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Fjärde delen av den reviderade katalogen över B-handskrifterna 

omfattar B 136 - 200. Den innehåller 241 sidor, motsvarande i gamla 

katalogen blad 25 v - början av blad 53. En index till den nya kata

logdelen är uppgjord. Bland de ifrågavarande handskrifterna utgöras 

många av föreläsningsanteckningar, till större delen från sen tid. 

Vad den gamla katalogen innehåller om dessa har vid revideringen i 

många fall ansetts kunna utan närmare granskning överföras till den 

nya, dock att biografiska data överflyttats till det personregister, 

som ingår i index.

I den nya katalogen ha de ej reviderade handskrifterna utmärkts 

med bläckanteckningen "Ej rev." i marginalen.

Undertecknad ansvarar ensam för den nu färdiga katalogdelen 

med index.

Uppsala i november 1958.
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Register till en del av volymen.

Magnus Erikssons landslag ÄB kap.2, med tillägg 
om arvsrättens begränsning till femte man.
(Schlyter X s.74 not 10 m.fl.).

Riksrådets dombrev d.io/ll 1507 ang. femte mans 
arv.
(Styffe: Bidrag,V s.223.J.E.Almquist:Den 
s.k. mellersta legen).

Tabula consangvinitatis.
(Arvstabell.Tillämpad i dom 1614 mellan 
Axel Oxenstierna och Erik Horn).

Regeringens (Riksrådets) betänkande d.29/3 1633 
till Svea hovrätt i mål om arvsrätt för 
syskonbarn m.fl. (arv efter Erland Biörsson) 
och hovrättens dom d.6/4 s.å.
(Jfr 101 d n:r 27 s.400 o.403 m.fl.st.).

K.res. d.26/11 1669 ang. testamente om avlinge 
mellan äkta makar i stad.

Besvär av Elisabet Carl sdotter (Gyllenhielm)
över arvskifte efter Ture Tureson Natt och 
Dag, hållet på Traneberg d.ll/6 1661 mel
lan Ture Turesons h.Karin Stake och hans 
brorson Carl Axelsson (Natt och Dag).
(Jfr B 136 n:o 7).

Förklaring över Elisabet Carl sdo tter (Gyllen- 
hielms) besvär över arvskifte i Traneberg 
d.ll/6 1661 efter Ture Tureson (Natt och 
Dag).
(Jfr B 136 n:o 6).

"Erfda Balker eller en Swänsk Arffz Rätt. K.
Christophers Lag, Rijkssens recesser, stad
gar och Loffl. bruk uti korta Aphorismer 
eller Articlar extraherat =:=:=. Hoc finitum 
Anno 1670 d.ll Januarij."
(Ofullst. Anon.)

Sparre, Erik: Censura de jure hereditario.
(Troi, av 1578, se Hist.Handl.27 s.95 f).

Utkast till slutlig dom i arvstvisten efter Gör- 
vel Abrahamsdotter Gyllenstierna.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(forts.) fol. (B 136.)
(Ofullst. Trol.av 1587, se Hist.Handl.27 
s.10-17 och 155-166 r.2).

Kurck,Jôns: Censura de jure hereditario. 34 v.
(1600-talet före 1652).

Utdrag av domboken, hållen vid lagmansting d.17-19 
Mars 1636 med allmogen i Kalvola/, Saris och 
Säksmäki socknar,med dom i tvist mellan Jöran 
Hinderssons arvingar samt Bartwijk Hindersson 
ang. redovisning för arv m.m. 36.

K.Brev d.ll/4 1681 till hovrätterna att inkomma 
med sitt betänkande över lagens rätta för
stånd om död mans gäld, särdeles den som 
gjord är i varande äktenskap. 38.
(Jfr K.res. d.30/5 1682, Schmedeman s.758.).

K.Stadga och förordning d.2/5 1684 ang. bördsrät-
terna av Kronans skattskyldiga jord etc. 40.
(Tryckt ex.).

K. brev d.6/5 1685 ang. tillämpning av svensk lag
i fråga om dödsbon i Skåne. 42.

Svea hovrätts underd. utlåtande d.ll/2 1686 om 
arvtagandet mellan broder och syster i um- 
ägor, som bestå av både frälse och skatte. 44.

Svea hovrätts skrivelse d.22/9 1686 till under
rätter med tillkännagivande av K.res. d.13 
i s.m. ang. istadarätt för halvsyskon. 46.

Underd.skrivelse (trol.1690) från Johan Henrich 
Gerdth, kyrkoherde i Tyska församlingen 
i Stockholm, ang. begravning av vissa lik, 48.
samt

Karl XI:s resolution därå d.6/2 1690. 49 v.

-i <

Svea hovrätts skrivelse d.12/11 1691 ang. K.
res. d.10 i s.m. ang. huruvida rusthållares 
skattejord kan gå i betalning för hans gäld. 50.
(Jfr B 108 n:o 4).

21. Anteckning om K.res.d.6/11 1695 ang.samma res.
som under n:o 20 sägs. 50 v.





3.

fol.
22. Svea hovrätts skrivelse d.28/9 1694 ang. rust-

hållares makt att giva morgongåva m.m. 51.
(Tryckt ex.).

23. Anteckning om K.res. d.29/l 1698 ang. bankens rätt
till uppbud å rustningsskatterättighet m.m. 51 ^

24. Svea hovrätts skrivelse d.4/2 1695 ang. K.brev d.
16/l s.å. ang. bördsrätts- eller skattehem
mans förmedling. 52.

(Tryckt ex. Schmedeman s.1395).

25. Anteckning om K.res. på allmogens besvär 1683,§ 5. 52.

26. K. brev d.12/6 1707 (till Svea hovrätt?) om eller
huruvida en hustru av adligt stånd må, när
mannen vill cedera bonis, undantaga egendom ,
som hon infört i boet. 54.

(Med anteckningar.)

27. K. brev d.2l/l2 1695 ang. konsistoriernas tillsyn
över prästbarn. 62.

28. Anteckningar om en föreskrift av d.3/l2 1693 av
kyrkligt innehåll. 62 v

29. Svea hovrätts cirkulärskrivelse d.27/4 1699 till
häradshövdingar ang. bördsrätt in cessione 
bonorum. 63

(Delvis tryckt ex.)

30. Arvstabeller ("Regulae generales de successione
ab intestato") med anteckning: "Communicatum
a Johanne Hermansson,Facult.Jurid.Adjuncto
Anno 1712 in Junio Upsalia." 65

31. Arvstabell (1700-talet; anon.;. 71.

32. K.stadga och förordning d.3/7 1686 ang. testamen
ten. 72.

(Tryckt ex.).

33. Belther,Daniel: Om förmynderskap. ("De tutela").
Diss.Uppsala, Mars 1634. 78,

(Tryckt ex.).

34. K. förmyndarordning d.7/3 1669. 86,
(Tryckt ex.).

(B 136).

(nedre margen),





4.

fol.
(B 136.)

98.

Papperscodex i pappband.med skinnrygg, 
100 fol. Avskrifter (olika händer) och 
tryck 1507-1716. Ett i volymens register 
upptaget tryck saknas. 4:o.

33. K. påbud, Ystad d.l/2 1716 huru pupillers samt kyr
kors, skol- och fattighus medel med fullkomlig 
säkerhet till sex procent skola och kunna frukt
bara göras.

(Tryckt ex.).





Sekreta utskottets berättelse d.7/3 1765 ang.riket 
"beskaffenhet", med åtföljande "Recension".

(Protokollsutdrag).

K. brev Nyköping d.8/4 1600 till biskop Peder Bene 
dicti i Linköping.

Förteckning å tio rådsherrar, som i Karl IX:s tid 
blivit "en part aflifwade och en del biltoge 
lagde".

Ridderskapets exception vid riksdagen 1650 mot de 
andra tre ständernas protestation på godsens 
abalienation.

(Colling, i.J.?), Om de politiska partierna i Sve
rige 1762.

(Föreläsning?).

K.brev d.15/9 1694 till överståthållaren ang. två 
rådmanstjänsters besättande.

K.brev d.23/ll 1708 ang. skyldighet för präster
skapet att för kronans befallningshavande i 
landsorten angiva när i församlingarna synder 
och odygder yppa sig, som höra under världs
lig dom.

(Transumt).

Göta hovrätts cirkulärbrev d.29/l 1710 ang. charta 
sigillataavgifterna.

(Utdrag).

K.brev d.5/5 1709 till collegium medicum ang. vis
sa förmåner för Vårby m.fl. surbrunnar.

(Transumt).

Ordning hur tingsgården för var hel gård i Värm
land skall utgöras, utfärdad Carlberg (i 
Värmland) d.24/7 1624 av landshövdingen Bo 
Ribbing.

K. förordning d.28/4 1630 ang. tiondesnör.

K. brev d.5/2 1655 ang. begravningsplatser i kor 
för kungliga och furstliga personer.





6.

fol.
13. K.brev d.7/3 1683 till landshövdingen Henrik von

Vicken ang. dem som till att slippa utskriv
ningen huggit av tummarna. 71.

(Extrakt.)

14. K.res. d.2l/l 1684 ang. regementsofficerares och
kapteners skyldighet att presentera gevär för 
generalspersoner m.fl. 72.

15. K.förordning d.2/s 1692 ang. upprättande av inventa
rium över monderingen, när en officerare vid 
ett kompani till häst avancerar eller tager av
sked. 73 v.

16. K.förordning d.20/8 1692 ang. förbud för officerare 
av kavalleriet att kassera någon monderings- 
sort, som på mönstringen varit av K.M:t gil
lad m.m. 76.

17. K. förordning d.2/4 1695 ang. rangen för stadsma
joren i Malmö. 78.

18. K.brev d.19/3 1701 att ingen gemen soldat skall göra
vakt förr än han avlagt ed m.m. 79.

19. Krigskollegiets brev d.3l/l0 1706 huru med skjut
ningar vid officerarnas begravningar förhållas 
skall. 80.

20. K.förordning Altranstadt d.2/6 1707, varefter under
officerarna vid regementerna hava att taga de
ras rang, när de komma att göra tjänst med var
andra. 81.

21. Svea hovrätts brev till underdomarna att officerarna
kommuniceras de klagomål, som vid domstolarna 
förehavas mot deras underhavande manskap. 81 v.

(Odat.,men bör dateras mellan 15/9 1715 - 
10/12 1716).

22. Svea hovrätts dom d.27/2 1717 i de av högsta om
budsmannen mot k.rådet Jacob Reenstierna an
ställda klagomål. 82.

(Transumt).

23. Allmogens ingivna supplik på riksdagen i Stockholm
1680. 85.

24. Berättelse Hälsingör d.28/7 1663 om verkställighet d.
24/5 s.å. av Danmarks Höjesterets dom över Cor-
fitz Ulfeldt d.23 s.m.,med ant.:"Af
H.Ståhlbgrgs copiebok". 93.

B 137).





7.

fol.
25. K.res. och förklaring d.29/ll 1669 huruvida äkta makar (

i stad äga ingå paktum ang. sitt avlinge. 94.

26. och 27. K.brev d.ll/ll 1708 ang. rätt i visst fall för 
brottsling, som bekänt sin synd,att begå natt
varden. 96 och

(Transumt).

28. K.brev d.2l/l2 1708 till domkapitlet i Lund ang.
ringning över hertiginnan av Holstein Gottorp, 
så länge hennes döda lekamen stode ovan jord. 99.

(Med anteckningar).

29. K.plakat och förordning ang.justitiesakerna uti 
k.revisionen, förnyad och förbättrad d.
3l/8 1682. 100.

(Schmedeman s.772).

30. K. brev d.l/9 1685 till hovrätterna ang. citatio-
ner för revisionssökande. 106 v,

Schmedeman s.973).

31. Kammarkollegiets brev d.20/3 1708 till landshövding
arna ang. skatterättstaxeringar. 108.

32. K.förordning d.27/5 1707 dem till rättelse och efter
levnad, som vid Medevi surbrunn sig uppehålla. 110.

32 1/ 2. K.brev d.5/5 1709 till coll. med. ang.surbrun
nar. 112 v,

33. K.förord ning d.4/5 1727 huru förhållas skall med
deras föreslående till tjänster inom ett verk,
som äro nära uti skyldskap. 114

34. Kon.Fredrik III:s av Danmark brev Köpenhamn d.7/7 
1656 till Lalle Urne att vid skifte efter Ri- 
gitze Bille på Rosendal bevaka den frånvarande 
Reinhold Anreps rätt. 116

35. K. M:ts till justitiens befordran förordnade riksråds
brev d.24/IQ 1700 ang. eders avläggande. 117

36. K. brev d.24/4 1764 till Åbo hovrätt, huruvida det, 
som mellan fyra ögon talas,kan i ett utslag 
anföras som skäl. 119

B 137).

97.

(Transumt).
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fol.
37. K.brev d.ll/3 1735 till bergskollegium huru förhål- (B 137).

las skall med dem som befordras till någon be
ställning men tillförene ingen lön haft. 121.

38. J.Nordencreutz' projekt d.8/f#1735 till instruktion
för lantmätare vidmått- och vikt justeringen m.m. 123.

(Transumt).

Lunds
38 1/2 . Betänkande (trol.1699) från adxlx domkapitel över 

frågor som av K.M:t ställts i ett reskript 
d.23/2 1699. 127.

39.a) cch b). Cirkulärskrivelsed.14/4 1684 från biskop 
Knut Hahn i Lund till prostar ang. klockarnes 
examinerande i svenska språket.(2 ex.). 133 och 134.

40.a) och b).Cirkulärskrivelse d.2l/4 1684 från biskop 
Knut Hahn i Lund till prostar ang. kapella-
ners tillsättande m.m. (2 ex.). 135 och 139.

41. Cirkulärskrivelse d.20/5 1684 från biskop Knut Hahn
i Lund ang.förbön för drottningen m.m. 141.

42. K. brev d.22/l0 1688 ang. magasinspannmålen. 143.

43. K. brev d.4/4 1689 att professorer, häradshövdingar
och överinspektörer vid tullen böra vid tvis
ter med adliga anses som adliga vederlikar. 147.

44. K. res. d.16/2 1715 på fältmarskalken Nils Gyllen-
stiernas und. memorial på krigsmaktens och fäst
ningarnas förnödenhet för 1715. 148.

45. K.res. Malmö d.8/5 1700 ang. befrielse för änkor och 
barn efter avlidna magistratspersoner i Malmö 
och andra skånska städer från efterräkningar 
för de avlidnas dispositioner av städernas me
del. 156.

46. K. res. och förklaring d. 26/l0 1682 över några punk
ter, som ridderskapet och adeln insinuerat. 158 och 160.

47. K. M:ts till justitiens administrerande förordnade
och befullmäktigade råds resolution d. 17/5 
1701 ang. straff för olovliga skogshyggen i 
Skåne, Halland och Blekinge. 159.

(jfr nedan n:o 54).





9.

fol.
48. K.res. och förklaring d.l2/l2 1672 på skånska allmo

gens besvär vid riksdagen s.å. 162.

49. K.res. d.27/2 1700 ang. den avgång som bestås på hav
re och pundvaror i magasinen. 180

50. K. förordning d.5/l0 1694 ang. den avgång som bestås
på pundvaror i magasinen. 182,

51. K. förordning d.22/lO 1688 ang. den avgång som bör
bestås proviantmästare på den spannmål, som be
tros under deras förvar. 184.

(Jfr n:o 42).

52. Kammarkollegiets skrivelse d.9/l2 1708 till riksrå
det och generalguvernören Nils Strömberg ang. 
proviantmästaren i Reval Hans Bilefelts räken
skaper. 188.

53. Generalguvernören Rutger v.Aschebergs kungörelse 
Malmö d.29/9 1692 ang. skyldigheten att del
taga i vägröjning och brobyggning. 192

54. K. M:ts till justitiens administrerande förordnade 
och befullmäktigade råds res. d.17/5 1701 ang. 
straff för olovliga skogshyggen i Skåne, Hal
land och Blekinge. 195

(jfr ovan n:o 47).

55. Kammarkollegiets d.12/7 1714 fastställda stat ang.
arméernas månadstraktamente under Nils Gyllen- 
stiernas kommando 1714. 196

56. Extrakt d.20/l2 1680 av K.M:ts generalresolutioner. 210 v,

57. K. M:ts res.d.22/12 1697 på allmogens i Östra och
Västra Göinge härader besvär. 211.

58. K.res. d.22/l2 1697 på allmogens i Frosta och Färs
härader besvär. 213.

59. K. res. och förklaring d.3/ll 1696 ang. husesyner på
officersboställen i Västernorrlands län. 214.

60. K.brev d.16/4 1689 till R.v.Ascheberg ang. office
rarnas hemmans bruk i deras frånvaro. 216.

B 137).

(Extrakt).





10.

fol.
61. K.M:ts till delibererandet av defensionsverket för- ( b 13 .)

ordnade råds res. över Magnus Stenbocks memo
rial ang. defensionsverket i Skåne m.m. . 217.
d.ll/5 1710.

62. K. res. Stralsund d.28/4 ( 9/5 ) 1715 på Nils Gyllen-
stiernas memorial ang. de till skånska och norska 
armåns underhåll beviljade medlens utbetalning m.m. 229.

63. Kammarkollegiets brev d.13/3 1713 till generalguver
nören Mörner ang. fältproviantmästarens räken
skaper. 231.

(Transumt).

