnes 
rcgister. Dessutom föreligger sedan 19H ett cenlralreg ister i viscardpärmar 
över samtliga Idr beh:lndlade arkivserier.~o 

I samband med auktionsverkets i fråga om f:1Slighcter så g ivande proto· 
koll och handlingar ltur på pekats den rikliga förekomsten nv designations· 
I~ador i de n scnme se rien. Vid en företagen stickp rovsundersökning har lIet 
visat sig, att kopio r av designationskartorna i en del rall finnes i siadsingen. 
jörskontorets fi gurböcker, vilka dock rn:\nga g;'tnger redovisa r bell andra 
i"igare och tomtindelningar. Då detta arkivmatcrial hittills utnyttjats i tiim· 
Iigen obetydlig omfattning rör f:lstighetsforskning, och dft det kan anses 
v:.tra av intresse alt si långt sig göra låter överskftdligt SHIllmanföra designa· 
tionskarlorna, meddelas - med risk för duhbelrcgistrering - som bilaga Iill 
denna uppsats cn rÖI·teckn ing: öve r de tomtkart or, som vid en systematisk 
genomg;lI1g på triiffats i auktionsverkets fastighelshandlingar :hcn 1768-
1840. 

Ti ll stadsingenjörskontoret hör proveniensmässigt iivell det efter stad ens 
fö l·s::lInling::lr upplagda ritningsbestånd, som vun liglds bcnämnes försam· 
lill{Jsritnillgarna. Till fö rsamlingsritn ingama finnes en förteckning, SOUl upp· 
gh'er antal r ilningar för varje objekt, en kort beskriming (oftast cndast ctl 
angivande av l.varter ) av ritn ingcns in nehåll, tidsuppgift och löpnnde ri L· 
ningsllumlller. 

Bland s ta.d sark ivets bestånd a" bygg nadsritningar miirkcs slu tligen de n 
samLing, som ing:h i iimbets- och byggningskollegiets arkiv. Dessa I'iln inga r 
iir egentligen bilagor till kollegiets huvudserie av inkomna handlingar oc h 
till dess scl'ie av >tjiins lemc.morial och andra i tjiins ten ingivna handlingal· ' . 
l iimbets· och byggningskollegiets arkivförteckning ingå r ett register över 
dessa byggnadsritningar med korta beskrivningar av ritningsobjektcn oc h 
med uppgifl om dahllll cller d iarienummer. Fr.o.m. april 1799 är niimiigen 
handlingarna ordnade efler d ia ri erna. 

Till stadsinge njörens friimsta uppgifter hörde förandel av sladens lOllll· 
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böcker, d.v.s. geomet riska avritningar av såväl fria som ofri a tomter med 
ungi\'ande av areal och - i förekommande fall - tomtöressumma. Stock· 
holms äldsta tomtbok, upprättad av s tadsingenjören Anders Torstensson på 
1660·la let, omfattar två delar, nämligen Norra förstadens västra del, d.v.s. 
området väster 0111 Malmskillnndsgatan - inklusive Kungsholmen - och 
söder om J{ungstensgalan, \'ilken tomtbok bär årta let 1663, samt en bok 
från 1668, u\'seende Norrmalmsområdei öster om Malmskillnadsgatan jämte 
Ladugårdslandet. 

Tillkomsten av TorslenSSOJlS tomtböcker från IG60·ta let går sannolikt 
Lillbaka på det honom 16.1-8 av byggningskollegict givna och 1651 förnyade 
uppdraget a ll , göra een ny affrijlningh öffwer hccla Stockholms Stad? dr· 
cllmferent z, hwar uppålwu skall hafwa alIneialet anteeknat, hurulå ngh hwa r 
och cen tompt är och bör wara, der till med h serdeles numero, hwem tomp
len ti llhörer ... , 4L 

Till de b:\da Tor s tenssonska tomtböckerna hör samtida, efter kvartcr upp· 
lagda register,4~ som hänvisar till de s ido r i volym en, där , rederbörande kvar· 
ter omnämncs. Dess utom finnes ett inom stadsarkivet upp rättat alfabetiskt 
register, upptagande såväl omnämnda personer som kvarter. 