64. K. brev d.28/2 1678 ang. värvningens bedrivande. 233*

65. Västgötaarmens månatliga traktamente 1710,fastställt
d.4/l s.å. av defensionskommissionen. 236.

66. Månadsstat för ett värvat kavalleriregemente,fast
ställd av K.M:t i.Demotika.d.25/8 1714. 245-v.

67. Månadsstat för artilleriregementet i fält och fäst
ningarna,fastställd av K.M:t d.9/7 1719. 249.

68. David Makelåers skrivelse Malmö d.l/6 1695 med kun
görande av k.brev s.å. ang. klagomål över 
officerarnes vid de skånska kavalleriregemente
nas egenmäktiga förfarande betr. åbor på häs- 
te- och löningshemman. 255.

69. Uträkning (1710?), som visar vad var officerare av
de regementen, som skola transporteras, kommer 
i kontant att undfå till månads sjöprovision. 257.

70. Separation emellan fourage och fälttraktamente,at-
testerad d.12/7 1714 av P.Wingeflycht. 261.

71. Stat på generalstaben vid skånska armån för år 1719*
fastställd d.14/5 s.å. 26$*.

72. Stat för ett rytteriregemente med indelning uppå 
dess månatliga fälttraktamente, proviant och 
fourage för år 1719,fastställd d.14/5 s.å. 269.

72 1/2 . Stat för ett rytneriregemente utan indelning 
uppå den månatliga lönen, proviant och fou
rage för år 1719;fastställd d.14/5 1719. 273.





11.

fol.
73. Stat för ett regemente dragoner utan indelning på dess 

månatliga lön, proviant och fourage för år 1719, 
fastställd d.14/5 .s.å. 277.

74. Stat för ett regemente till fots med indelning på 
dess månatliga fälttraktamente, proviant och 
fourage för år 1719,fastställd d.14/5 s.å. 281.

75. Stat för ett regemente till fots utarjindelning på 
dess månatliga lön,proviant och fourage för 
år 1719, fastställd d.14/5 s.å. 286

76. K. brev d.27/ll 1699 med förbud för rusthållare
att utan vederbörligt samtycke försälja eller 
inlåta sig med handel ang. sin approberade rust- 
tjänst, samt med beslut om böter för en namn
given rusthållare, som så förfarit. 291

77. K. brev d.l6/ll 1699 ang. straff för dem, som å- 
dömts kyrkoplikt men inför prästen vid det 
uppenbara skriftermålet neka till den synd 
han tillförene inför rätta vidgått. 293.

78. K. brev d.lo/6 1699 till generallöjtnanten och
guvernören (= över Skåne) ang. rätt för
danska adelsmän, som äga gods i Skåne, att
till Danmark överföra deras godsräntor. 294.

79. K. brev d.3/8 1698 till generallöjtnanten och guver
nören (= över Skåne) om de delinqventers be
gravningar, som dö i fängelset. 296.

(Schmedeman s.1518).

80. K.kvarnkommissionens beslut Önnestad d.25/8 1698
ang. kungsådran i Helgaån. 298.

(Protokollsutdrag. Ej hos K.G.West
man: Aktstycken etc.).

81. K. brev d.29/lO 1698 till generallöjtnanten och
guvernören (= över Skåne) om tjuvars kyrko
plikt och deras, som andra och tredje gång
en sig med lönskaläge förse. 299,

(Schmedeman s.1523).

82. K. res. d.30/7 1698 på guvernementsfiskalens sup-
plik ang. hans plats bland domare i rådstu
gan. 300,

( B 137.)

(Jfr B 137 n:o HO).





12.

fol.
S3. K. förklaring d.2l/7 1690 över 4:de punkten i

rusttjänstordningen för Skåne,Halland,Blekinge 
och Bohuslän. 301

(Jfr B 137 n:o 96,som har datum 
22/7).

84. K. brev d.8/5 1689 till fältmarskalken och general
guvernören (= över Skåne) ang. brandstodsföre
ningen i Skåne. 302.

85. K. brev d.24/l2 1689 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne) ang. brandstods- 
föreningen i Skåne. 303 v.

86. K. brev d.l5/l 1690 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne) ang. brandstods- 
föreningen i Skåne. 304 v,

87. K. brev d.13/4 1689 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne) ang. präster
skapets i Skåne missbruk med oskälig uppbörd. 306 v,

88. K. brev d.18/12 1690 till fältmarskalken och gene
ral guvernören (= över Skåne?) ang. upphörande 
av rå och rörsfrihet för berustade säterier. 308 v,

89. K. brev d.l2/l2 1690 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne?) ang. vissa 
rustningssäteriers ansvarighet för kontribu- 
tioner och bevillningar. 310.

90. K. brev d.14/2 1687 till kammarkollegiet med före
skrifter rörande byten mellan kronan och en
skilda. 311.

91. K. brev d.2/3 1683 till generaltullförvaltaren
ang. viss tullfrihet för främmande minist
rar. 313 v,

92. K. brev d.ll/5 1683 till riksskattmästaren ang.
viss tullfrihet för främmande ministrar. 314 v,

(B 137.)

93. K. brev d.l?/3 1687 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne) ang. under
skrivandet av brev och expeditioner. 316 v.





13.

fol.
94. K. brev d.9/l0 1687 till fältmarskalken och gene- (B 137.)

ralguvernören (= över Skåne) ang. rustnings- 
tjänst för dem av adeln i Skåne,Halland och 
Blekinge, som hava blott 78 tunnor korn eller 
mindre. 317 v.

95. K. Brev d.8/l 1689 till en landshövding ang tid
punkten, då adeln har att ingiva jordebok och 
rusttjänstlängd. 319 v.

96. K. förklaring Kristianstad d.22/7 1690 över 4:de
punkten i rusttjänstordningen för adeln i Skå
ne,Halland, Blekinge och Bohuslän. 321 v.

(Jfr n:o 83 som har 2l/7).

97. K. brev 2l/7 1688 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne?) ang. tillåtel
se för adeln "där J landet" att mot årlig 
avgift städja krono- och kyrkotionden ef
ter tiondesättningen. 322 v.

98. K. brev d.19/10 1691 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (= över Skåne?) att skattefrälse 
skall, i riksdagsbevillning och kontributioner, 
ej annorlunda anses än skattekrono. 323 v.

99. K. res. och förklaring d.l/lO 1686 på prästerskapets
i Skåne och Blekinge besvär vid riksdagen. 325.

(Extrakt).

100. K. brev d.13/7 1696 till "landshövdingen" Nils
Gyldenstolpe med svar ang. sekreteraren Teller, 
assessorn Ehrenbielke och dess dotter,som 
vägrat att avlägga vittnesed som föreskrivits 
av rådhusrätten i Jönköping. 327.

101. Svea hovrätts cirkulär d.23/7 1696 till härads
hövdingar ang. sattet att styrka uppgiven 
fattigdonljhos revisionssökande. 329.

102. K. res. Malmö d.7/8 1690 ang. traktamente för dem 
av artilleriet som vid mönstringarna få hem
lov. 331.

(Extrakt.)

103. K.skrivelse d.l8/l0 1695 till generallöjtnanten 
och guvernören Otto Vellingk ang.rangen. 

(Extrakt.)
332.
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14.

fol.
104. K.brev Kristianstad d.2l/7 1690 till Rutger 

v. Ascheberg huruvida de för rustnings 
presterande bliva befriade, som hava 
under 78 tunnor hårt korn m.m. 333.

(Extrakt).

105. K. brev Kristianstad d.2l/7 1690 till fältmar
skalken och generalguvernören (= över Skåne) 
ang. tillstånd för adeln i Skåne, som äga 
gods i de andra provinserna i Sverige, att 
prestera rustning under detta kompani. 334.

106. Kammarkollegiets och reduktionskommitterade
underd. skrivelse d.2l/5 1690 ang. skatt
läggningen. 335

107. K.brev Kristianstad d.11/7 1690 till Rutger v.
Ascheberg att ingen må sitt rusthåll bort
taga, med mindre han först givit överoffi
ceraren det tillkänna. 349

(Extrakt. Med en anteckning ang.
K.brev d.6/ll 1695).

108. K. förklaring Kristianstad d.22/7 1690 över 
den 4:de punkten i rustningsordningen 
för adeln i Skåne,Halland,Blekinge och 
Bohuslän. 350

109. K. brev d.4/3 1690 till fältmarskalken och gene
ralguvernören (över Skåne) ang. insockne- 
och ugedagsfriheten i Skåne, Halland,Ble
kinge och Bohuslän. 351.

110. K.res. d. 30/7 1698 på guvernementsfiskalens
supplik ang. hans plats bland domarne i 
rådstudan. 353.

(Jfr B 137 n:o 82).

111. K. förordning d.30/l0 1695 huru med edgångarna
uti domstolarna förhållas skall. 353.

(Schmedeman s.1429).

111 1/2 . K. plakat d.18/5 1696 ang. förbud mot att 
inlåta sig i handel eller köp med 
K. M:ts krigsmän om ngn beklädnad 
m.m. 353 v.

( B 137.)





15.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

fol.
K. brev d.6/8 1681 ang. förflutna fatalier

a#- främmande köpmän. 354.
(Extrakt.)

K. brev d.6/2 1689 ang. fatalier. 354.
(Extrakt).

Svea hovrätts brev d.l4/l2 1692 till Sthlms råd- 
sturätt ang. giltighet av intyg av notarius 
publicus. 354 v,

("Annoterat wid Rådstugu Balkens
24 cap.").

K. plakat och förbud d.9/5 1693 ang. slagsmål
och våld HKHsxxpaxxgxKR i Riga. 335

K. M:ts res. Göteborg d.ll/4 (ll/8?) 1691 på
"Törn schiörskans" supplik och nådår. 356

Magistratens i Malmö res. d.9/11 1707 ang.
fångarnas förplägning. 356 v.

K. res. Malmö d.8/5 1700 till Göta hovrätt ang. 
befrielse för magistratspersoners i Malmö 
efterlämnade änkor och barn från vissa ef
terräkningar. 353.

(Jfr n:o 45).

K. res. Malmö d.15/5 1700 ang. befrielse för 
prästerskapet i städer och på landet från 
vissa efterräkningar ( i Skåne m.m.?). 359.

Generalguvernören över Skåne C.G.Rehnskiölds
skrivelse Malmö d.15/5 1700 till magistra
ten i Malmö ang. statskontorets föreskrift 
om vissa löneutbetalningar. 360.

Papperscodex i pappband med skinnrygg.
À ryggen: "Miscellanea juridica."361 fol.
Avskrifter, olika händer på 1600- och
1700-talen. N:o 42 i Celses samling.
Tyckes hava tillhört J.Colling. 4:o.
På främre pärmen är antecknat: "Obä.
K.Res.f.Lunds stad 1638-1731 uttagna."

( B 137.)





16.

fol.
Florilegium juridicum. 1*

(Anon. Tidigast 1617,se fol.30).

Första boken: om domare, rättegångsprocess, 
dom och det som länder till exeku
tion. fol. 1.

Andra boken: ang. civilsaker och aktio
ner. fol. 19 v.

Tredje boken: ang. kriminalsaker. fol. 51.

Undervisning och rättelse huruledes kungl.sakören 
uppbäras skola,utdragen av adelns privi
legier och Sveriges lag. 70.

(Anon. Tidigast 1590, se fol.7l).

Om skattegods, sämje och stadgehemman, deras 
natur och rättigheter efter Sveriges lag 
och riksens fundamentalrätt, och huruvida 
frälsemän, som dem igenom köp och dona
tion fått hava, må med dem göra och låta. 76.

(Anon. 1649).

Undervisning om syner,rå och rör, item vad aktas
bör vid jords avmätning. 131.

(Odat. Undertecknat:"Tantum").
Innehåll :
a) (Dober,Petrus Hansson...?): Huru man

skall rätt och lagligen procédera med 
syner. fol.132.

(Se: I.Arnells Kommentar till 
Stadslag en,s.399).

b) Undervisning om laga rå och dess 
prof. fol.148 v.

(Se J.Locenius,Synopsis juris,1673, 
s.791 samt I.Arnells Kommentar till 
Stadslagen,s.406).

c) "Underwijsningh om Jords Afmätningh".
fol.152 v.

(Odat. Anon.).
d) Vad frågor som kunna infalla vid jordagods 

avmätning. fol.155.
(Odat.Anon.).

Papperscodex i pappband,162 fol.
Avskrifter,allt av samma hand.
1700-talet. .4:o.

B 138.





17.

1. Visby konsistorii betänkande 1717 "Om de Grader 
och Leder i Skyld- och Svågerskapet, som ^ 
till Echtenskapz byggiande hinderlige äro.

(Med index rerum. På tit.bladet:
E. Hörning).

2. Hörning, E.: "De doctrina Computatione Graduum". 410.

3. Solander, D.: Computatio graduum. 464.

(Upsala 1763, "J.H." ).

sid.
B 139.

a.

Pappercodex i pappband om 2 + 484 s., 
av samma hand, troligen Hornings. A 
ryggen: "Om de leder som till äkten
skaps) byggande hinderliga äro".
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18.

fol,
1. Register på några reskripter och brev angående 1.

justitiesaker(f6!i

[Gamla kat.n:r 2, se nedan n:r 8.]

2. Helgeandsholms mötes beslut, juni 1282. 15
(Sv.Dipl.n:r 745; Styffe: Grundregalerna).

[Gamla kat. n:r 3, se nedan n:r 9.]

3. Uppsala stadga 1538 om nidingsverk. 17 v
(Schmedeman n:r 7.).

[Gamla kat.n:r 4, se nedan n:r 11.J

4. Skara stadga 1414. ("För thet wij Sweriges lag
anama.de =:=:="). 19
(Schmedeman s. 44).

[Gamla kat.n:r 5, se nedan n:r 11 och 13.]

5. Västerås ordinantia 1527.("Biskopen besörier=:=:="). 21
(S.R.A. 1:1:1 s.89.)

[Gamla kat.n:r 6, se nedan n:r 14.]

6. "Efter Westeråås handel innehåller =:=:=:=".("Anno
domini 1535"). 22 v
(R.Reg. 1528 s.25).

[Gamla kat.n:r 7, se nedan n:r 16.]

7. "Denne effterschrefne articklar woro aff Högloffl. Konung
Gustaf och Ricksens Rådh beslutne för Landzens nytto 
och gagn skull.

1. Hwilcken bonde eller landbo som eij hawer Humblegård
24.

(Jfr B 43:206 samt Växiö stadga 1414,Kalmar recess 
1474 och 1483, Växiö stadga 1514).

[Gamla kat.n:r 8, se nedan n:r 36.]

8. "Een kort Tractat om Morgongåffvor, Tryckt och uplagdh
i Stockholm af Hindrich Keyser åhr 1651". 27.
(Avskr. Med gammal paginering 1155-1202).

[= n:r 2 i 
gla kat.]

B 140.
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19.

fol.
9. Skytte,Johan: Kommentar till stadslagen, 1608. 51.

(Se E. Volff: Riksrådet Johan Skyttes 
(= n:r 3 i kommentar till stadslagen, Gbg 1905,
gla kat.). efter annan handskrift).

9 a. Upplandslagen, köpmålabalken, kap.10 (variant)
samt Wi&erbo balken kap.17:3 p.l och 163.

5 P.7.

9 b. "Om frillebarns arff aff een gammall Laghbook". 164.

(Odat. Anon.).

9 c. "Några nyttige stycker utdragne aff jurispru
dentia". 165.

(Odat. Anon.).

10. En spegel om överhets- och domareämbetet. 175.

(Anon. Odat. = Svensk Vers. Med post
scriptum och ett latinskt versifie
rat tillägg. Jfr B 26:5).

11. 1643 års (mindre) lagkommissions betänkande
d.8/8 1643. 178

(= n:r 4-5 (Se C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagför-
i gla kat.). bättring 1633-65, Uppsala 1877 och 1878,

I s.84-130, II s.3-79).

12. Postulata nobilium ? 267,

(Variant till de 1594 uppsattet, i S.R.A.
1:1:3 S.393 f tryckta ?).

13. 1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643 (Concilium adyessorum). 282,

(= n:r 5 (Se J.E.Almquist i Lunds universitets
i gla kat.). årsskrift, N.F., Avd.l, Bd 33 n:o 4,

samt C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagför
bättring 1633-65 I,Uppsala 1877, s.44 f.).

(B 140.)





20.

fol.
14. Kommentar till Kr.landslag och till stadslagen. 299. (B 140.;

, ^ ^  ̂ (Anonym. Tidigast 1664. Avfattad på
* latin med textcitat på svenska.)i gla

kat. )

15.a. Anteckningar om myntförhållanden.

b. Råd till domare. 340 v.

16. Contrariâtes Novi ex Antiquj Legisteriorum. 341.

(= n:o 7 (Odat. Anon.).
i gla 
kat. )

17. Avskrift av en anteckning d.lO/7 1568 i en
"gammall Lagboock." 344.

("Gudh Alzmechtigher Skaper Himmeln 
och jorden =:=:=:=").

18. Östgötalagen BB 36:2 och del av 36:3 ("24" fel
aktigt). 344.

19. Rannsakning på prosteting. 344 v.

20. Magnus Ladulås' stadga om kyrkofred. 345.

(Jfr Hälsingelagen KkB 21:2).

21. Eriks av Pommern gårdsrätt. 345 v.
(Se Klemming:Småstycken på forn- 
svenska,s.63).

22. Karl Knuts sons artiklar 1448.

(Hadorph,Gla St.).

23. Uppsala stadga,Petri-Pauli 1538 om nidingsverk. 348 v.
(Schmedeman s.7).

24. Ordning 1559 huru den årliga prästerliga upp
börden må delas vid ombyte i tjänsten. 350,(nederst).

347,(nederst).

(Schmedeman s.32).





21.

fol.
25. Några allmänna regler, som domare må rätta sig (

efter uti de saker, som kyrkobalken belangar 
och innehåller. 351 v.

(Odat. Anon.).

26. Klockarlagen. 352 v

(Se Geete,Fornsvensk bibliografi,
Hildebrand,Sveriges medeltid III,s.169).

27. Konungens ensaksböter enl. landslagen. 354.

28. Karl Knutssons hamnskrå 145C. 354 v.

(Geete-Collijn,samt Klemming: 
Skråordningar).

29. Växjö stadga midsommardagen 1414 om landbor. 356.

(Sv.Dipl.,N.F.,n:o 1963).

30. Om ett sätt att lysa ting. 357.

(Jfr J.E.Almquist: Om formerna för 
tingsfridens lysning, Sv.J.Tidn.193^ 
och 1942 samt Festskrift till S.Tun- 
berg).

31. Om edgång. 357.

32. "Effter Wästerås handel innehåller =:=:= 359.

(Riksreg. 1528 s.25).

33. Västerås ordinantia 1527 ("Biskoparna besöria =:=:="). 360 v.
(S.R.A. 1:1:1 s.89).

34. Nyköpings recess, 1537 eller 1538, % 2  v.
(S.R.A. 1:1:1: s.235-238).

35. Om skattläggning. 364 v.
(Anon.Odat. Kalmar recess 1483 p.43-4?).

B 140.)





22.

fol.
35 a. Anteckningar om uppenbara gärningar (parafras). 366. 

(Jfr Badorph, Gla St.)

36. David Mevii prodromus eller företal till dess de
cisiones juris. Om det konungsliga tribuna- 

(=n:r 8 i tet i Vismar. 367.
gla kat.).

(Tryckt ex.; Sthlm 1723).

Papperscodex i skinnband, 386 fol., 
därav några tomma. Avskrifter. Olika 
handstilar från 1600-talet. Ett tryck 
i.f. Å ryggen: "Miscela[neaj."

4:o.
Ur Rosenhanes saml.

(B 140).





23

fol.
1/2) Register över volymen, upprättat av Germund Carl

Cederhielm. 1.

l) Om häradshövdingars ämbete i riket, så ock om fogdars
och länsmäns ämbete vid domstolarna och domars 
exekutioner =:=:=. 3.

(Anon. Efter 1672, före d.l/9 1736. Jfr 
B 129 n:r 9 fol.131).

2) 1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643 (ofta kallat "Concilium adsessorum") med 
G.Stiernhielms reservation. 14.

(Se J.E.Almquist i Lunds univ.årsskrift 
N.F., Avd.l, Bd 33 n:o 4, samt C.J.Wahl
berg, Åtgärder för lagförbättring 1633- 
1665, I, Uppsala 1877, s.44 f.).

3) 1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3
1643. 34.

(Samma som föreg.).

4) 1643 års (mindre) lagkommissions betänkande d.8/s
1643 (omfattande "Processus judicialis","Pro
cessus uthi Missgerningom och Höghmålom", "Om 
straff i Missgerningom och Högmålom" samt "Rådh- 
stuguprocess".). 57.

5) Utlåtande d.28/ll 1666 av Jöran Fleming, Johan
Stiernhöök m.fl. ang. hustrus fasta egendoms 
ansvar för mannens före äktenskapet gjorda gäld. 136.

(Jfr B 133 c fol.212).

B 141 
Fol.





Göta hovrätts utlåtande d.6/l2 1666 ang. hustrus 
fasta egendoms ansvar för mannens före äk
tenskapet gjorda gäld.

(Jfr B 133 c fol. 246 v).

Utlåtande d.6/l2 1666 av assessorerna i Göta hov
rätt Nils Nilsson Lindegren, Erik Drysenius, 
Olaus Gammal och Nicolaus Sparman, ang. sam
ma fråga som avses i n:o 5 ovan.

(Jfr B 133 c fol. 226).

Utlåtande d.23/ll 1666 från Åbo hovrätt i samma 
fråga som avses i n:o 5 ovan.

Betänkande huruvida appellation från sjörätten 
bör ske till hovrätten eller kommerskolle 
gium.

(Odat. Anon. Oful 1st.?).

Svea hovrätts påminnelser vid rättegångsstadgan d. 
4/7 1695.

(Odat., men tillkommet efter d.20/5 17091 
se fol. 195. Ej upptaget hos V.Sjögren, 
Förarbetena etc. Jfr A.Holmbäck,Minnes
skrift ägnad 1734 års lag.Ett tillägg.
Sv.J.T.1935 S.60).

Åbo hovrätts påminnelser över rättegångsstadgan
d.4/7 16951 nämligen fyra särskilda skrivel
ser: a) och b) odaterade, c) dagtecknad d.
9/9 1698 och d) dagtecknad d.8/ll 1699.

(Ej upptagna hos V.Sjögren,Förarbetena 
etc. Jfr A.Holmbäck,Minnesskrift ägnad 
1734 års lag. Ett tillägg. Sv.J.T.s.60).





25.

fol.
12) "Historia Sive Processus Juris Civilis." En kommen- (B 141;.

tar till stadslagen KgB, GB, ÄB, JB, BB och Pol.
kap.l av KpB. 233.

(Odat. Anon. latinsk text).

13) Tabeller över innehållet i vissa balkar, huvudsak
ligen i landslagen, nämligen BB, JB, TgB, EdsB,
HgB, KpB, SkB, DrVi, DrVå och KgB. 263.

Papperscodex från 1600 - 1700-talet, 
279 fol., olika händer. Nybunden 
1957 utan ryggtitel. 1-13 avskrifter. 
Ur Cederhielmska saml. Fol.



.



1643 års (mindre) lagkommissions betänkande d .8/8 
16431 med register.

(Tr.i C.J.Wahlberg,Åtgärder för lagför
bättring 1633-65  ̂ Uppsala 1877 och 1878 
I s.84-130 och II s.3-79).

1642 års lagkommissions principbetänkande d.17/3 1643 
("Concilium Adsessorum"), med register.

(Tr.i C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagför
bättring 1633-65, I, Uppsala 1877 s.44).

Ordning d.18/5 1653 huru hordomslasten skall straf
fas.

(Tr.hos Schmedeman s.294).

Skytte, Johan: Kommentar till stadslagen.
(Se E.Wolff: Riksrådet Johan Skyttes 
kommentar till stadslagen, Gbg 1905, 
efter annan handskrift).

Fredsfördraget i Roskilde d.26/2 1658.

(Ett parti överhoppat i början, avsett 
att senare ifyllas, fol.114 r - v). 
(Tr. i Danmark-Norges Traktater 1523- 
1750, 5, s.228-240).

Förslag d.20/l2 1665 till straffordning, framlagt 
1668.

(Se Fosse,J.A., Sv.lagstiftningens 
hist., Sthlm 1850, s.125, 138 och 142. Tr. 
i C.J.Wahlberg, Åtgärder för lagförbätt
ring 1633-65, Uppsala 1878,s.223).





27.

fol.
7) Förslag 1668 till förmyndarordning. 128.v. (B 141 a).

(Se Posse, J.A., Sv.lagstiftningens hist., Fol.
Sthlm 1850,s.133,146,187).

8) Eric Sparre ?: Postulata nobilium, 1594. 137 v.
(Tr. i S.R.A.,1:1:3, s.393-404, där 
dock de in extenso eller i utdrag 
återgivna diplomen icke avskrivits.
Jfr MRxXr.B 119 n:o 2 d) samt 127 b 
n:o 3).

Papperscodex i skinnband.Avskrift, 
1600-talet. 1+159 fol., varav några 
tomma. Å första pärmens utsidafRätte- 
gångz Processer och H.Johan Skyttes 
Explication på Lagenn.9". Å första 
pärmens insida: "Tillhörig Bibliottecket 
vid Göttarsvik". Å fol.112 v:"Tillhör 
L.F.Höglund." Å sista pärmens insida: 
"Stockh. d.22 Maji 1728, d.l. 12 p.".
Har senast tillhört ryttmästaren N. 
Djurklou, Malmö.





28.

fol.
1) Förklaringar av vissa termer, mest juridiska. 3. B 142.

(Latinsk text).

2) Dober, Petrus Hansson (?): Hur man skall rätt och
lagligen procédera om syner. 11.

("Tvistiga Rågångar angående, och om de 
deröfwer begiärte Syner").
(Jfr B 106 b) n:o 34; 112 n:o 50).

3) Om ägotvist (enligt 1734 års lag).("Åverkan"). 19.
( Odat. Anon.).

4) Åtskilliga anteckningar i ämnen, bl.a. hörande till
JB och BB före 1734 års lag, men åtminstone delvis 
tillkomna efter nya lagen. (Se t.ex. fol.96 v,
130 v). 57 - 148.

Vissa särskilda rubriker eller ämnen 
nämnas, dock utan att de alltid 
ka mellanliggande partier:

må
täc

a) Om orsaken varför icke urminnes hävd 
gillas grannar emellan i en by.

kan
fol .57.

b) Praescriptio immemorabilis (Urminnes 
hävd). tt 65.

c) Avgärda by. t! 73.

d) Stadge- eller sämjehemman. t! 74.

e) Urfjäll. M 77.

f) Utjord. !! 79.

g) Bergstingsrätters behörighet. !! 81.

h) Ägodelningar. !! 85.

i) Ägotvister. M 91.

j) Militiehemman och rusthåll. !f 96.

k) Reduktion. !! 99.

D * Kopparbergsfrälse. t! 106Y

(forts.)





(forts.)
m) (1686 års?) Lagkommissions betänkande ang. 

vilka preliminära och processuella mål 
uti lagmanssynerätters utslag ej höra
till hovrättens beprövande. fol.lll

n) Bolstada rå. " 118

o) Allmänningar angående. " 121

p) Giftostämma.m.m. " 123

q) Rusthåll. " 125

r) Militiehemman. " 130

s) Markland, öresland etc. 1282. " 138

t) "Nyttie rättigheter" (servitut). " 142

Nordencreutz, Jacob: Utkast d.l4/ll 1727 till skatt- 
läggningsmetod.

Utdrag av kammarkollegiets brev d.17/ll 1690 till
landshövding J.Gyllenborg ang. skattläggnings- 
metod.

(jfr n:o 8.).

En skattläggningsmetod som den brukas uti Söderman
land.

Utdrag av kammarkollegiets brev d.l7/ll 1690 till 
landshövding J.Gyllenborg ang. skattläggnings
metod.

( Jfr n:o 6).

v.

149.

169

176.

180





30.

fol.
9) K. plakat d.7/l 1603 ang. skattskyldighetens fördel

ning vid sambruk. 191 v

10) Anteckning ang. kameral lösningsrätt m.m. 192.
( Anon. Odat.).

11 ) Anteckningar i straffrätt. 192 v

(Latin. Anon. Odat.).

12) Anteckningar i processrätt. 194 v

(Anon. Efter 1695).

13) Utdrag av K. brev d.29/3 1682 till rådet ang.fält
marskalken N.N. och hans svägerska. 195 v

( Schmedeman sid.752).

14) Ett löst lägg om 4 fol. samt 2 lösa pappersbitar,
allt med diverse ant., 1957 inlagda i en ficka 
vid bakre pärmen.

Papperscodex i pappband om 197 fol., därav 
flere oskrivna. Olika händer, fol.1-10 samt 
192 v - 194 av samma hand. 1700-talet. Avskr. 
Å ryggen: "Lagfarenh. Mscr." 4:o.
Har tillhört Hallenbergska samlingen, 
med n:o 269.

(B 142)





31.

1. [Castovius, E.j: Anteckningar efter föreläsningar av C. 
över KB i Stadslagen.

(Defekta).

2. Föreläsningsanteckningar i naturrätt?

(Anon. Odat. Defekta).

3. Föreläsningsanteckningar i rättsvetenskap före 1734 
års lag.

(Anon. Odat. Defekta).

4. [Boethius,J. E.j: Anteckningar efter föreläsningar av B. 
över GB och ÀB i 1734 års lag.

(Defekta).

5. Föreläsningsanteckningar över GB, ÀB och JB i 1734 
års lag.

(Anon. Odat. Defekta).

6. [Rabenius, L.G.j: Anteckningar efter föreläsningar av R. 
h.t. 1809 över HB i 1734 års lag.

(Defekta).

7. Föreläsningsanteckningar efter S. Grubbe ?
(Defekta).

B 142 a 1.

8. Föreläsningsanteckningar över ÄB i 1734 års lag.
(Anon. Odat. Defekta).





32.

9. Föreläsningsanteckningar överJB i 1734 års lag. (B 142 a 1.^

(Anon. Odat. Defekta).

10. Föreläsningsanteckningar i förmögenhetsrätt efter 
1734 års lag.

(Anon. Odat. Defekta).

11. Föreläsningsanteckningar? i rättsvetenskap efter 
1734 års lag ( se fol.ll, ant. i marg.).

(Anon. Odat. Defekta).

12. Dissertationsanteckningar? i rättsvetenskap.

(Anon. Odat. Defekta).

13. Skämtsamma biografiska anteckningar ?

(1800-talet. Brottstycken).

Kapsel. A ryggen: "Defekta föreläsningar 
fr,1600-1700-talet". Enligt accessions- 
katalogen tillhör innehållet accessioner- 
na 1910/45 och 1933/49.

4:o.





[Rabenius, L.G.J: Anteckningar efter föreläsningar av 
R. 1808 ang. jorddelning.

[Boethius, J.E.j: Anteckningar av Johan Edvard limnell 
efter föreläsningar av B. i familjerätt.

[Rabenius, L.G.j: Anteckningar av Johan Edvard Limnell 
efter föreläsningar av R. i nationalekonomi.

- - - - - - -  * Anteckningar av Johan Edvard Limnell
efter föreläsningar av R. i sjörätt*

Annotationer uti Svea Rikes Lag 1734 av Johan Edvard 
Limnell.

Annotationer ang. 1734 års lag av Johan Edvard Limnell.

[Drissel, D.]: Anteckningar efter föreläsningar av D. 
över RB i 1734 års lag.

(Ha tillhört Carl Holmberg).

[Lindblad, J.K.]: Anteckningar efter föreläsningar av 
L. 1854 i juridisk encyklopedi.

[Hamilton, G.A.K.j: Anteckningar av O.J. (= F?) Ekwall 
över föreläsningar av H. i finansrätt.II.





34.

10. Föreläsningsanteckningar av Jean Beckström över Sveriges (B 142 a 2) 
statsförfattning, avslutade 3/10 1853 *

11. [Rydin, H.j: Anteckningar av Gust.Selling efter före
läsningar av R. i statsrätt 1860.

12. [Nordling, E.V.j: Anteckningar av C.G. Vennberg efter
föreläsningar av N. 1861:"Praenotioner till civilrätten."

13. Anteckningar i förvaltningsrätt ( 3 häften). 

(Odat. Anon.).

14. [Rydin, H.j: Anteckningar av O.J. (F.?) Ekwall efter 
föreläsningar 1862 av R. i statsrätt.

15. Föreläsningsanteckningar i arvsrätt, landslagens tid. 

(Odat. Anon.).

16. [Olivecrona, Knut]: Anteckningar av Stomberg efter
föreläsningar av 0. i förmögenhetsrätt, I, sak
rätt.

(Jfr B 187 a).

17. Holmbergsson, J.: Föreläsningar av H. över GB kap.2, 
i 1734 års lag,1813.

(Ägare: E.H.W.Dahlquist och E.A.F. 
Lindencrona).





35

a)^
18. Föreläsningsanteckningar i familjerätt bl.a. efter 

prof. Knut Olivecrona, b) statistik.

(Odat. Anon.).

19. "Wingquistiana (V.T.-43)." Anteckningar i statistik.

20. [Kjell^nj: Anteckningar i förmögenhetsrätt av Louis 
Abel efter "Kjellens kollegium" h.t. 1889.

Kapsel. Å ryggen: "Defekta anteckningar 
efter föreläsningar i juridik från 
1600- 1700- 1800-talet." Enligt acces- 
sionskatalogen tillhör innehållet acces- 
sionema 1910/45, 1933/49 och 1940/38.

4:o.

(B 142 a 2





36.

1914/75.
Förslag till strafflag, uppgjort av Byråchefen C.J.Rabe,före

draget i Högsta domstolen i mars 1862.

Tryckt i Sthlm 1862.

Två ex. därav ett interfolierat, båda för
sedda med anteckningar.

B 142 b.

Kapsel. 4:o.



;



37.

*1924^43.

fol.
1. Svea hovrätts utlåtande d.22/l2 1838 över förslag till B 142 c.

allmän kriminallag. I* Pol.

2. Protokoll hållet vid Göta hovrätts sammanträde d.16/6 
1834 för utlåtandes avgivande över det av lagkom- 
mitén utarbetade förslag till allmän kriminal
lag. 29.

3. Protokoll hållet vid Göta hovrätts sammanträde d.l/3 
1838 för utlåtandes avgivande över del av lag- 
kommit^ns utarbetade förslag till allmän kri
minallag. 33.

4. Förslag d. 6 februari 1844 till lag om ändring av 
4 kap. 4 § och 16 kap. 15 § Jordabalken, upp
gjort av justitiestatsministern Lars Herman 
Gyllenhaal av Härlingstorp. 66.