Ett drygt decennium efter färdigstållandet av Torstenssons tomtbok övel· 
NOITmnlms viistra del var hans medhjälpare, bilrädande och fr:'ln 1676 ordi
narie stadsingenjören. Johan flolm färdig med första delen av tomtboken för 
Söder m alm (1674). Denna volym omfattar Södra förstadens östra del oc h 
fick 1679 sin fortsättni ng i tomtboken övcr Södra förstadens västra del. 
Holms eleganta och s:,'nnerligen noggrant utförda lorntritningar iir upp släll~ 

/Ia kvartersvis och inneh~iller uppgifter om iigare, friköp och ar eal. Båda vo· 
Iymerna inledcs med register över kvarteren. 

Fdn Joholl eor/molls lid som stad singenjör (1693-1709 ) föreligger den 
s.k. Cortmanska tom tavmåtningsboke n och 1702 års tomtbok .. .o\tminstone 
delar av den tidigare torde nv CorLm:H1 ha uppgjorts 1697.43 Tomtavmiit· 
ningsboken omfattar i regel ett häfte för varje dcl av malmarna och har 
närmast skisskarak tär. Den är måhiinda snarast aU bctrakta som ett för· 
arbete - och eH av stor perfektion präglat Sildan t - till den 1702 filrdig. 
ställda tomtboken. Denna omfattar s:'lvä l Norrma lm, inklusive Ladugårds* 
landet och l{lIngsholmcn, som Södel'.lualm och är uppl agd som en löpande 
förteckning över kvarter och lomter med uppgift 0111 äga re, nummer, tom· 
lens egenskap av fri eller orri, tom tören, arcal och ibland datum för desig. 
nation. Diiremot finnes ej bildliga fram stä lln ingar av tomter och kvarter. 

Liksom 1702 å rs tomllJok saknar övriga under 1700·talel tillkomna tomt· 
böcker helt tomt· och kvartersavbildning:u·. 

1785 !.rs tomtbok iir uppdelad på Södermullll , Staden och Norrmalm och 
löper kvartersvis. Den redov isar ägare, kvarter oc h nummer och stundom 
verks tiilJda friköp. Fö r 1786 föreligger en likartad tomtbok över Staden mel· 
lan broarna. Alla dess:l voly mel· avslutas med kvartersregister. 

4-040 297(1 
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1796 uppriiUadcs nyn, med de sislniim nda till u ppliiggni ngc n iden tiska 
to m tböcker för No rrma lm oc h Söderm a lm. IHdn inledes av k\!!u1crsrcgistcl'. 

Av ce ntral bClyclclsc som hjiilplll cdel vid fastighclsforskn ing j stads:I !'
kivet är de storn kortregistren över fastigheter och faslighe tsiiga re. 

Fasti!}lll'lsregislret, som iii' deL iildsta, upphides ursprungligen :W :lIlJa

Ilucnsen G. von Heidcken oc h komp letterades ef ler hand :lV C. G. Lycholl. 
Regis tret ii I" in delat cfter församli ng:ll', och inom WI/'jC församling fi n nes 
suviit k:va rl ers-, so m gal u- och divcl'sereg istcl' samt bes kr ivn ingar över dc 
olika kvarterens och gatorna s sträckning. Som hllvud s:lk liga källor hal' ~Ill

viinls dc ova n bcskrivlI:l, i ski lda arkivserier ingåe nd e fasteb reven, uppbuds
pro tokoll, stadsarkivets bestånd a\' bouppteckningar. fastighcts\liirderingar, 
memorial till m ngisLrnlen sam L H.mbe Ls- och byggningskollegie ts r cspek li\'e 
politi-, ämbets- och byggnadskollegicts handli nga r. 

Falifiylletsägareregi$tret 1625-18iii är iiYCn det onJna t eftcr fi;rstlmling:II' 
och kvar/er. För Nikolai församling finnes dessutom pcrsolHegistcr, Kiillor
na til! fastighctsägareregistre t utgöres framför a lll a\' bevarat manlals
lii ngds mal crial ,44 uppbudspl'otoko tl, houppteckningul' oc h bygg nad s tovsha lUl
tingar (~ hyggnadsnämndens ritninglH'~ ), J delta o mfattandc regi ster finner 
man upp lysningar o m k,,;utcrsn Ullllller ( s~lviil erlcr li2U som cftcr 1810 :11'.<; 

nlUll lllcrordning ) , angriinsundc g:l tOI' och iigandel'ätt sfii rh:"l tlanden, Där stl 
har varit möjligt, meddclas tid för köp av fastigheterna (l,öpehrev ) ol'h riir 
fast s liillel sc av l, öpen (fastebrcv ). 

l anslutning till fastighetsiigare regis tret finnes iivcn cH separat register 
för Staden mellan broarna, upptagand e hu siiga re dii rsliides årc n l G52, 
löiG och 1683, uleslul:mde b:lscral p:' Ill:lntal slii ngd ern:\ föl' S!:tdcn dessa 
å r . 

Som ett komplement till hittills llehandlade arkivserier skall slu tli gen 
framhfdlas Topoyrupbic:a.wm/ingcn . Denn:l i fr tlga om proveniens högst olik
artade sa mling har onlnats i alfabetisk kva r tcrsföljd och innehålle r köpc
oc h fastebrcv, designat ioncr och en del tomtkartor, viirdel'ingar, l:ineha nd
li nga r, hy reskon trakt oc h myekcL annat. Over samlingen finnes e tt regis ter, 
so m dock enda st upplyser om repre se ntentde k":H'tcl' och fastigheter. 

Uppgi ft er föl' fors kn inga r römnde fas t igheter och topogra fiska förhå ll an
den Merfin nes ii \'en i hiir ej omn:ulln l a rkivm :llcrial. I föreliggande över
s ik t h:!r del endast varit möjligt all dröja vid de mesl l"elev:lllL:l sederna och 
alt söka ge en förestiillning o m dc hjiilpmedel, som geno m deL omfa llandc 
reg isterbeståndet sättes i forskarnas händer, Hedan gcno m dessa register 
kan man skaffa sig ic ke föraktliga överblicka r och kunskaper om hU VlUl
stadens fastigh etcr. husiigare och topografi unde!' de senaste :JOO åre n, 
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lJifnga 

Förteckning öva i .'Illk l ionsvcrket~ r(lsfighel,~llandlingur 1i68- 1840 in
yående, av stadsi ngenjören flfarbctade des igllafiollskartor 

F:l sc ikel / Xgllre Kvarter De~i"n. 
volym dIltum 

1768 Bryggaren Johan Sehultz Slören 1768 2/ 5 

1759 Adv, fi skalen Johan Israel Torpadius Pelarbacken 1750 25/ 6 

1710- 1173 Vindragaren Erik Boström Jämlodct 1771 10/7 

1170- 1173 Lagmannen Johan Christopher Erisichton 50- 61 1771 2/ 11 
Hasenkamllf 

1170- 1173 VAgdrängen Johan Axberg Vintel·\'ligen 131 1772 11 / 11 

1770- 1713 Handelsman nen Anders Edholm Vilds\'inel 176327/7 

1774 Ga!llllleriarbetaren Lockander Urvädersklippa ll 1772 9/ 11 
mindre 108 

1714 Skriiddaren Anders Hallengren Braxen 5 1714 15 / 9 

I7H Kofferdisjömallnen Jörall Eskel in Mäster Mikael mind re 1752 21/2 

1775 Ti m mermans,i nkan Brita Berg BaroängelI mindre 45 1775 '" 
1775 Spannmåh-, mi llul- och vlktualiehand_ Flygaren 38 1774 30/ 6 

laren Lllrs !{ielibeek 

1715 PerukmIlkarelI Hindrik Hodicor Urandmii staren 1751 Il / tt 

lin Timmergesiillen Erik Skogberg och Harhuvudet 1759 14/ 6 
limmel'm:'"11cn Sven Stenst röm 

l 77i Garvaren Eric Lundberg Ugglehu\'udel 1768 30/ 4 

1777 Åkaren Johan Ek Beckbrlln naren 99 177629/11 

1777 Flllnelltryckaren Georg Eidlltz l\öda berget 36 1789 12/3 

1778 Handelsman nen Wilhelm Maistl'l' Tjurberget eller 1778 18/ 5 
,'on der Hurf 70 

1781 Direktören Il citmfilJers ällka Ba rnhusväderk \'llrnl'1l 1780 3/ 5 
90 

I7fU 1{1;,dm;,kl'II'l'1l P...ter Hngclbergs kre- Apotl'karen 136 1780 30/ 10 
ditorer 