(Fransk text).

Papperscodex om 72 fol. Avskrifter. 
Å ryggen: "Hovrätternas utlåtande 
över förslag till ciiminallag".

Fol.





B 1 4 3 -  149.

Dessa n:r saknas i gamla katalogen





39.

*1919/39. Alm&i, Tore Aug.

Föreläsnings- och andra studieanteckningar i juridik, gjorda under 
studietiden i Uppsala 1889-95 y mestadels stenografiskt.

4:o.
1. Anteckningar i rättshistoria [efter I.S.Landtmanson]. ï 

3  /5*0 1.- < 3 - Ht. 1891.
2. Kompendium i romersk rätt [" " " " J. i

3. Diverse anteckningar i romersk rätt, rättshistoria m.m. ï
- [Från slutet:j Civilrätt eftei E.V.Nordlings 
föreläsningar. Ht.1891.

4. Kollegium i familjerätt, förmodl. efter E.V.Nordling.

3. Anteckningar i inre rättshistoria (familjerätt), tysk
straffrätt, förvaltningsrätt m.m. I

6. Anteckningar i förmögenhetsrätt ("efterträdande rätts-
förvärf") efter E.V.Nordling.(Ej stenografiskt.)

7. 'Tillägg till nya kollegiet i förmögenhetsrätt', för
modl. efter E.V.Nordling. r

[Boalt?]
8. 'Tillägg till Anton Anderssons/anteckningar efter Nord-

lings kollegium i konkursrätt. Anteckn:ar i nä- 
ringsrätt, utdrag ur B.H.Dahlbergs föreläsningar 
vt.1894, m.m. - [Från slutet:] Diverse anteck
ningar i civilrätt ('Om borgen m.m.') o.s.v.

9. Anteckningar i civilrätt (konkursrätt, testamentsrätt
efter Olivecrona, lagfart, lega o.s.v.).

10. 'Speciell förmögenhetsrätt efter professor [K.H.L.J
Hammarskjölds kollegium'.

11. Anteckningar i näringsrätt m.m. 1893y förmodligen
efter Hammarskjölds föreläsningar.

12. Anteckningar efter prof. J.Hagström/^föreläsningar i
straffrätt, vt.1893.

1 3 .  "---------   "--  ------- " ht.1893. ]

1 4 .  "---------   "--  ------- "-------- vt.1894. ]

15. Anteckningar efter prof.J.Hagströmers kollegium i
straffrätt, ht.1893.[Från slutet:] Tillägg till 
äldre föreläsningar öfver kap.20 Strafflagen.

16. Utdrag ur straffrättskollegiet [ : Hagströmersj.

17. Diverse anteckningar i straffrätt: Kort jämförelse mel
lan svenska, norska, danska och tyska straffrättens 
allmänna delar. (Endast delvis stenografiskt.)
.Från slutet:] Utdrag ur Meyer, Lehrbuch d.deutsch
en Strafrechts (av C.0.Aulin .-Ej stenografiskt.) 
Utdrag ur straffrättens speciella del (föreläs
ningar?) .

150 a. 

150 b. 

150 c.

150 d. 

150 e . 

150 f.

150 g.

150 h. 

150 i. 

150 k. 

150 1. 

150 m.
150 n. 

150 0 .

150 p.

150 q. 

150 r.

(Forts.)





40.

^1947/37.

Almén, Tore Aug. Föreläsnings- o. a. studieanteckningar. (Forts.)

18. Anteckningar i straffrätt: Delicta publica (föreläs- 
-03- ningar?). [Från slutet:] "Katekes" i straffrätt.

Utdrag ur Goos, Den nordiske Strafferets alminde- 
lige Del. B 150 s.

19. Anteckningar efter E. Tryggers föreläsningar i straff
processrätt ht.1894. B 150 t.

20.  "---   "---------------- " vt. 1895.
[Från slutet:] Kollegium i straffprocess,säker
ligen efter Trygger (förmodi. fortsättn. från 
no.21 och 22 här nedan). Utdrag ur lagkommitténs 
förslag till civillag. Domkapitelsprocessen. B 150 u.

21. Anteckningar från E.Tryggers kollegium i processrätt, 
vt. 1895. (Fortsättes i n:o 22 nedan och n:o 20 
ovan.) B 150 v.

22. Lektionsanteckningar i processrätt, m.m.
(S.73 ff. synas innehålla forts, av Tryggers pro- 
cessrättskollegium från n:o 21 här ovan och fort
sättes då i n:o 20 här ovan.) B 150 x+

23. Anteckningar i processrätt (efter Fitting,Civilprocessen 
o. Helveg, Strafprocess). B 150 y.

24. Anteckningar i vattenrätt, handelsrätt (ht.1894), in
ternationell rättoch special straffrätt. B 150 z.

25. Anteckningar efter B. H. Dahlbergs föreläsningar i sjö
rätt. B 150 å.

26. En samling juridiska tentamensuppsatser m.m. av Almén.
Kaps.Fol. B 150 ä.

. ... Fol.27. "Föreläsningar i civilrätt. Allmänna delen."(Stenogr.)

28. " -"- -"- 1898 års lagstiftning
ang. äkta makars egendoms
förhållanden" .(Stenogr.) M B 150 ö. 

Fol.29. " Förmånsrätterna."(Stenogr.)

KapS;Fol.

30. "Familjerätt." (Stenogr.)
31. "Förmögenhetsrätt". (Stenogr.)
32. "Konkursrätt". (Stenogr.)
33. "Föredrag vid Juristmötet". (Stenogr.) 8:0 och Fol.

Kaps. 8 :0 . ^
\

34. "Diverse om auktioner".(Delvis stenogr.j
35. "Diverse auktionsregiementen." (Delvis stenogr.)
36. Besvarade frågeformulär och brev rörande auktions- ^ ^

verket.
37. Register över lagställen.

Kaps. Fol.





41.

Almén, Tore Aug. Föreläsnings- o.a. studieanteckningar.(Forts.)

38. Register över lagställen. 4:o. B 150 ac.

39-40. Förteckning på juridisk litteratur (delvis av Al-
méns hand). 8:o. B 150 ad-ae

d





42.

^1949/52. Christiansson,Carl Adolf [f.1866,d.1949;justitieråd]:
Föreläsningsanteckningar i juridik. 4:o.

'Anteckningar efter Doc.Blombergs kollegium i Svensk stats- B 151 a-b. 
rätt.V.T.1890.1-2.' 263 s.

'Svensk straffrätt.Allmänna delen.Efter Professor Hagströ- B 151 c-d. 
mers föreläsningar.V.T.1888.' 1-2. 223 s.

'Svenska straffrättens allmänna del.Anteckningar efter prof. B 151 e-f. 
Hagströmers föreläsningar.H.T.1888-V.T.1889.' 1-2.287 s.

'Svenska straffrättens speciela del.' B 151 g.
'Öfversigt af den Speciela straffrättens källor och litera- B 151 h-k. 

tur.Anteckningar efter prof.Hagströmers föreläsningar.
H.T.1889. 1-3.' 139 s.

'Sjörätt. Anteckningar efter doc.Hammarskjölds föreläs- B 151 1-m.
ningar.H.T.1891 öfver Sjölagen d.12 Juni 1891.1-2.'

293 s.
'Speciei förmögenhetsrätt.Anteckningar efter doc.Hammar- B 151 n-o.

skjölds kollegium.1-2.' 348 s.
'Näringsrätt. Landtmannanäringarnas rätt. Anteckningar B 151 p-v.

efter doc.Hammarskjölds off.föreläsningar.H.T. 1890,
V.T.1891. 1:1-4; 2:1-2; 3:1-2.' 489+291 s.

'Anteckningar efter Prof.E.V.Nordlings föreläsningar i B 151 x-y.
Konkursrätt.' 1-2. 194 s.

'Om bolag. Anteckningar efter prof. Nordlings föreläsningar. B 151 z-ä. 
H.T.1888,V.T.1889. 1-3. - K.F. om tjuguårig häfd d. 22 
April 1881.' 139 s.+ 4 onumr.

'Exekutiv process. Ant. efter prof.Tryggers föreläsn. B 151 ö.
öfver Utsökningslagen.H.T. 1891.' 91 s.

'Speciei processrätt efter Prof.Tryggers föreläsningar. B 151 aa.
V.T. 1890.' 112 s.

'Anteckningar efter prof.Tryggers föreläsningar V.T.1889 B 151 ab.
öfver Civilprocessen. <Skiljemannalagen>.' - Exekutiv 
process. Ant.eft.prof.Tryggers föreläsn.H.T.1891.'
(ofullst.) 102+35 s.

'Collegium i Svenska statsförfattningens historia.'109 s. B 151 ac.





Dessa nummer saknas i den gamla katalogen. B15i,





43.

A. Quaestiones juris och Exercitia juris, fol. B 160.
ventilerade i Uppsala hösten 1642 med

Carolus Paul .....  2 och 29.

Anonym .....  3 v.

Joh. Jon. Salanus .....  5 v.

Johan Henricii Kempe ....  9.

Ericus Axelii Oxenstierna ........ 15 v.

Laurentius Laur[entii?] ......... 20.

Gudmund Krook .....  24.

Johannes Rijsing .....  37.

Anders Henrici .....  42 v.

Magnus[Sudermannius] .....  48 v.

( I övrigt anonyma).

B. Dissertationes.

1. De constitutione juris publici. 57.

11. De legibus fundamentalibus ac jure regni
Sveonum.

59 .

III. De jure regio vel regalibus. 63.

IV. De procerum & senatorum regni auctoritate &
dignitate. 67.

V. De statuum regni jure privilegiis ac liberta
te. 70.

VI. De feudis. ' ^ " 77.

VII. De comitiis. 81 v.

VIII.De publicis judiciis. (Odat. Anon.) 85.

Pappersvolym om 89 fol. i pappband; 
1600-talet. Å ryggen:"Exercitia juridic.
& Jn Colleg.Privat." A. av en och samma 
hand. B.I-VI av en hand, VII-VIII av en 
annan ; ingendera densamma som i A.





44.

"Prolegomina ad leges provinciales Sveciae".

Kommentar (Föreläsningar) över Kr. landslag, 
omfattande

sid.

Konungabalken. 1.

Giftermålsbalken. 451.

Ärvdabalken. 744.

(Anonym. Skriven efter d.ll/l2 1703, 
se S.885. Med gammalt n:r 175.)

Pappersvolym om 910 sidor i 
pappband. 1700-talet. Å ryggen: 
"Prolegomina etc."

4:o.

B 161.



.



45.

Kort manual över Sveriges rikes beskrivna landslag och 

stadslag.

(Förlagan tillkommen under 1600-talet. Svea hov 
rätt omnämnes ej.) (Anonym.)

Pappersvolym om 22 fol. 1600-talets 
början. Avskrifter. Fol.
Har tillhört Rosenhanes samling.

B 162. 
Fol.





46.

sid.
Kommentar till lands- och stadslagen.

(Anon.Odat. Tidigast 1696, se sid. 697.) 

Innehåller:

Inledning.

Landslagen:

Stadslagen:

3.

KgB 15.

GB 163.

ÄB 301.

JB 418.

BB 524.

KpB 632.

TgB 662.

EdsB 751.

HqB 776.

DrVl 790.

DrVd 810.

SV1 822.

SVd 833.

TjB 838.

KgB 850.

GB 894.

ÄB 928.

JB 956.

BB 988.

Pappersvolym i skinnband,
989 sidor. 8 :o.
Har tillhört Daniel Solander, 
Uppsala 1741.

B 163.





Kommentar till landslagen, EdsB och HggB

(Anon. Odat., Efter 1719)

Pappersvolym i pappband



.



48.

Kommentar till landslagen, TgB. B 165.

(Odat. Anon. ; med årtalet 1721.

Av samma hand som B 164.)

Pappersvolym i pappband.

4 :o.



- -

.

.

!



Åkallan. Pärm. B 166.

Kommentar till landslagen. fol.l
fol.2
fbl.2 v spalt 1 
fol.3 spalt 2 
fol.3 v spalt 2 
fol.4 spalt 2 
fol.4 v spalt 1 
fol.5 spalt 2 
fol.5 v spalt 1 
fol.6 spalt 2 
fol.7 spilt 2 
fol.7 v spalt 1.

Anteckningar om myntvärden "De marcarum 
praetio diversio temporibus consti
tutio."
(Odat. Loccenius citeras. Anon.) fol.2 v spalt 2

[Loccenius, Johannes,jKommentar till landslagen 
och stadslagen. 'Nhi^otationes in jus 
svecanum ex praelatione privata Locce-
nii 1659 ab 8-tava Martij". fol.3 spalt 1 ff

Innehåll :

och

fol .3 spalt ,fol .3 V spalt 1
!t 4 " 4 V t! 2
!! 5 " y 5 V t) 2M 6 " !! 6 V t) 2
!! 7 " !)y 7 V !! 2
t! 8 " !!y 8 V M 2
!! 9 "

GB fol. 9 v - 13.
ÄB " 13 v - 17 v
JB " 18 - 23.
BB " 23 v - 33.
KpB " 33 v - 35.
TgB " 35 v - 39.
EdsB " 40 - 44 v
HgB " 45. -
DrVi " 46 v.
DrVd " 49.
SmVi " 50.
SmVd " 51.
TjB " 51 v.

KgB tt 54 V.
GB t! 59 V.
ÄB !! 61 V.
JB )! 63 V .
BB !t 65 V.
KpB H 68 V .

Kommentar till landslagen ÄB "Titulus Tertius De
Jure Hereditario." ïbl. 70 v.
(Odat.; Crusius citeras. Anon.) (gammal pag.1-82).





50.

( B 166).

6 . Kommentar till landslagen JB.
('Tit.4 De jure Agrario." fol. 112 v.

(Odat. Anon.)

7. Anteckningar om jordmätning.
("Huru mycken Jord som ähr penninge, 'Ord
nings' (= ortugs?), Halföres, Öres och
Mark Land."). fol. 145 v spalt 1

8 . Utdrag av Helgeandsmötets beslut juni 1282. fol. 145 v spalt 2
(Sv.Dipl. I S.604).

9. Anteckningar om hur husesyn skall hållas. fol. 146 spalt 2 ff.
(Odat. Anon.)

Pappersvolym i pergaments
band, 151 fol., varav flere 
tomma. Olika händer. Latinsk 
text. Fol.
(Ur Hallenbergs saml.)





51.

*19122/57.
Fol.

1. [Olofsson, Hans,jFörklaring till stadslagen, omfat- B 166 a.
tande KgB - DB, förtecknade å pärm 1. 1.

(Ang. H.0= kommentar, se E.Wolff: Riksrådet 
Johan Skyttes kommentar t.stadslagen, Gbg 1905, 
s.XXXIV f. Jfr B 166 b, B 166 c n:r 7, Nordin 
309, 310, 313).

2. Ärvdabalken i landslagen. 110.
(Parafras. Odat. Anon.)

3. Byggningabalken Kap.26 i landslagen. "Således för
klarar Konungh Carl dhet 26 Cap. i Byggninga
B. LL." 111.

(Parafras. Odat. Anon.)

4. Skytte, Johan: Kommentar till stadslagen 1608.
"Explicatio juris civilis Svetici". 112.
(Fragment. Kommentaren tr. Göteborg 1905 
av E. Wolff, efter annan handskrift. Se 
ock J.E.Almquist, Sv.jurid.litteraturhisto
ria, Sthlm 1946, s.20.
Jfr B 190 c, Nordin 1224, 1225,1226*, Westin 
470).

Pappersvolym i pergamentsband, 131 
fol. Olika händer från 1600-talet.

Fol.
Har tillhört Wilhelm Freistagh (pärm), 
G.H,Silfverhielm (fol.l).





52.

*19)38/7. Olofsson, Hans :Kommentar till stadslagen, 20/l0 1620.
"Kort Förklaring på Sweriges Stadz Lagh... Enfal-

deligen stält aff Hans Olufsson Lincopensi...".

(Defekt. Omfattar KgB - RB samt rubriken till EdsB.
Se Johan Skyttes kommentar t.stadslagen utgiven 
Gbg 1905, s.XXXIV f.).
Jfr B 166a n:r 1, B 166c n:r 7, Nordin 309, 310, 313.

B 166 b.



.



53.

*19433/23. fol.
1. 1634 års regeringsform. "Endatt 5 januari 1641. B 166 c

L.Sob^erg?] 3.
(Se Stiernman, Riksd.o.m.,sid.871.)

[gamla n:r 2, se nedan n:r 7.]

2. Petri, Olaus : En liten ingång i lagboken. 35.
"Jfrån werldenes begynnelse

(Fragment).
(Se Lychnos 1937 s.137 st.l).

Fragmentet avslutas med:

3. En konkordans mellan "Gudz och Sweriges lag". 35 i f.

[gamla n:r 3 se nedan n:r 8.j

4. Anteckningar om "Samolski." 35 v.

3. Latinska benämningar å balk&r i lands- och
stadslagen. 36.

6 . Minnesvers om balkarna i landslagen. 36.

7. (glt n:r 2). Olofsson, Hans: Kommentar till stads
lagen. 37.

(Avskrift 1641.)

8 . (glt n:r 3). Stiernhöök, J . (? Crusius, B. ?j:"En
kortt Tractat om Mårgongåffwor." 210.

(Avskrift d.2l/9 1642.)
(Se J.E.Almquist, Förarbeten till Sv.