1782 SkOlllakarl'1I Martin Dreschers änku Hligerbergel 127 1780 22/11 
MariII [)!'l' selwr 

1783 Trädg:'lrd ~ rnii star('ll Hiodrik Ekman HUlIdeielI 134 1766 22/9 
(2 st.) 

1800 Viktu lllidHllldlarcn ,Jöns WA!:Iströms Morl'hcu ~ 2 1800 2'/ 1 
ar\'lngar 

1801 Johall GuslHr Hagtorn och John n Eric Ormen .~törre 23, 28 1797 2/5 
Hamrnrrlln g 

18Q7 Löjtnallten .hel Gabriel Åbergs änka Sjökal"ell 94, 95. 96 1806 2:) / 11 

1817 - 1832 TI';ldgnrd smiistaren Erie Zcttergren Kr:lIIsell 60 1810 19/7 

1817 - 1832 TrädgArd~llIäslarell Erie Zettergren Kmnsen 61 1816 30/ 11 
1817- 1832 Brygga ren Amil'rs Dahlström li ransl'n 61 1775 23/5 

1817-1832 StAnddrabanten Olof Nielns SchölI I,nltrum lla n l Hi 1813 U / lO 
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Fascikel! 
volym 

1817- 1832 

1833- 1836 

Agar e 

Kryddkramhand laren Nib Holmiund 

Handehbetjänten Carl Anton W elin 

Kvar ter 

Barnängsbacken 103, 
104 (Nya nummer I), 
Barniingen mindre 66 
( Nya nummer 23) 

Ugglan större 143, 
144, 145 
(Nya nummer 4,5) 

Design. 
datum 

1818 29/ 1 

181 7 22/ 2 
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NOTER 

I Se härom W. Pursche, .' råo TJmmerm a ns- till Byggmil.s tarii mbete. Ett StockholmsskrAs 
Offi\'lI.ndl ing under 1600-lalel ( i : Stockholms byggmista reförening 1889- 1964), sid. 8 f. 

: A. Holmbäck _ E. \Vusen, Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolk ll ing, Lund 
l !Hl6; Konungabalken, fl. XVI, sid. 10, Byggllingabalken, fl . l, sid. 87, lOt . 

3 Å. Holmb äck _ E. W essln, Svenska landskapsl.gar tolkade och förklarade för nu
tidens sveoskar , I, Upplandslageo, Uppsala 1933; Jordabalken, fl. 1., sid. 130, Desamma, 
Magnus Eriksson s stadslag ... , Jordabalken, fl. IV, sid. 72 oeh sid. 78 f. 

c Ibid., sid. 79. 
s Holmbäck _ Wessen, Magnus Erikssons stadslag .. ~ Jordabalken, fl. VI, s id . 7S. 
~ Se t .ex. Stockholms stads jordebok 1420- 1474, utg. gm H. Hildebrand, Stockholm 

1876, 5id . 4 f. 
1 Ib id., s id . 1. 
8 Jfr not 6 ovan; j ordebokens andra del, omfattande åren 1-174- 1498, utgavs 1914 av 

1.. M. BU tb efter H. HIldebrands frAnfälle. 
\I Stockholms stads tänkebok 1474-1488, utg. gm E. Hildebrand, Stocltholm 1917, sid. 24; 

Stockhol ms stads j ordeb ok 1474- 1498, s id. 9. 
10 Se Lex. Stockholms stad s tänkebok 1474- 1483, sid. l, 6, 54. 
II BorgInii stare och rAds arkiv före 1686, vol . 70. Jordeboken har pärmtiteln »Stock

holms stadz iordeboek Anno 1545». loneh.Allet börjar dock (sid . 3) med en förteckning 
ö\'er »Staduns huu, som Itaden b ir ArJiga husslön alf och huad huart ren tiar för sUgh 
Allno dom Ini 1551), Motsägelsen sammanhänger möjligen med att stadsskrivaren Bla sius 
Olsson vid ~lt t ämbetstillt räde 1544 28/ 6 falln, att företrädaren [Johan st adsskriv(lre: jfr 
G. Elgenstlema och N. Oslman, Matrikel öfver borgm ästare och rAdmän ... (I: Fest
skrin ... till minne af nya rådhusets in\'lgning hösten 1915, II , Stockholm 1915- 1918), 
sid. 290] ej hade efterlämnat n ågon »synnerllgh Jordaboock, then mao kunde retzliga taKe 
någen rettlIse utafh, som Blasiu5 antecknat på volymens fö.-sAttsblad. Blns iu s Olsson 
har måhända sökt rätta till den oa brist genom att 1545 skaffa en ny bok till j orde_ 
boksnntecknlngur, vilken dock av en eller annaD anledn ing ej blivit anvlind föt'rän 1551. 
Förteckningsmässlgt uppla ges volymen som 1545 Ars jordebok. 

I: Stockholms stads skoUebok 1460- 1468, ulg. gm J. A. Almquist, Stockholm 1926, s id. 
337 r., 340, 351, 382. För den sista uppgiften Jfr H. HQnsson, Stoekholms stadsmurQr 
( Monografier ntg. uv Stockholms kommunalförvaltning, 18, Stockhohn 1956,) sid . 178, 
233. 

" Se I.ex. N. öst man i Samf. S:t Eriks årsbok 1981. 
I. Utför ligare 0 111 pergamentsbrevens proveniens, r egistrens uppläggn ing och begag

nande i fö rf :s PM av den 12 april 1967 (SSA Ink. 490/ 1967 ), förvarad i s tadsark ivets 
forskarn pedition. 

I~ Birgitta Lager, Stockholms befolkning på Johan III:s tid, Stockholm 1962. ~ i d . 56 r. 
I~ Borgmli stare och rAds arkh' före 1636, voJ. 212- 227. Flera luckor finne s dock I 

denna svil . 
11 Tegelproduktionen vid Horns tegelbruk f{jr tiden 1581- 1590 och levertInseT lilI olika 

kyrkObyggJwdsf{jrefay fromydr ov nedo1l8tdende tabell. 

A, 
I 

Total tegel-

I 
Antal 

I Storky rkan I RiddarholmenI Klara Jakob produktion ugnar 

1581 114.500 • 33,000:\ 
1582 99,500 • 3,350 
1583 131 ,900 • 91,SOOb 
1584 142,300 • 109,500 
1585 112,650 • 4,000 67,800c 
1586 121,300 • 42,OOO~ 
1587 130.000 • 10,000 
1588 167,500 , 20,000 37,800 
1589 135,900 • 6,OOOA 80,500 
1590 I 32,450d • 6,000 

Summa: 1.288.000 87,350 39,000 316,800 118,300 
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Mrmtirlmingar till IlIbr:llr:a ; 

Cllpll ifll"rna hämtade från Horns tegelbruks oeh Storkyrka ns för(!sUndares räkenskaper, 
Borgmästare och r åds arkiv fö re 1636, \'01. 215, sid. 3, 13; voL 216, s id. 3, 32; "oL 217, 
~id. rr, 6, 18; vol. 218, sid . 2, 3. 31, 33, 35, 93. 95: voL 219, sid. 2. 3, 4: " 01. 220, s id. 3, 4. 