Rikes lag 1666-1686, s.136 not l).

Pappersvolym i perg.band,
227 fol., avskrifter av L. 
Sohlberg,(1600-talet).

4:o.
Har även tillhört Joh.Herlin.





54.

Kommentar till landslagen.

(Skriven tidigast 1705, se s.245, med marginalanteckning
ar trol. av annan hand 1721, se s.228.)

Pappersvolym i pappband, 381 s. Har 
tillhört Casper Cervin,d.l7/l2 1725, 
och är möjl. skriven av denne.
N:r 133 i "bibl= egen samling".

B 167.

4 :o.





55.

Kommentar till landslagen. B 168.

(Odat. Anon. Behandlar flere kapitel i alla balkar 
utom KgB men med tillägg av KkB. Ihnefattar jämförelser 
med andra lagar.
Dessutom innehåller volymen anteckningar av assessorn N.Westman 
om ett 100-tal orter i -Skåne i två alfabetiska serier, 
delvis med angivande av ägare, samt vidare notiser 
å fol. 20, 38, 48, 53) 118, 133v och 139 v om danska 
kriget 1676, bl.a. ur K e m  Chronica för nämnda år och ur 
Peder Undals krönika.)

.Pappersvolym från 1600-talet, 
i pappband, 329 fol. Å ryggen:
"Förklaring till Lanélagen."
N:o 39 i Benzelstjerna - Enge- 
strömska saml. från Grönsö.)

4 :o.



.

. .

.

.

.

'



56.

Project af En kort uthtydning Öfver Sweriges Rijkes Landzlag 
med de casibus och måhl der till höra och föras 
kunna, opsatt åhr 1683. Och sedermera en gång 
och annan förökt af Magno Bechio.

Pappersvolym i skinnband,
956 sid. 4:o.
Har tillhört Joh. Björlingh 
"A:o 1706 in Decemb. + 1707".
Ur Rosenhanes saml.

B 169.



'l



Förteckning af de kapitel, som finnas uti Claes J . 
Prytz' traktat om Svea och Göta rikets all
männa rätt.

(Anon. Odat. Skriven efter Karl 
XI:s död, se fol. 10 v.)

Lundius, Carl,d.y.: Yttrande Uppsala d.l/9 1713 över 
språket i 1686 års lagkommissions lagförslag. 

(Se J.E.Almquist, Sv.Jurid.litteratur- 
hist., Sthlm 1946,s.174).

Florilegium juridicum.
(Anon. Tidigast 1617. Se B 138, s.30).

Nehrman-Ehrenstråle, David; Ordförklaringar till lands
lagen .

(Fragment om 39 sid., omfattande begynnelse
bokstäverna A - F. Å sid. 1 står antecknat med 
Germund Cederhielms hand:"Auctor professor Da
vid Nehrman.").

Kommentar (Föreläsningar ) över landslagen, KgB.
(Anon. Tidigast 17031 se fol. 40.
Synes nära överensstämma med motsvarande 
parti av B 161. Prof. Lundins omtalas fol. 88.).

[Nehrman-(Ehrenstråle), D.]. Anteckningar efter föreläsning 
ar 1730 över Juris prudentia criminalis.

Kommentar till landslagen ÄB.
(Defekt. Omfattar kap.1-22. Sex lägg om 
tillh. 92 sid. Anon. Tidigast juni 1698 
(se s.6l).
"Denna balcken säges hafva ett ben i 
näsan för thess Swårighets skull.").

Kommentar till ÄB i 1734 års lag.

(Flere delvis söndertagna lägg, omfattande 
fol. a och b samt sid.1-160. Anon. Tidigast 
1742 (se S.150) .
"Thenna Balck är then samma som the äldre Juris 
Consulti kalla at hafwa ben i näsan emedan 
han i forna tider warit swåraste ibland alla", 
s. l).

Kommentar till landslagen JB.
(157 sidor. Anon. Tidigast 1696, se sid.9l).
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10. Kommentar till landslagen BB.
(Defekt. Omfattar kap.1-30, del av kap.32, 
del av kap. 38, samt kap.39-53. Fjorton lägg, 
några kap. saknas. Anon. Tidigast 1700, se. 
sid. 49).

11. Berättelse om Göta hovrätts arbetsmetod.

(Tidigast 1709).

12. [Nehrman-(Ehrenstråle),David:j Föreläsningar över
statslagfarenheten.

(Tidigast 1735) se s.173. Å sid.l är av 
Germund-Carl Cederhielms hand Nehrman 
antecknad som föreläsare).

Samlingsband med avskrifter från 1600 och 
1700-talet. Ryggtitel: "Juridiska Afhandlingar, 
Commentarer öfver Sv.Lag" .Numera lagd i 
kapsel.

( B 170)



'



59.

Kommentar till landslagen. fol.

"Een kort Förklarning öfwer Svenska Lagen."
(Anon. Odat. Tidigast 1699 ̂ se fol.197). 1 - 136.

K. M:ts dom d.2l/3 1667 i mål mellan Baltzar Mar
skalk å Elisabeth Carlsdotters (Gyllenhielm) 
vägnar m.fl. och Karin Stake, ang. arv m.m. 
efter Ture Turesson. 35 v - 36.

(jfr Index tili B-katalogen 101a-135 
S.55).

K. brev d.l7/ll 1669 till Åbo hovrätt ang. hust
rus ansvarighet för mannens gäld, som gjorts 
före äktenskapet. 36 v - 37.

(jfr Index till B-katalogen 101a - 135 
S.214).

Pappersvolym i pergamertsband. 
Avskrift.omkr. år 1700. 317 fol.

B 171.

4:o.



,



60.

Kommentar till stadslagen. B 172.

(Anon. Odat. Tidigast 1701, se s.37.
Med register).

Pappersvolym i pappband. 466 sid. 

Avskrift. Olika händer. Å ryggen: 

"Förklaring öfver Stads-Lagen."

4:o.



. .

.
.

-

*



61.

*l'9l5/2.
fol.

Anteckningar efter föreläsningar i sjörätt (efter 1891 
års lag.

(Hektogr.).

B 172 a.



.
.

*



62.

**1915/2. Anteckningar efter föreläsningar i straffrätt. 
Spec. del. 1-2.
(Sannolikt från 1880-talet).

B 172 b l  och 2.



-

-

'



63

^1915/2. Kompendium i obligationsrätt. B 172 c.

(Kvittning, konkurs. Defekt.
Troligen ant:r efter E.V.Nordlings 
föreläsningar. 1890-talet?).

68 s. 4:o.





*1920/46. Kompendium i rättshistoria samt juridisk 
encyklopedi.

(Föreläsningar troligen från senare 
hälften av 1880-talet).
Har tillhört Richard Hägglöf.

4:o.

B 172 d.





65.

1.927/60. 'Anteckningar öfver Sjö-Lagen' efter föreläsningar(?) från tiden B 172 e. 
omkr. 1820. Obekant hand.

Sid.55:' Politien för Doctor [Carl Johan] Haggren 
^adjunkt vid jurid.fakulteten av Uppsala univ.; 
f.1784, d.1823]'.



*

-



1.927/60 Kompendium i civilrätt. Obekant hand. 138 s. 8 :0 .

Titelbladet är bortrivet, men har lämnat ett avtryck 
på frampärmen; Troligtvis står där:'Prof.[jacob Ed
vard] Boethii Privat Collegium]' [eller möjligen] 
'Privat Rätt'. Prof. Boethius dog 1849 och kompen
diet är säkerligen endast ett fåtal år äldre.

66.

B 172 f.



,

-
.

' : - -



67

*194S/46. [Drissel, Johan Daniel]:Kommentar till 1734 års lag RB.

(Anteckningar efter föreläsningar. Okänd hand. 
Troligen omkr. 1820.).

Pappersvolym i pappband. 385 s. 
Har tillhört F.W.Strandberg och 
tidigare (1818) J.L.A.Ljungberg.

B 172 g 1.

4:o.



- .



68.

*1948/46. "Bihang till 1734 års Lagbok".

(Innehåller föreläsningsanteckningar till de olika 
balkerna. Odat. Onämnd hand. Tidigast 1827, se s. 
205 spalt g, men före 1864 års strafflag, se t.ex. 
S.341).

B 172 g 2.

Pappersvolym i pappband. 455 s. 
Har tillhört F.V.Strandberg.

4 :o.



.

3



69.

*'1948/46. Föreläsningsanteckningar i straffrätt ("Criminal Lag- 
farenheten").

(Okänd hand. Tidigast 1791 ! se s.141; före 
1864 års strafflag, se s.168. "Waterschuten" 
= de vid copwerdiehusen antagna betjänte).

Pappersvolym i pappband, 352 s.
Har tillhört C.G.Friedenreich,
L.G.Löfvander, C.B.[Carl Brink
man?] 1803, F.W.Strandberg.

4:o.

B 172 g 3.





69 b

"Föreläsningar i juridiquen." Föreläsningsanteckningar gjorda vid Uppsala 
universitet av eller för Tor August Odencrants (1782-1829).

T o m e l B 172 g 4
4:o

Publique föreläsningar (Lundström-Boethius, vt 1800) 7 &
Politie lagfarenheten (Flygare, vt 1796) 92 &
Practiska lagfarenheten (vt 1799) 766.?.
Cameralen (Flygare, vt 1800) 22 
Teologi + annan text (vt 1799) 24 
Criminallagfarenheten (Lundström, 1799-1800) 227 &
Cameralvetenskapen 47 
Öfversättning ur Brunmarks Moral 22 &
Om Jus naturae i gemen 7 &
Utdrag utur Wäxeln (vt 1800) /0  &
Handelslagfarenheten (Flygare, vt 1800) 76 &
Allehanda (Drissel, ht 1799) 26 &
Inledning til! Jus naturae 7 <3 
Enskilda naturrätten 66 &

Torne 2 B 172 g 5
4:o

Giffermålsbalken (Drissel, ht 1799) 39^.
Ärfdabalken (Lundström) 96 &
Rättegångsbalken (Drissel, 1798-99) 766 
Privata föreläsningar (Drissel, ht 1799) 46 &
Privata föreläsningar (Drissel, vt 1800) 24 j.
Lagboken (Drissel, ht 1799) 2 # j.
Ärfdabalken (Drissel, vt 1799) 77 
Jordabalken (Drissel, ht 1799) 79.?.

VPP4/P

AE





70.

Kompendium (föreläsningar) i sjörätt ("Jurisprudentia 
Nautica"),tidigast 1803 (se. s.19^).

(Onämnd hand).

Häfte om 28 fol. Har tillhört 
J. E. Boethius.

Fol.

B 173. 
Fol.



-

.

.



71.

Handlingar ang. förarbetena till 1880 års skandinaviska B 173 a,
växellagstiftning. Fol.

(Se Thyselius s.389-390 . Jfr B 173 f).

N:o I. 1877 års kommittéers förhandlingar vid mötet 
i Stockholm d.20/2-5/3 1877.

N:o II. Det av ett utskott inom kommittéerna under 
våren och sommaren 1877 utarbetade ut
kast till växellag, jämte förarbeten till 
detsamma.

N:o III. 1. Ändringsförslag till det under sommaren 1877 
tryckta utkastet till växellag.

s2. Anteckningar, som, jämte anteckningar i T=
visa besluten med anledning av de fram
ställda ändringsförslagen. Sammanträdet 
i Köpenhamn från den I2/1I till den 8/l2 
1877.

3. Kommitterades den 8/12 1877 provisoriskt
antagna utkast till växellag, jämte sär
skilda sucessiva förslag till detta ut
kast .

4.0.5. Av norske ordf.Aubert utarbetat förslag 
till motiv till växellagförslaget, med 
anteckningar däri av kommittén.

6. Det av kommittén utarbetade förslag till 
växellag med motiver , jämte bilagor.

N:o IV. 1. Högsta domstolens yttrande ang. den svenska 
kommitténs förslag till växellag.

2. Reviderat utkast till växellag, utarbetat 
i Kristiania den 4/9-13/9 1879 av danska 
och norska kommittéerna jämte led. Bergström 
och Annerstedt m.anl. av just.ministerns 
förslag till ändringar i det förut avgivna för
slaget, som kunde föranledas av HD:s yttrande.

N:o V. Diverse tryck.

N:o 173 a utgöres av handlingar, 
skänkta 1895 av landshövdingen 
P.A. Bergströms stärbhus.

Kapsel. Fol.





72.

^1928/l5. Almquist, Jan-Eric Georg Ludvig (f.1894 docent i B 173 ab
rättshist. vid Uppsala univ. ):

'Den svenska familjerättens historia efter föreläsningar 
hållna av docenten J.E.Almquist vårterminen 1925.
Utgivet utan föreläsarens medverkan av jur,stud.
Gunnar Berglind [f.1905 ], 1925.' Maskinskr.

Fol.

1933/ 31. 'Föreläsningar över den svenska släkträttens historia B 173 ac
hållna av docenten J.E.Almquist h.t. 1932 och v.t. Fol.
1933. Utgivna utan föreläsarens medverkan på grund
val av stenografiska anteckningar av jur. stud.Bertil 
Bergström [f.1911 ], S.-N.' Maskinskr.

Fol.

1936/ 3. 'Kompendium över den svenska familjerättens historia. An- B 173 ad
teckningar efter docenten J.E.Almquists föreläsningar 
i rättshistoria vid Uppsala universitet, av föreläsaren 
genomsedda och delvis kompletterade. Upsala 1936.'
Duplicerad maskinskr. (l), 108 s. 4:o.

Oy .





73.

N:o I. Handlingar till 1886 års lagstiftning ang. 
lapparna.

(Thyselius, I s.443).

N:o II. Handlingar ang. ändringar i 1877 års tull 
stadga m.m.

N:o III. Handlingar a) rörande 1871 års ändringar i 
rättegångsbalken kap.11 av 1734 års 
lag ; b) rörande 1872 års förordn. 
om allmänna tingssammanträden ; c) ang. 
offentliga sakförare ; d) ang. handels
domstolar

m.m.

B 173 b. 
Fol.

Bundt ur Statsrådet Ludvig An- 
nerstedts papper.

Folio.





74.

*1924/59. Annerstedt, Ludvig : Föreläsningar i Interna- B 173 ba.
tionell privaträtt, hållna vt 1867 av A., 
såsom juris adjunkt vid Uppsala universi
tet. Egenhänd.

4:o.



. .



75.

Dessa n:r saknas i gamla katalogen. B i j bb-bj.





76.

*1943/29. [Ask, Johan Adolf]: Föreläsningar i svensk privat B 173 bk.
sjörätt ht 1892.

(Anteckningar av onämnd hand; hektogr.).

351 s. 8 :0 .



-



77.

N:o 1. Förarbeten till 1875 års lagfarts- och inteck- B 173 c.
ningslagar. p d .

N:o 2. Förarbeten till administrativa författningar ang. 
utsökningslagen 1877.

Ur statsrådet Ludvig Anner- 
stedts papper.

Bunt. Fol.





Förarbeten till Utsökningslagen 1877

Ur statsrådet Ludvig Anner- 
stedts papper.

Bunt. Fol.





79.

Förarbeten till lagen 1879 om dikning m.rn. B 173 e
Fol.Ur statsradet Ludvig Anner- 

stedts papper.
Bunt. Fol.





80.

1. Förarbeten till 1880 års växellag. B 173 f.
, vol,(Jfr B 173 a).

2. Förarbeten till lagen 1880 om enskilda 
bankers konkurs.

Ur statsrådet Ludvig Anner- 
stedts papper.

Bunt. Fol.





81.

[Bergfalk, Per ErikJ: Anteckningar efter B:s före- B 174.
läsningar Över svensk finansrätt, v.t. 1844.

Pappband. 4:o.
Har tillhört H.L. Rydin.
Skänkt av sterbhuset sept. 1905.



.

.



82

[Bergfalk, Per ErikJ: Kollegiianteckningar efter B 174 a-
B:s föreläsningar i sv. finansrätt (efter 
1846) med hans egna rättelser. 1-3.

Skinnband.
Har tillhört H.L.Rydin.
Skänkt av sterbhuset sept.1905.

4 :o.





83.

[Bergfalk, Per Erik]: Anteckningar efter B:s före
läsningar [om statsinkomsterna] 1845.

(Anteckningar).

Rött pappband.
Skänkt av Vitterhetsakade
mien 14/10 1905.

B 174 d.



-

.

*

-



84.

*11909/20.

[Bergfalk, Per Erikj: Anteckningar efter B:s föreläs- B 174 e
ningar i "Svenska Politierätten".

Pappband. 4:o.

[ --- "------"---- J: Anteckningar efter B:s föreläs- B 174 f
ningar över "Förmögenhetspolitien".

-

Pappband. 4:o.

[ --- "------ "---- j: Anteckningar efter B:s föreläs- B 174 g.
ningar om Civilstatens pensionsinrättning.

Pappband. 84 +
70 s. 4:o.

[ ----"------ "---- ]; Anteckningar efter B:s föreläs- B 174 h och
ningar över "Politierätten i sammandrag". B 174 i.

(Jfr B 174 m).
Häften. 4:o.

B 174 e - i = gåva av Bibi. Styffe gm 
Bibi. Cl. Annerstedt 1909.





85.

'*1914/75. [Bergfalk, Per ErikJ: "Närings Collegium".

(Anteckningar efter B:s föreläs
ningar, skrivna 1838).

Pappband. 94 s. 4:o.
Har senast tillhört W.Lindencrona.