~ Till t Clöstretz behoff~ respektive betalning från t M. Nil s Lii pe ~ lii s lare i Clöstretl.t 
Ml"d .Cl6strelb torde hiir ej aues sJiilvn klo.~t erkyrkan , som reparer:lts linder åren 1568-
71i [C. F. Rolhlieh, Beskl'ifn inll öfvel' Kongl. Riddarholmskyrk'llI, Stock holm 1822, Nid. 26 
f.; M. Olsson , Riddarholmskyrkan ( Sveriges kyrkor, Stockholm, 2), sid. 128J ntan d e k'·nr· 
\'arnnd(!, dell'is förfallna klos terbyggnaderna. 1576 hade Jolmn 111 beslul:lt om inriiHandet 
av ett , Paedagogium Theologlcumt pA RiddarholmCIl , <m liironn stall fö r främst jrriis t cr, 
som kom nit bli känt genom den norske jesuiten l.aureoUus Nicola is, ~ 1\ losler·L:lssu, 
härifrAn utgåe nde katolska propa ganda. t M. Nils Lä,Be Mlistaru iir idl'ntisk med ,Yicalfllu 
Olui Bothaien3is, senare ärkebiskop (om t Paedagoginm TheologielLlIl ) se ullpsatser av G. 
Uulill i Samf. S:t Erik~ å r~bok 1912 och 1918). 

b Kallas I tegelbruksräken skaperoa genomgAeode ~Nyle ky rk lRn pA Norre Malm ~, i ett 
fRIl med tillägget ~widh S. Clllrat. 

e Enligt 158& Ars räkenskap (\'01.217), s id. 6, hll r teglet le\'ererals 1;186 :17/11. I slu· 
ttt av vol. rinnes ett kvitto av samma datum, avseende uppbörd 1585; häl' säges 70,r,00 
tegelst enfl r oeh S,300 t korstegeb ha levererats. 

d n edov isat under uppbörd föl' 1591; t roligen skrivfel för 15f10, dA dell Il;irmast följande 
npI.s tiil1ningen för utgifter nvser 1590. 

e S. Bra ndel uPllgiver i Klurll kyrka, II , Byggnadshistoria ... ( Sveriges kyrkor, Slock· 
holm, 6) sid. 229, alt eotigt serien Aetn eeclesiastiea, RA, uuder Aren t I58:1--86 levere. 
r'ldes till S. Klnra k~Tka .. . ej mindre lin 171 tusen tegel och 8 tu sen pelartegel ... ~ Han 
omniJ mner hä r ä"en Horns tegelhruk~ riJkcn skaper 1583, 1585, 1('j86 och 1588 (Il\' nagun 
:mledning ej 1584 och 1587 års räkenskaper), doek eml:ls t 50111 utora t cgelle,·eransen. 
SIdlI naden är ändå riit! \'ä~l'nt1ig: mot uppgiften i Acta eec!. om totalt 185,000 tegel siM 
tegcJbruksräkeuskapernas 310,800 t egel. 

L ~ Br~\'et 1602 26/ 11 i Di" erse I\onungabref 1528- 1776, magistrateu~ arki\'. SSA: tryckt 
i l'rh' iJ e:;: icr, rcsolutioner och förordningar för Sveriges sHider, IV, ntg. a\' F. Lindberg 
och " . S l el\l~ n , Stoekholm 1946, nr 157. Ang1tende omsliiodigheterua vid Norr~ För
st:ldens tllJkomst se P. Pn rson s, Ur Stockhol ms Norra Förstod s historia 1602- 1635. 
NI1I'rm:ll m sl1m egen stnd. Kring dess tillkomst, utveckling oeh inkorporering med Stock· 
hol m, stencil, 1967, sid. 18 ff., SSA. Om dc första horgmilstarna I Norra För~l:rden jfr 
G. El gensticl'na och N. st man, Matrikel öh'er borgmästare och rAdllllln .... sid . 30l. 

I~ Om Heinrich Thollle 5C I .. W:son Muothe, Kungl. Fort ifik:ltionen s hlstor'i:l , V[:I , 
Stnekhnl m 1\)J6, ~ id. 227 fr., G. Elmer, Die Stadtplanung im sehwedisch,m Oslseel'c ich 
t600- 171r>, Stoekhol m 1961. s id . 188 ff. och G. Hells tröm. GU 5tav II Ado lfs nyreglerin g Il\' 

Staden ioom broarna, SlImf. S:t Eriks Arsbok 1943 sid. 16. 1626 å rs karta förvara s i 
SSA. ' 

:o l'rj "i legiebre l'e t 1636 10/ 3 i original i Pcrgamentsbre\'ell, SSA: tryckt i Hildebrallll_ 
Bratt. Stockholms stad s privileRiebref 1423- 1700, Stockholm 1900- 1913, nr 98. Om hn'·ud· 
~tadens rörbllttrade ekonomi se C.·I-". Carill, överstAthAllaren Klas F lemi ng oeh Stoek· 
holm s cxpaosioo 16:1 -1 - 1644, Studier och handlingar rö rande Stockhol ms historia. II I, 
Stockhotm 1966, sid. i2 ff .. 96 fr. 

~ L 1636 brukar allmänt anses \'lLrn tillträdeså r fö r s tad si ngenjören .<\ nders Torstell sson 
(jfr t.e.t. G. Elgcnslierna och N. öst man, Matrikel öfver borgmlis tare och r åd m li n ... , s id. 
181 och C.·F. Corin, Over stJlthA ll aren l\las Fleming och Stoekhohns l"xpansion 1634- 1644, 
sid . Hg och 86) , Dcn i staden$ huvudbok 1636, sid. 21, ingående uvlöningslängden har cn 
post I,A 150 dir till ~ Ingeniciiren Aoders Torstcnson. som dock ej jir upptagen i (imhct~· 
boken för I63r. (ämbclena till sattes den 13 maj ) . Här 1Iterflnnes 1 stället (s id. 93) hnn s 
f';retr,idarc, t Tomptmäs tare Un o Ol ofssona. I lim betsboken 1637 (sid. 100) omn;imne~ 
,\ndl'I'S Torstensson som tomtmätare ocb fönt i iimbetshoken lli:18 (sid. 108) gA r han 
under lrenä mningen t lngenielln. 

:~ Jfr C.·F. Caria s i föregåeode not ci terade arbete, sid. 68, Odl G. Hellström, Glista" 11 
Adolfs nyl't'glering 11\' St:lden inom bron rna, s id. 33. 

:, Stadsmii tnings:l\'delningen s arki\'. E II o. ~ Ookumentbok B, . 
u Volymeo a ogh'l's ~.'·I\'äl på ryggen som p1t frn mpärmen o mfatt a åren 1634-1648. 

\' ilket sAlcdes är felakUR!. 
~~ Tänkeboken 1642 20/ 8, sid. 208 f.: t Br1inda bokeLl~. sid. 22·' fr. 
~ Om rådman nen Vnllelltin Nilsson, lmll s hustru Margaret:1 von de r I.iot!e oeh he l\ ne~ 

and .. e man Hans Neum an St' G. Elge lls tiel'na och N, ö stma n, Matrikel öf\'Cl' borgmäst:lre 
m'h rAdrnii n ... , sid. 167, nr 417. 
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!1 Dcs ignallon~k a rl a n publicerad :1 \ ' H. Haosson i Stockholms st~dsmu.:ar, sid. 154. 
~ AngAende förordn ingen om stndens s tyrelse 1672 se C.·F. Corm. Sjahs t ~' r.e oeh kl1 ll g~ 

lig m:lktpolitik inom Sloekholms s tadsförvalto;ng 1668-1697 ( ~ I onograrler utg. :1\ 

Stockholms kommunalfön'altning, 21 , Stockholm 19(8), s id. 107 fr. 
:!II Fr.O.m. 1674 iimb(\h· och byggningsko lleglcts protokoll, , . 
30 Privileglehre\'en lU6 l / ö och 14,,6 7/ 12 i origi nal i Pergamt'nlsbre\'en, SS,\: Iryckln 1 

Privilegier, resoluti oner och förordningar för S\'el'iges s täder, I, ulg. a\' N. Ht'riltz, Slock· 
h olm U)27, nr 79 och 134. .. 

~I .Ifr T. Höjel', Stockhol ms s tads drätsel kommi ss ioll 1814--1864 och Bo.'s" hr"· ~~h 
hamnbygg nadskomm Jlte rade 1815- 1846 ( Monografier utg. av Stockhul ms kOJnn.un alro"-
"altning, 14, Stock hohn 19(3 ), s id. 298. . 