B 174 k.



. . t

. ,



86.

*1 923/25. [Bergfalk, Per ErikJ: Anteckningar 
ningar i Kamerallagfarenhet.

Skinnband. 204

efter B:s föreläs-

s. 4:o.

B 174 1.



.



87

*1923/25. [Bergfalk, Per Erikj: "Politie-Rätten efter Professor 
Bergfalk i Sammandrag".

(Anteckningar. C:a 6 blad fattas i slutet).

Skinnband. 150 s. Fol.
Har tillhört Norrlands nation.

B 174 m. 
Fol.

s**'





^1924/26. [Bergfalk, Per Erik]: Anteckningar efter B:s före- B 174 n.
läsningar i Ekonomi-Rätt, Första delen. -p--)

Pappband. 74 s. Fol.
Har tillhört Södermani.-Närkes 
nation.





89

*1924/26. [Bergfalk, Per Erik]: "Finans-Collegium". 
(Anteckningar av P.O.Bagge).

Skinnband. 4:o.
Har tillhört Södermani.-Närkes 
nation.

B 174 o

/





*1924/26. [Bergfalk, Per Erik]: "Collegium uti Finance 
Rätt" efter B:s föreläsningar.

B 174 p. 
Fol.

Skinnband. 202 s. Fol.
Har tillhört Södermani.-Närkes 
nation.



.



91

**1924/26. [Bergfalk, Per ErikJ: "Collegium i Politie-Rätten" B 174 q
efter B:s föreläsningar. ^ .r o i *

Skinnband. 202 + 64 s. Fol.
Har tillhört Södermani.-Härkes 
nation.
El .





92.

*1924/26. [Bergfalk, Per ErikJ: "Om skatter". B:s föreläsningar 
vt 1849) översedda av honom själv.

Skinnband. 262 s. 4:o.
Har tillhört Södermani.-Närkes 
nation.

B 174 r.





93.

*1924/26. [Bergfalk, Per Erik]: Anteckningar efter B:s före 
läsningar över nationalekonomi, vt 1854 
vt 1855 y I och II.

Skinnband. 329 + 328 s.
4:o.

B 174 s och 
B 174 t.





94.

*1934/10. [Bergfalk, Per Erik]: "Collegium i Finance Rätt."

(Anteckningar efter B.).

Skinnband. (6) 136 s. 4:o.
Har tillhört V.F.Prinzensköld.

B 174 u.





95

*1938/14. [Bergfalk, Per Erik]: "Collegium i Finans Rätt" 
[1855].

(Anteckningar efter B. med senare 
tillägg från 1860-talet).

Pappband. 176 s. + tillägg.
Fol.

Har tillhört K.G.E.Almgren.

B 174 v 
Pol.



'



96

N:o 1. [Bergfalk, Per ErikJ: Föreläsningar över svensk 
ekonomirätt vt. 1858.

(Anteckningar av Pehr Andréen).

4 lägg om 2 + 191 + 1 3  s.
Har även tillhört J.H.Löwenstam. 
Skänkt av Göteborgs nation.

N:o 2. [Olivecrona, Knuti: Anteckningar efter 0:s före
läsningar ur laghistorien (1859).

Dels 5 lösa lägg, dels fortsätt
ning december 1859, i pappband,
69 + 32 s.
Skänkt av Göteborgs nation.

B 175 är en bunt i pappomslag.
A ryggen: "Föreläsningar i Svensk 
Ekonomi Rätt och Laghistoria 
1858 - 59."

4:o.

B 175.





[Bergfalk, Per Erik]: Föreläsningar i näringsrätt, ht.1835 
och politirätt 1836-37.

(Anteckningar av Carl Johan Sahlin, 
skänkta 1837).

B 175 a.

Klotband. 4:o.





98

)eponerade
tålands
ïatL on

2/12 1900.

[Bergfalk, Per Erikj: Anteckningar efter B:s före
läsningar i Näringsrätt.

Häfte. 4:o.

av

[ ----"----"-----  ]: Anteckningar efter B:s "Colle
gium i Sundhets-politien" ht 1853.

Häfte. 4:o.

[ ----"----"  ]: Anteckningar efter B:s före
läsningar över politirätt 1 - 2 2 .

Häften. 4:o.

[ ----"----"  ]: Anteckningar efter B:s före
läsningar om "Politie rätten i sam
mandrag". Fol.

B 175 b

B 175 c

B 175 d

B 175 z 
Fol.





Detta n:r saknas i gamla katalogen.





100.

1910/45.

[Bergfalk, Per Erik]: Anteckningar efter B:s kommentar B 175 ä.
till handelsbalken kap. 1, 9-17 samt Pol'
1830 års konkurslag.

Har tillhört Emil 
Hjertberg 1854).

1901 skänkt ur avi. prof.
S.T.lantmanssons boksaml.

Fol.

[ --- "----"----  ]: Anteckningar efter B:s föreläs
ningar i Ekonomi (Kultur) Rätten omkr. 
1856 - 59.

Kaps. Fol.

B 175 ö. 
Fol.





101.

bil-L ^

ht 1834.
(Original).

2.  "----"------: Kollegier och anteckningar i sv.
laghistoria, vt 1835.

(Original).

3.  "---- " : "Uppsatser, Recensioner och Anteck
ningar", omfattande sv. rättshistoria, 
romersk rätt, fångvård. (Bl.a. referat 
av Calonius, Matthias: De prisco in 
patria servorum jure, 1780; Recensio
ner av Schlyter, C.J.: Licentiatav
handling om romerska rättens "Conductio"; 
och av uppsats i Bibliothèque universelle 
de Gen&ve 1811 om straffkolonier m.m.).

(Original).

176 a. 
Pol.

B 176 a är en bunt. Folio.





102.

2 och

4.

5 och 6

Boethius, J.E.: Föreläsningar i nationalekonomi, 
vt 1823.

: Föreläsningar i Encyklopedi ("Primae 
lineae Jurisprudentiae Svecanae".), 
ht 1823 - vt 1824.

: Kommentar till Kontraktsläran och 
Handelsbalken i 1734 års lag, vt 1823.

; Föreläsningar över (kommentar till) 
rättegångsbalken i 1734 års lag, vt 
1826 (forts, se B 176 c).

Original. Bunt. 
Nummerbeteckningen är av 
Boethii egen hand.

Fol.

B 176 b. 
Pol.





103

( B 176 c utgör fortsättning av B 176 b).

7. Boethius, J. E.: Föreläsningar över (Kommentar till) B 176 c
rättegångsbalken i 1734 års lag (forts, på B 176 b), .
samt utsöknings- och straffbalkarna i samma lag. 1827 
och följande år.

8 och 9.  "--"---- " : Föreläsningar i kriminalrätt ht 1827
och vt 1828, med fortsättning vt 1829.

10.  "--" Föreläsningar i kontraktslära m.m. ht
1828 med anteckningar ang. köpmålabalk^ßrna i Uppl. 
lagen och Landslagen.

11.  "--" " : Föreläsningar i familjerätt vt 1834 och
vt 1839 m.m.

12.  "--" " : Föreläsningar i kriminalrätt ht 1831.

13.  "--" " : Föreläsningar över yttre laghistorien
ht 1838 och 1839.

Original. Bunt. Folio.
Nummerförteckningen är av Boethii 
egen hand.

(forts, se B 176 d).





104.

(B 176 d utgör fortsättning av B 176 c).

13. Boethius, J.E.: Föreläsningar i kriminalrätt vt 1832 B 176 d.
jämte anteckningar ang. manhaelgisbalken i Upp- ^  ,
landslagen.

14.  "-- "-----: Föreläsningar i kriminalprocessrätt
vt 1833.

15.  "--"-----: Föreläsningar över (kommentar till)
ärvdabalken i 1734 års lag vt 1839 jämte an
teckningar ang. ärvdabalken i Upplandslagen.

16.  "-- "-----: Föreläsningar i kriminalrätt vt 1836.

17.  "-- "-----: Föreläsningar i konkursrätt vt 1838
och 1840.

18. (Saknas).

19.  "-- "-----: Föreläsningar över (kommentar till)
jordabalken i 1734 års lag ht 1839 jämte an
teckningar ang. jordabalken i Upplandslagen och 
historiska upplysningar.

(20).  "-- "-----: Privata föreläsningar för prinsarna Gustaf
och Oscar ang. huvudmomenten av processrätten.1847.

(21).  "-- "-----: Om de svenska gårdsrätterna, föredrag
hållet i K.Vetenskapssocieteten 1847.

(22).  "--"-----: Föreläsningar om fordringsrätt (forts.)
vt 1847.





105.

(23). Boethius, J.E.: Föreläsningar 1849 ang. femte mans (B 176
arv. pol.

Original. Bunt. Folio.
Numreringen 13-17 och 19 
är av Boethii egen hand.





106

[ Boethius, J.E.J: Föreläsningar över "Civil- och 
Criminal-justicerna".

(Anteckningar 1838 och 1839 av C.J.Sahlin. 
Skänkta 1897).

B 176 e

34 sid. Skinnband. 4:o.





107.

[Boethius, J.E.j: Anteckningar efter B:s kommentar till jorda
balken i 1734 års lag ("Collegium i Jorda Balken").

(Anteckningar, deponerade av Smålands 
nation, dec. 1900).

B 176 f.

66 s. i pappband. 4:o.





108.

H4/75. [Boethius, J.E.]: Anteckningar efter B:s "Collegium öfver 
Giftermålsbalken" i 1734 års lag.

(Renskrift från tiden omkr.1850. Har 
tillhört J.Richert).

100.s. i pappband. 4:o.

B 176 g.





*1910/45. [Berch,

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

Andersj: Föreläsningar i ekonomiska vetenskaper.
Renskrift. Folio.

Förberedelse om Hushållnings Lagfarenhet i All
mänhet .

T-t-y .

Den lagkloke Kiöpman eller Inledning till Den 
Svenska Jurisprudentia Mercatoria.

Jurisprudentia Cameralis Suecana.
^  —

Kamerallagfarenhet. (Börjar med Cap.7).
^  '

Jurisprudentia Opificiaria Suecana.

Den lagkloka Landman eller Inledning till den 
Swenska Jurisprudentia Georgica.

Den lagkloka Bergsman eller Inledning till den 
Swenska Jurisprudentia Metallurgica.(Cap. 
13 saknas).

^  -
De La Rivière: L'Ordre naturel & essentiel des 

Sociétés Politiques. 2 T. å Londres 1767. 
8:o. Öfvers. o. nedskrifvet med Berchs 
hand.

B 177. 
Fol.

B 177 a 
Fol.

B 177 b 
Fol.

B 177c. 
Fol.





Dessa nummer saknas i gamla katalogen.





111.

[Berch, Andersj: Anteckningar efter B:s föreläsningar i B 177 h,

nationalekonomi 1756 - 1757.

(Ur C.J.Gyllenborgs papper.
Förut sign. B 175 å). 4:o.





112.

[Castovius, P.]: Kommentar till landslagen KgB (Collegium 

juris patrii").

"Bxscripsit 1719 Sam. Rogbergh".

138 s. 4:o.

[ -- "---"--- " j: "Anmärkningar" (Kommentar) till

landslagen, upptecknade 1721 av P.Gråsten.

4:o.
Perg.band, 435 + 885 s.

Kommo med statsrådet ludvig 
Annerstedts stora boksamling 
till Uppsala Univ.bibi.1905.

B 178.

B 178 a,b.





113.

'1914/75. [Calonius, Matthias]: Föreläsningar i juris prudentia crimi- B 178 c,
nalis af herr professoren Calonius åren 1785 et 86.

(Renskrift från 1800-talets början med 
tillägg i margen af annan hand).

178 s. i skinnband.

4 :o.



' '

^  ' 4s, 's-.; -:

rit.

' * 4 ^'.-t'- '



114.

*1925/78.

[Colling, Lars Johan]: Kommentar till giftermåls-, ärvda-, jorda-, B 179 a
handels-, missgärnings- och rättegångsbalkarna i 
1734 års lag, ("Thet Swänska Jus Privatum"),
Lund 1756. 68 s. Skinnband.

Ej original. Skänkt 1885 
av L.V. Henschens arvingar.

4:o.

[--- "----"---- J: Föreläsningar i folkrätt 1751 ("Försök til en
Swensk Juris Prud. Illustris."). Anteckningar av 
Anders Kallström.

Häfte. 104 s. 4:o.

[----"----"---- j: Föreläsningar i processrätt ("Förklaringar B 179 c,
öfver Sveriges Rikes Lag").

Renskrift från 1700-talets senare 
hälft.

148 s. Skinnband. 4:o.

[----"----"---- J: "Inledning till Jurisprudentia Militaris B 179 d
eller Krigs Lagfarenheten, Utgiven af Lars 
Johann Colling =:=:= År 1754".

(Troligen renskrivna anteckningar ef
ter föreläsningar).

86 s. Skinnband. 4:o.
Dep. Gyllenhielmiana.





115.

fol.
1. [Crusius, Benedictus]: Anteckningar efter Crusius'

föreläsningar 1625 över avtalsläran ("Synop
sis iuris"). 1.

2. [--- "---- "---- J: Anteckningar efter Crusius' kommentar
1627 till stadslagen KgB, GB, ÄB och JB 
("Scholia").

a) "in titulum de jure regis". 41.
b) "Titulus de jure connubiati". 65.
c) "Titulus de hereditatibus". 97.
d) "Titulus de jure Agrario". 140.

B 180autgör en volym i pappband, 
av en och samma hand, från medlet 
av 1600-talet. Latin.
(Se Almquist, J.E.: Vår äldsta kom
mentar till Landslagen, Uppsala 1927, 
Upps. Univ. Årssky: Inledningen s.9-10).

B 180 a.

Ur Rabenii Samling.



*

.

f
*

Sr



116.

1. Anteckningar om myntförhållanden. B 180 b.

2. [Crusius, BenedictusJ: Anteckningar efter Crusius' kom
mentar till landslagen KgB, GB, ÄB, JB, BB, 
KpB och TgB.
("Iuris provincialis succincta explicatio 
Vpsaliae e lectione publica =:=:= excepta"). 
Tryckt*r^ter annan handskrift av Almquist, 
J.E.: Vår äldsta kommentar till landslagen 
1927. Upps.Univ.Årsskr.

Band med defekt rygg. Samtida 
hand.
Har tillhört JörArm Larsson 
och Dan Solander.

8 :o.



.

*

. .
.



Dessa nummer saknas i gamla katalogen.





118.

*1923/25.

*1923/25.

*1923/25.

*1927/56.

[Dahlberg, B.H.,]: Näringsrätt. Anteckningar från docent B.H.
Dahlbergs föreläsningar vt 96. (Hektogr.)

4 :o.
1 -t< U

[-- "---"---"--- ]: Näringsrätt. Den nyare lagstiftningen angå
ende privaträtten från och med år 1893. Anteck
ningar från docenten B.H.Dahlbergs föreläsning
ar vt 96. (Hektogr.) 4:o.

[-- "---"---"--- _j: Svensk handelsnäringsrätt. Anteckningar
från professor Dahlbergs föreläsningar ht 98. 
(Hektogr.) 4:o.

[-- "---"---"--- ]: Kompendium efter professor Dahlbergs kurs
i sjörätt. (Kopia efter maskinskrift). 4:o.

& /

B 180 e.

B 180 f.

B 180 g.

B 180 h.



-

-

. . . .

. . .



119.

Dessa nummer saknas i gamla katalogen. B 180 i-n.



-

.



120.

*1915/2. ^Davidson, D.j: Finamritt. Stenografiska anteckningar från
professo: Davidsons kollegium.Vt 1890.
(Hektogr) 4:o. 576 s.

*1925/25.--- [----"----"--- J: Finaisrätt. Stenografiska anteckningar från
professor Davidsons kollegium vt 1890.
(Hektogr ) 4:o. 573 s.

*1923/25. L----"----"------Procukiionen. Anteckningar efter doc.David
sons fjrtläsningar vt 1884 - vt 1885 av P.G. 
Grönirg œ h  Gust.Sandström. 1-7. 4:o.

1927/ 33. L----"----"---J: 'Jänförande finansrätt. Föreläsningar af
prof. D.)avidson.' Maskinskrift med tillägg 
av obekait hand. Troligen fr. vt 1908.

36bl. Fol.

*1942/31. L "--- "---Eft^rlünnade papper.

Ire' till David Davidson från A - M. Fol. 
(Se register i volymen).

Ire? till David Davidson, från 0 - W.Brev 
från D.D.(Koncept).

(ge register i volymen). Fol.
IavLd Davidsons korrespondens med den när

maste släkten. Kondoleanser till pro
fessorskan Davidson efter hans död.

^ . Fol.
/nteckningar om tentamina m.m. under åren 

1880 - I9O6 . 5 anteckningsböcker.
. 8 ! o .

letyg, utnämningar, diplom och andra ut
märkelser. Diverse papper av såväl 
privat som allmän karaktär.

Kaps.Fol.

B 180 o.

B 180 p.

B 180 q: 
1-7.

B 180 r. 
Fol.

B 180 s:l 
Fol.

B 180 s:2
Fol.

B 180 s:3 
Fol.

B 180 s:4

B 180 s:5 
Fol.





Dessa nummer saknas i gamla katalogen.



-



Delin, Carl. Förelä.sningar i isländsk proœss. 1913



.