!~ Hegistr:l turel utgör Aren 1754- 1772 och 1771- 17 79 en sep:_ra t seri e: önigt lir det 
bundet till lIrotokoile t . 

" Seriell ul'l, vls(lr luckor för åren 1674- 1675, 1677 och 1741. Luekurn:1 kOLllJlenseras 
delvis O" $ludens kO/lceptregistratur 1674 och 1741. 

34 Uppbudsllrotokollen benämnes fr.o.m. 1732 lag/artspr o_tokofl . . .. 
3:; Här om nämnt material ur magistratens och rAd husraltens arkLv kommer all utfor. 

ligare b ehandlas I stadsarkivets ar sberiittelse för Ar 1969. .. ". 
!II Volymen Syne/orrtittningar d byugll(lde~ Innehåller fra~llfo r. nllt he~~~I~n'Llgar ,n, 

st örre fn ~U ghe t ~komplex, sådana som Lex . Piperska Muren, fr edfIksho f, Il e l ~ l ~k'l hu~ct, 
Eldk"nruen oell l{ungJ. Myntet. . 

3, Ing!,,' i hu\'ud5crien liV protokoll. l-liin "lsnlnll till IIL'otokollhiifl e t ~ nUlllmer ges I 
auktion~,, (>rket s arklvförteekning. , 

:IIi Angående s tad sarkitekternas ark iv och C"rlberg se C.·F. COI·.in~ ul'l'satser Sta tl s:~rk ': 
tek terll:ls arkiv och Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlbergs rdmngof och memOlln l 1 

Stockholins sl:lC l ~ arkiv (i stadsarkivets 1trsberiiltcJser 1933 ocb 1958). . 
3~ Stoek holms $tod s ordinanlier ... , utg. af J. Lngerström, :1, Stockholm 173.l. Sid. 

55 och 209. Jfr W. Pursche, Stoekhol ms byggmä sta re och byggmlls t areämbete under 1700· 
tnlels rörra hiun ( I: Byggnadsindu strin, nr tO, 1964), s id. 879. .. . . 

40 Cenlralregislret förvaras hos s ta dsbyggnadskontorels stadslll:rtnlUg~u\· del nlUg. 
41 Byggningsko llegiet s protokoll 1648. s id. 57: 1651, sid . 10. 
4 ~ lIegistret nl'l,tnger ej kl'art eren IlA l\ung~holmen . 
u Se C. !\Innman- H. G. F. Sundberg, Ägllnderättshistori skn u ndersiiknini:a r rorand.e 

tomlerna \' Id :S01'l" Miilarslrand (SlndskoJlegiet s utJAtanden och memoria l, 1928, 1\1' h , 
Stockholm HlI!8) , s id. Hl f. " .. , 

44 Oet för 1600-lalet he\'~ln\dc munlulsliingdsmaterialel fö l' h~I:1 slnd(>n nr t:un~,lgen 
torHigt. Endl.st Aren lli52 och 1676 finne s ru lbtii~diga liingdcr, 161l~ d~ssutolll ell h~.ni:~ 
för Studcn In01ll broarna. Fr.o.m . 1711 finnes l stort sett fullstnnthga ~llunt:1 1 8 Iang
dcr för l'nrt 10 år. vilka kan kOlll!,lelterns med en i hUl'udsak o.~)rlltcn SV it ,)\' k_·or.lo
tnxeri ugsHinllder. Fr.o.m . 1830 bar mantaJsHi ngdern.a he_vants for_ "n~je Ar. SamtILg" 
mantalslängder iir Ilcrsonregistrerade. För kronotnxenngsln ngderna forclIgger person· "dl 
'i\'ariersl't'gis ter rör vari 10 år tiden 1725.- 1825. ... . . r 

:\Iuntnls. och kronotaxeringslängdl'rna hor ej har tag.ts upp tlU I~h:ll!dhng,_ (.(1. de dds 
kan förutsfittas va ra tämligen bekant a, dels emed an det sedan m.er li n 3 .. Irr .. forelrgger. en 
instrukth' O\' l'r~ikt al' detta a rkh'aliebeslå nd n,' N. Staf J s tadsarkn'cts fll'sb(>rlltlelse 1932. 
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