123.-

1. Lagmannen Carl Ehrenstéens handlingar rörande dels en rätte
gång 1690-talet inför den kommissorialrätt, som K.M:t 
förordnat för att upptaga tvistigheter om kyrkors och 
hospitalers i skånska städer "förryckte" medel, i vil
ken rättegång talan fördes mot bl.a. rådmannen Adolf 
Filipssons i Landskrona arvingar, nämligen brodern 
presidenten Edvard (Filipsson) Ehrenstéens änka Ca
tharina Wallenstedt och son, ovannämnde Carl Ehrenståen, 
och dels ett, troligen i samband med berörda rättegång, 
av Carl Ehrenståen mot häradshövdingen Anders Klein rik
tat anspråk:
a) Magistratens i Landskrona skrivelse d.23/9 1691

till magistraten i Stockholm med överlämnande 
av tre kommissorialrättens stämningar utfär
dade Malmö d.30/8 1691. (Kopior).

b) Memorial Forsby gård d .12/8 1693 av Catharina Wal
lenstedt, (original och koncept),samt en speci
fikation (2 ex.) med 9 bilagor (original och 
kopior).

c) Brev d.29/ll 1693 från Johannes Sundius till bro
dern Zacharias Sundius med 1 bil.

d) Handling utfärdad d.lo/8 1675 av Adolf Filipsson
ang. immission å viss fast egendom.(Kopia).

e) Intyg d.14/8 1688 av Anders Hansson.
f) Anvisning d.12/3 1695 av Carl Ehrenståen å

viss penningsumma.

2. Brev :
a) till Carl Ehrenstéen från Större akademiska konsi

storiet i Lund, Göran Adlersten, Christian Lud- 
vid von Asche(n)berg, Rutger von Ascheberg, Olof Borck, 
Wilhelm Julius Coyet, Nils Gyldenstolpe, Anders 
Klein, Erdman Lang, D.Macklier, Pol.Nielson, Za
charias Sundius och Otto Vellingk.

b) från Carl Ehrenståen.(Se U.U.B:s brevkatalog).

Av breven torde flere röra ovan omför- 
mälda rättegång eller anspråk.

B 181. 
Fol.





Dessa nummer saknas i gamla kata.logen



-



125.

Ekeblad, Claes: Kommentar till 1734 års lag, börjad d.
3/11 1783? i ett interfolierat ex. av 
E.Drangel: "Anmärkningar till Sweriges 
rikes lag tryckt i Sthlm 1766.

492 S.+ register.m.m.; 
skinnband.

4:o.

B 181 f.



t .  - -

.



Dessa nummer saknas i gamla katalogen





127.

2 1927/33. [Engströmer, Thore]: Anteckningar efter föreläsningar vid B 181 o 
propedeutisk kurs i civil-, straff- och process
rätt ht 1912. Obekant hand.

Tvärkvart.



, . ,



Dessa nummer saknas i gamla katalogen



.



129

1S927/33. Eschelsson, Elsa: Propedeutlsk kurs i civilrätt, hållen höst
terminen 1907. Tryckt i autografi hos August 
Lindberg, Stockholm 1907.

469 s. 4:o.

B 181 s



-



130.

^1993l/54. Eschelsson, Elsa: Efterlämnade egenhänd. manuskript.

Föreläsningar och dylikt.

"Om rättegången i tryckfrihetsmål." Föreläsningar håll- B 181 ta. 
na h.t.1897. "Om rättegångsfullmäktig." Föreläs- Fol-
ningar hållna v.*tt. 1898. Huvudsakligen renskrift.
Jfr B 181 tm. Tvär 4:o.

"Om bevisbördan el(leir)... bevisskyldighetens fördel- B 181 tb. 
ning." Föreläsnimgar hållna v.t. 1899. "Läran Fol.
om forum." Förel:äsningar. Till större delen ren
skrift. Tvär 4:o.

Förarbeten till den propedevtiska kursen i civilrätt B 181 tc. 
m.m. 1904 och följande år. Kaps. Tvär 4:o.

Mycket defeJct därigenom att stora delar av 
manuskriptet använts vid utarbetande av 
B 181 td-thL. Jfr även B 181 ti.

Propedevtiska kursen i civilrätt h.t. 1904. B 181 td.
Tvär 4:o. ^ol.

------ "------ "--------------- h.t. 1905.Tvär 4:o. B 181 te.
- Fol#

------"------ "------ -------- h.t. 1906.Tvär 4:o. B 181 tf.
"Tryckt i autografi hos August Lindberg.
Stockholm 11.906." Med handskrivna rättelser 
och tillägg.

!! !! t'! h.t. 1907. Tvär 4:o. B 181 tg.

Utgöres av föregående års autograferade 
exemplar med nya tillägg och rättelser 
för den nya autograferade upplagan av år 
1907 [-1908].

------ "--------  1907-1910. Tvär 4:o. B 181 th.

"Tryckt i autografi hos August Lindberg.
Stockholm !1907[-1908]." Med rättelser och 
tillägg för de olika årens föreläsningar.





131.

Eschelsson, Elsa : Efterl. manuskr., föreläsningar o. dyl.
(forts.)

Föreläsningar o.dyl. (forts.)

Brottstycken av den propedevtiska kursen år 1906 och B 181 ti. 
följande år i processrätt och straffrätt. Kaps.
^  _ Tvär 4 :o .

Föreläsningar över samäganderätt h.t. 1907. Kaps.Fol. B 181 tk.
^  -n-'O - Fol.

Föreläsningar om skuldsedlar v.t. 1908 [defekt], Om B 181 tl.
borgen v.t. 1909. Kaps. Tvär 4:o.

Jfr B 181 tr, ts, tt.

Fakultetsoppositioner, övningar rörande civilrätts- B 181 tm.
liga rättsfall, diverse anteckningar i juridik.

Kaps. Tvär 4:o.
Jfr B 181 ta.

Uppbörds- och anteckningslistor till föreläsningar B 181 tn.
1904-1910. Fol.

Manuskript till tryckta arbeten m.m.

Korrespondens m.m. rörande utgivandet av Lehr, E., B 181 to.
Elements de droit civil Scandinave... Avec la 
collaboration de H.Munch-Petersen, K. Johanssen,
Eisa Eschelsson [Paris 190l]. 4:o.

Excerpter m.m. om civiläktenskapet i svensk rätt 1868- B 181 tp.
1900 för arbetet "Om civiläktenskapets framträdande Fol.
i svensk och utländsk rätt." Upps. 1903 [i vår
tids lifsfrågor, n:o 3l]. Tvär 4:o.

-

Manuskript m.m. till arbetet "Om fullbordandet af gåf- B 181 tq.
va af lös egendom enligt svensk rättspraxis." Fol.
Uppsala 1906. Kaps. Fol.

-

Manuskript till arbetet "Om skuldebref enligt svensk B 181 tr.
rätt." Uppsala 1912. Jfr 181 tl, tt. 2 vol. B 181 ts.
^  - Fol.

Diverse koncept till inlagor i kontroversen med professor B 181 tt.
A.O.Winroth, till skoltal, till förarbeten till ar- Fol.
betet "Om skuldebref" m.m. Kaps. Fol.

Jfr B 181 tl, tr, ts.





132.

[Frosterus, Henrik]: Annotationer efter F:s föreläsningar

(kommentar) 1762-63 över 1734 års lag, av Fredrik 

De Geer. 4:o.

B 182.





Detta nummer saknas i gamla katalogen.





134.

1931L/14. Fleetwood, Carl Fredrik Miles: 'Anteckningar i Ytre Rättshistoria B 182 b. 
efter Olivecrona: "Föreläsningar...". H.Järta: "Fram
ställning af sv.lagfarenhetens utbildning...". J.A.
Posse:"Bidrag till sv. lagstiftningens historia".
H.Järta: "Om lagförbättring...". Frey 1841,s.113.

8:o.
På frampärmen: 'Carl F.M.Fleetwood.Upsala, 
d.8.februari 1874.' Skinnband.

B 182 ba - B 182 be. se s. 152.





Dessa nummer saknas i gamla katalogen
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X

X

19222/26. [Hammarskjöld, Carl Gustaf]: Föreläsningar över skiftesstad
gan, hållna läsåret 1877-78. Anteckningar. 4:o.
Har tillhört häradsh.Axel Ancker,Falkenberg.

, r " tt M !< _ i.19223/ 25. *- Näringsrätt. Anteckningar efter fö
reläsningar. 1-3.

(Hektogr.). 4:o. 480 s.,402 s.,560 s.

19223/ 25. [-----"----- "----- "------]: Näringsrätt. Anteckningar efter fö
reläsningar. 1-2. (Hektogr.).

4:o. 480 s., 404 s.

19223/25. i_------ "----- "----- "----- j: Kollegium i sjörätt. (Hektogr.).
4:o. 461 s.

19223/25. [------ "----- "----- "----- ]: Vexelrätt. Anteckningar efter före
läsningar. (Hektogr.). 4:o. 202 s.
9'

192^3/25.  ̂ **"----- "----- "------J: Skiftes-stadgan. Anteckningar efter
prof.. Hammarskjölds föreläsningar af S.
(LitO'gr. övertryck.) 4:o. 344 s.

B 182 k 1.

B 182 k 2-4

B 182 k 5-6.

B 182 k 7.

B 182 k 8.

B 182 k 9.





13?

[Grubbe, SamJ: Föreläsningar i Civiljustice, u.år, samt Grund- 
linier i den philosophiska rättsläran. 1838. Anteckn, 
af C. I. Sahlin. 4:o.

(Skänkt 1897).

B 182



. . .



19.927/53. [Hammarskjöld, K. Hj. L.J: Kollegium i förmögenhetsrätt. Speciella B 182 1;7.
delen. 1-3. Anteckning af L.Abel. Kaps. 4:o.

Dessa nummer saknas i gamla katalogen. ï 182 1 8-9.

-^1915/2. Hammarskjöld, K.Hj.L., Förmögenhetsrätt efter juris kandi- B 182 1 IO-I3 .
dat Hj.Hammarskjölds kollegium h.t. 1885 o.v.t.
1886 jemte anteckningar efter professor Nordlings 
föreläsningar i förmögenhetsrätt. h.t.l879-h.t.l882.
D. l[- 4.] 4:o. 468 bl.

Jfr även B 150 k, 1.



.

'

.

r.#

. . . .

. . . . .
.

- '

-



139.

**1915/2. Hagströmer, J.V. : Straffrätt (allmänna delen) efter professor B 182 1 14.
Hagströmers föreläsningar, v.t. 1888 - . 1 .

4:o. 243 s.
Jfr B 182 1 32.
b ̂

 "----"---- : Speciel straffrätt. Anteckning från prof. B 182 1 15.
Hagströmers föreläsningar, h.t.1889. 4:o. 288 s.

(Hektogr.).

 "--- "---- : Sv. straffrätt. Speciela delen, anteckningar B 182 1 16-
från prof. Hagströmers föreläsningar. l[-2J. -18.

4:o. 168+600 s.
(Hektogr.).

*11920/46.  "-"---- : Den svenska straffrättens allmänna del. An- B 182 1 19-21.
teckningar efter föreläsningar avC.G.Lindberg och 
C.A.Huss. 1-3. 4:o. 690 + XI s.

Jfr B 182 1 35, 36.

-"-  "-"----  : Den svenska straffrättens speciella del. B 182 1 22-23.
Anteckningar efter föreläsningar av C.A.Huss och 
C.G.Lindberg. 1-2. 4:o.603+VII s.

, Jfr B 182 1 37.

 "--- "---- : Föreläsningar över den svenska straffrät- B 182 1 24-27.
tens allmänna del. Anteckningar av W. Johansson. 1-4.

4:o. 583 s.

 "--- "----  : Svenska straffrätten. Speciella delen. B 182 1 28.
Anteckningar efter föreläsningar. 1. 4:o. 270 s.

Hektogr. Har tillhört C.Öquist.
Jfr även B I50 m-q.

*11923/25.  "-"---- : Svenska straffrättens speciella del efter B 182 1 29.
prof. Hagströmers föreläsningar v.t. 1880-v.t.l881.
Anteckningar av J.A.Häggbom. 4:o. 266 s.

-

 "---- "----- : Svensk straffrätt. Allmänna delen och början B 182 1 30.
av den speciella. Anteckningar efter föreläsningar.

2̂ ' 7̂ 0 . 4:o. 373 s .

*11924/55. ----"---- "----- : Anteckningar efter prof. Hagströmers föreläs- B 182 1 31.
ningar i allmänna straffrättens speciella del. Utg. Fol.
af Juridiska Föreningen i Upsala. Fjärde uppl. 1917.
Litografisk öfvertryck. Fol.

*"1928/l9.  "---- "----- :   . 5. reviderade uppl. 1927. B 182 1 31 a.
^  . 4:o.

*1937/15.  "----"---- :   . 6. omarb. uppl. 1936. B 182 1 31 b.
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19227/33.

Mt)

t ! "

19288/24.

19355/52.

Hagströmer, J. V. (forts.)
 "----"----  : 'Allmän Straffrätt efter Professor Hagströmers B 182 1 32.

föreläsningar V.T. o. H.T. 18S8samt V.T. 1889.'
Hektogr. 4:o. 434 s.

Jfr B 182 1 14.

 " : 'Föreläsningar i Straffrätt efter Professor Johan B 182 1 33.
Hagströmer v.t. 1894, upptecknade av [johan Per] Henrik 
Löfquist. D. 1. 4:o. 74 s.

Jfr B 150 0 och B 182 1 28-29.
h

 "----- : 'Repitions-Kollegium (i) i Allmän Svensk B 182 1 34.
Straffrätt efter Prof. Joh. Hagströmer.' Obekant 
hand. 4:o. 84 s.

M t!  : 'Anteckningar i Svensk Straffrätt [allmänna de- B 182 1 35-36
len; speciella delen] efter Prof. Hagströmers föreläsn.
Tillh[örande och nedskrivna av ] F[olke] F[erdinand]
Flach'. 1883.D.1-2. 4:o. 277 s.,254

s. , 36 s.
Jfr B 182 1 19-21.
h'

 "----- : Den svenska straffrättens speciella del. An- B 182 1 37.
teckningar efter föreläsningar av obekant hand.

4:o.
Jfr B 182 1 22-23.

 " : 'Anteckningar efter professor J. Hagströmers B 182 1 38.
föreläsningar över tryckfrihetsbrotten. Särtryck ur .  ̂ t
professor Hagströmers föreläsningar över den svenska 
specialstraffrätten, i reviderat skick utgivet av 
Tor J. Orton...Uppsala 1925, Juridiska föreningen.'
Litogr.övertryck. St.4:o. 44 s.





Dessa nummer saknas i den gamla katalogen
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*19344/10. [Hamilton, Gustaf Axel Knut]: Föreläsningar över näringsrätt.
Vårterminen 1893. Anteckningar av 'A[nders] U^lrik] 
[Martin] Isberg*.

Senare ägare: Hovrättsrådet Viktor E.O.Petr&i, 
Professor Fritz P.Hansson Broek m.fl.

3 182 1 60 a.



*

* '

-

;

.

".i-'.-..
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*19144/75. fHernberg, Aj, Professor Hembergs privata föreläsningar B 182 m 1
öfver jorda-balken. 146 s. 4:o.

(Renskrift från senare hälften af 1700-talet).



-

-



144.

*1914//75.

*1914/1/75.

*19144/75.

HolmbergsonJ., Föreläsningar öfver giftermålsbalken af B 182 m 2.
professor Johan Holmbergson. 292 s. 4:o.

(Renskrift från tiden omkring 1830, möjligen 
af V. Gynther, som är antecknad som ägare, med 
tillägg af annan hand.).

Ärfda balken af professor Holmbergsson. B 182 m 3.
204 s. 4:o.

(Renskrift från tiden omkring 1830,möjligen 
af V. Gynther, som är antecknad som ägare, med 
tillägg af annan hand.).

Handlingar rörande lagberedningens arbete för revision af B 182 m 4-5.
vissa delar af strafflagen och J. Hagströmers del
tagande däri 1886-1887 m.m. Fol. & 4:o.





1928//2 3.

145.

(B 182 m 6 - 19 saknas i den gamla katalogen). B 182 m 6-19.

Juel, Carl Axel : 'Om Kungsådraoch Stängning af Vattendrag.' B 182 m 20.



' !



146.

1924//55. Holmbäck, Åke E.V. : Inteckningar m.m. Föreläsningar höst
termin 1923. Litografiskt öfvertryck.

4:o.

1928//19.  "-----"--- : 'Fastighetsbildning och fastighetsregistre- B
ring på landsbygden. Efter professor Holmbäcks föreläs
ningar läsåret 1926-27 samt med hänsynstagande till 
lagstiftningen till den 1 januari 1928, utgivet utan 
föreläsarens medverkan. Uppsala 1928'. Maskinskr.

4:o.
(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i 
speciell privaträtt, [Vol.Jl).
Jfr B 182 nr 8.

c 19355/52.  "-----"--- : 'Fastighetsbildning och fastighetsregistre-
ring i städer och stadsliknande samhällen. Vattenrätt. 
Efter professor Holmbäcks föreläsningar läsåret 
1927-1928 samt med hänsyn[s]tagande till lagstift
ningen till den 1 juli 1928. Utgivit, utan före
läsarens medverkan. Uppsala, Juridiska föreningen.'
Dupl.maskinskr. (2), IV. 194 s. 1928. 4:o.

(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i 
speciell privaträtt, [Vol.J 2.)
Jfr B 182 nr 9.

1935//52.  "----"---- : 'Expropriationslagstiftning, skogslagstift-
ning, fiske- och jaktlagstiftning m.m. samt tillägg till 
kollegierna del 1 och 2. Efter professor Holmbäcks 
föreläsningar läsåret 1932-1933 och höstterminen 1933 
samt med hänsynstagande till lagstiftningen till den 
1 april 1934. Utgivet utan föreläsarens medverkan. 
Uppsala I934, Juridiska föreningen. Dupl.maskinskr.

(l), 286 s. 4:o.

(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i 
speciell privaträtt, [Vol.] 3.).

1935/^52.  "---- "--- : 'Spridda handelsrättsliga ämnen samt associa- B
tionsrätt jämte banklagstiftning och försäkrings- 
bolagslagstiftning. Efter professor Holmbäcks före
läsningar läsåren 1928-1930. Utgivet utan föreläsa
rens medverkan. Uppsala 1930, Juridiska föreningen.' 
Duplicerad maskinskrift, (l), III, 269 s. 4:o.

(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i spe
ciell privaträtt, [Vol.J 4.).

.

 "---- "--- . Ny upplaga, se stora katalogen.

182 n 1. 
Fol.

182 n 2.

182 n 3.

182 n 4.

182 n 5.
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'l937//l5.

*1941,,/2.

I 941//2.

*1941//2.

Holmbäck, Åke E.V. : 'Skuldebrevslagstiftning, växel- och B 182 n 6.
checklagstiftning. Sjörätt. Lagstiftning om upplags- 
hus och upplagsbevis. Efter Professor Holmbäcks före
läsningar vårterminen 1934-1935 och 1935-1936. Ut
givet med föreläsarens samtycke. Uppsala 1937, Juri
diska föreningen. ' Dupl. maskinskrift, (l), 301 s.

4:o.
(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i 
speciell privaträtt, [Vol.] 5).

 : 'Immaterialrätt. Efter föreläsningar åren B 182 n 7.
1935-1938 av professor Holmbäck samt med hänsyns
tagande till utvecklingen till den 1 januari 1940.
Utg. med föreläsarens samtycke. Uppsala 1940.'
Dupl. maskinskr. (l), 148 s. 4:o.

(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i 
speciell privaträtt, [Vol.J 6.).
{j —

 : 'Fastighetsbildning och fastighetsregistre- B 182 n 8.
ring på landsbygden. Efter professor Holmbäcks 
föreläsningar läsåret 1926-1927 och vårterminen 
1937 samt med hänsynstagande till lagstiftningen 
till den 1 jan. 1938. Utg. med föreläsarens sam
tycke. '
2:dra uppl.
Uppsala 1938. Dupl. maskinskr. (l), 296 s. 4:o.
(inledning till läran om fastighetsbildning och 
fastighetsregistrering.)
(Juridiska föreningen i Uppsala kollegier i speciell 
privaträtt, [Vol] 1.)
Jfr B 182 n 2.

 : 'Fastighetsbildning och fastighetsregistre- B 182 n 9.
ring i städer... Stadsplanelagstiftning. Vattenrätt.
Efter professor Holmbäcks föreläsningar läsåren 
1927-1928 och 1937-1939 samt med hänsynstagande till 
lagstiftningen till den 1 januari 1940. Utgivet med 
föreläsarens samtycke.' 2:dra uppl.
Uppsala 1940. Dupl. maskinskr. (l), 294 s. 4:o.
(Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i spe
ciell privaträtt, [Vol.J 2.).
Jfr B 182 n 3.





148.

Landtmanson, Isak Sven : Föreläsningar i Svensk rättshistoria. B 182 o, p, q
I: 1-2, II. Kaps.

(Skänkta af hans broder Carl Landt- 
manson och hitlämnade af d.v. prof. ; seder
mera justitierådet Wilhelm Sjögren d.
28 Maj 1901.).
Jfr även B 150 a,b.

T * - ' "

*1^923/25.  "----- "-------! Anteckningar efter professor S. I.(î) B 182 r,s.
Landtmansons föreläsningar öfver Sve
riges inre rätts-historia. 1-2.

246 s., 239 s., 4:o.
(Avskrift verkställd för Norrl. 
nations biblioteks räkning 1876).

1L923/25. ;---- "----- "----- Kollegium i inre rättshistoria efter
professor I.S.Landtmansons framställ
ning. Uppsala 1881.'

316 + 239 s. 4:o. 
(Antagi. avskr. av föreg., med tillagda 
marginalanteckn.).

B 182 t.

1L923/25. (Abenii) Anteckningar vid professor Landt- B 182 u, v. 
mansons föreläsningar i rättshistoria, 
v.t. 1886.' 1-2. 163+121 s. 4:o.

*11923/25.  "----- "------: Anteckningar efter professor I.S.Landtman- B 182 x.
sons föreläsningar uti juridisk en- 
cyklopedi. H.t. 1888. 112 s. 4:o.
Jfr P 95 c 22.

X  t ' l31924/ 26.  "----- "----- Professor I^andtmansons föreläsningar i inre B 182 y-z.
rättshistoria. 1-2. Anteckningar af 
C.L.Norelius. 4:o.
(Har tillhört Södermanlands-Nerikes 
nation).

*31924/26. !---- "----- "------: Anteckningar efter prof. S.I. Landtmansons B 182 å-ä.
föreläsningar öfver Sveriges inre 
rättshistoria. Af A. Schotte. 1-2.

4:o.
(Har tillhört Södermanlands-Nerikes 
natidn).

T-tA*.





Dessa nummer saknas i gamla katalogen.
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*1954/38. Lilienberg, Berndt Nils Robert : Vägledning till uppsät- B 182 am.

tände av juridiska handlingar. Med tillägg av pres.

Lilienberg. 115 s. 4:o.



'

*
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*19544/38. lilienberg, Gustaf Robert : Efterlämnade registerarbeten till E 182 an 1. 
lagar och författningar m.m.
"Rättegångslagen den 14 Juni 1901." Anteckningar i 

ett ex. av Sv.författningssaml. 1901:38. 88 s.
4:o.

'Processrätt'. 98 s. 4:o. B 182 an 2.

'Obligationsrätt',1. 134 s. 4:o. B 182 an 3.

'Obligationsrätt',11. 119 s. 4:o. B 182 an 4.

'Sakrätt'. 1805. 4:o. B 182 an 5.

'Sammandrag'. Sakrätt m.m. 132 s.4:o. B 182 an 6.

'Juridisk litteratur.' 58 s. 4:o. B 182 an 7.

'Skiftesverket. Förvaltningsrätt.' B 182 an 8.
 ̂. 135 s. 4:o.

*

' Konkursprocessen. Förmynderskap.' B 182 an 9.
83 s. 4:o.

'Familjerätt (utan Förmynderskap(.' B 182 an 10.
132 s. 4:o.

'Författningar från och med 1885.' B 182 an 11.
125 s. 4:o.

M tt

!! !!

M t!
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!! !!
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'19R-0/45. [Lindblad, J.C.j: Anteckningar i svenska laghistorien. Af
C.A. Öhrström. 35 s. Fol.

(Förut B 182 r).

B 182 ba 
?ol.

^191L4/75.  "----- "---- :]Allmänna kriminalrätten af professor Lind- B 182 bb
blad. 102 s. 4:o.

(Anteckningarna gjorda av E.G.von Sydow I860).
(Förut B 182 s).

^19224/59. [--- "---- "--- j: 'Svenska Criminal-Rätten.' Föreläsningar. B 182 bc
4:o.

Annan uppteckning: B 187 m 1.
3̂

^19338/14.  "----- "---- :] 'Processrätten. Andra Delen. Straff- och
Utsöknings-Balkarne enligt Professor Lindblads 
Föreläsningar. Upsala 1847.' Anteckningar i ren
skrift av Carl Herman Boberg. Fol.

(Corpus Collegium Juris.Processrätten.')
Jfr B 220 v.

^19338/l'8. [---- "----- "---- ?:J'Criminal Rätt. Speciella delen.' Anteck
ningar av onämnd hand, säkerligen efter Lindblads 
föreläsningar år 1868. 4:o.
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Fol.
Loccenius, Johannes : Bearbetningar av romersk rätt.

1. Synopsis institutionum juris per erotemata
et responsa ad examen publ. Nov.1638. 2.

2. Examinis juridicis ordo. 10 maj 1637. (De
obligationibus). 16.

3. Notae in regulas juris. 36 (35 v,.

4. De justitia et jure. De rege et regalibus. 75.
80 v.

5. Dictata in institutiones Justiniani a Do
mino Doctori Loccenio J.V.D. fideliter 
publice exposita Anno Christi 1640. 89.

Pappersvolym. Avskrifter av sam
tida hand. 120 fol. Pergamentsom
slag med text ur Digesterna iX 
Tit. II (33, 54 etc.) med tillägg.

4:o.
(Ur Cederhielms samling).

183.



-

.

.

.
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[Lundius, Carl, d.y.], Kommentar till landslagen.

(Anteckningar efter föreläsningar I0/2 - I4/5 
1681. Samtida hand. Latinsk text).

Pappersvolym i pappband, 531 pagi- 
nerade blad. Avskrift. Olika händer.

4:o.
Har tillhört Petter Johan Montan.

B 184 a.

(Ur Reuterdahls samling).



-, -

.
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1. Lundius, Carl, d.y.: General- och specialobservationer 
över lands- och stadslagarna 1687.

(Ofullst. Slutar med Obs.24).

Fol.
B 184 b. 

1-50. pol.

2. Extrakt av det som följer i [Carl] Lundii general- och 
specialobservationer över lands- och stadsla
garna. '51-79.

3. Lundius, Carl,d.y.: Specialobservationer över GB, ÄB
JB, BB, KpB, TgB, EdsB och HgB. 80-90,

(Ofullst.).

4. Svea hovrätts dom d.3/n 1694 i mål mellan v. fiskalen 
Nicolaus Krook å ämbetets vägnar samt härads
hövdingen Petter Abrahamsson, ang. ämbetsfel. 91. 

(Ofullst.).

5. Svea hovrätts utlåtande d.16/5 1685 ang. förbjudna led. 102.

Pappersvolym i pergamentsband, 129 fol. 
samtida avskrifter , av samma hand.
Har tillhört Johan Björlingh. Fol.
(Ur Rosenhanes samling).





[Lundius, Carl, d.y.j: Kommentar till stadslagen.

(Anteckningar efter föreläsningar över KgB, 
ofullst., i två ex., olika händer, det ena 
ex. med årtalet 1700 samt omfattande kap. 
1-12,och det andra omfattande kap.1-15).

[Lundius, Carl, d.y.]: Kommentar till landslagen.

(Anteckningar efter "Collegium" över BB, 
99 fol. Tidigast 1703, se fol.27. 
Ofullst.).

[Lundius, Carl, d.y.j: Kommentar " Förklaring" till 
landslagen.
[Anteckningar efter föreläsningar över KgB, 

(ofullst.), GB, ÄB (ofullst.) och BB (ofullst.) 
200 fol. Olika händer. Tidigast 1704, se fol. 
45 v].

[Lundius, Carl, d.y.j: Om justiniansk rätt ("Notae in 
jus Justinianum") efter Cornelius Pynacker.

[Anteckningar efter L:s föreläsningar
a) hållna 1703 (fol. 1-48).

b) hållna 1708 (fol.49-275).

Olika händer.]

[Lundius, Carl d.y.j: Om justiniansk rätt ("Notae in 
synops.") efter Cornelius Pynacker.

(Anteckningar efter L:s föreläsningar 
1724).

[Lundius, Carl, d.y.j: Historia juris patriae.

(Anteckningar efter L:s föreläsningar 1690 
av A.L.Hylteen).
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7. [Lundius, Carl, d.y.]: Kommentar till landslagen.

(Anteckningar efter föreläsningar okt. 1695 
över KgB. Ofullst.).

8. [Lundius, Carl, d.y.j: Kommentar till landslagen.

(Anteckningar efter föreläsningar 1700 
över KgB, GB, ÄB och JB. Ofullst.).

Av olika händer och ur olika 
samlingar. Tidigare bunt, nu
mera kapsel.

4:o.

(B 184 c).



- :

.............

.



Om myntets värde under olika tider. 

(Anteckningar från 1700-talet).

fol.
4. B 184 d.

[Lundius, Carl, d.y.]: Kommentar till landslagen
KgB, GB, ÄB, JB, BB och TgB. 7 -

104
(Anteckningar av S.Törne, Uppsala,
1706-1708).

K. brev d.24/5 1664 om städernas i Sverige, Finland
och Skåne ordning vid riksdagar och andra publika 
möten. 103.

(Avskrift).

Sentens:
"J'aime un Dieu et une belle Dame =:=:=:=" 176

Åkallan: 3
"Duc me, nec sine 25%.

"Gloria sit patri 372

Pappersvolym i perg.band om 593 fol. 
Olika händer. Å ryggen: "C.Lundii 
collegier öfver G:la lag:ne".

102
-  580v .

v. och 25*3.

(jfr fol.5).
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[Lundius, Carl, d.y.j: Kommentar till landslagen KgB , B 184 e.
GB, Å B o c h B B .

(Anteckningar av Olav Colling, tidigast 
1707, se fol. 8 v av kommentaren till 
ÄB kap.22. Efter KgB ett alfabetiskt 
register till denna balk.
Har tillhört Lars Johan Colling.
Få första bladet ur kommentaren till 
BB är tecknat: "Afrifvit efter 
Bethens exemplar").

Papperscodex i skinnband. Olika 
händer. A ryggen: "M.S.C.Juri
dica. Tom:III."
N:r 33 i Celses Samling. 4:o.



:

.

.
.

.
. . .
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sid.
1. Lundius, Carl, d.y.: General- och Specialobservationer 

öve^landslagen och stadslagen "efter Hans Kongl.
Maj —  Nådige befallning Aller underdånigst sam
manfattade". 1-360.

(Företalet dagtecknat d.2l/3 1687).

2. Brev d.16/2 1678 från A.(?) Berling till Carl Lun
dius d.y. 4.

3. Systematiskt register över Svea hovrätts resolutioner i
brottmål, (möjligen uppgjort för 1686 års lagkommissions rakning  ̂ -f-f

(Anon. Tidigast 1690, se s.42l).

(*^ Att beteckningen Summum tribunal 
avser hovrätt framgår av s.409, <439 
m.fl. st.).

Pappersvolym i skinnband. Avskrifter 
av samtida hand. Å ryggen: "Sveriges 
Landz och Stadz Lag". Fol.

Troligen köpt 1812 efter kanslirå
det Norån.

B 184 f. 
Fol.
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1925/70. [lundius, Carl, d.y.J: Kommentar till stadslagen. B 184 g.

("Collegium Privatum ofwer Stads Lagen 
af Sahl. Juris Patriae Professoren 
Carolo Lundio Åhr 1699 uti Upsala.").

Pappersvolym i skinnband. 
Senare avskrift.

4:o.



. .

*

t : - \

.
*

--



162.

fol.
926/224. 1. [Luridius, Carl,d.y.:]Kommentar till landslagen och 1.

stadslagen.
(Omväxlande ordning. Årtalet 1699 
förekommer å fol. 52).

2. Domareregler från den yngre landslagens tid.
"En kortt doch grund(l)igh underwijsning,allom 
doch i synnerheet them som sig för domare 
bruka låta ganska nyttig och nödtorftig at 
weeta." 394.

(Anon. Variant till de av J.E.Almquist 
år 1937 och 1951 tryckta. Jfr B 124 
n:r 7 a).

3. "Om arffall". 403.
"Såsom man uti alla fullkomliga och rätt 
stälta Slächtlinier treggiahanda skyld- 
skap finner =:=:=".

(Anon. Odat.).

4. "Laga process om Arf Fall korteligen af Lagen
utdragen. 1637". 403 v,

(Anon. Odat. Innehåller 8 moment).

5. "Om Arf Observatio. Om Sam^kulla och Sunderkulla." 405. 
(Anon. Odat.).

6. "Spörsmål." (Konstruerade rättsfall). 405 v.
(Anon. Odat.).
(jfr Index till B-katalogen 1-100 s.71 
samt till B-katalogen 101a-135 s.74).

7. [Teit, Henrik]: Kontroversier om lagmanssyner. 407 v.

1. Om landssyn och lagmanssyn äro ett.

2. Om lagman bör hålla syner.

(Jfr B 123 n:r 25 s. 332).

B 184 h.





163.

fol.
8. Karl Knutssons hamnskrå 1450. Här med årtalet

1408. 410.
(Geete-Collijn samt Klemming: Skrå
ordningar) .

9. Karl IX:s husesynsordning 1590.(Utdrag med årtalet
1594). 418.

( P.R.Bergström: Om stadgad åborätt,
Sthlm 1919).

10. "Notae ad Cap.22 Jord.Ll. Vill bonden af bolstad
flyttia 422 v.

11. "Jordajämning, hållin af Hertig Carl till Söder
manland .
8 tunnor utsäde räknas för 1 markland=:=:=". 423 v.

12. K. Skjutsfridsordinantian, Väsby d.3/2 1615. 424.

(Extrakt. Stiernman:Ekon.förf.l: 
S.635).

13. K. res. och förklaring d.29/11 1669 huruvida tvenne 
äkta och barnlösa personer, boendes i staden, 
de där intet ärvt, må göra ett inbördes paktum 
om deras avlinge, (här med datum d.6/ll). 426.

(Schmedeman, s.603. Å.Holmbäck:Om 1686 
års test.stadga, Sthlm 1916).

14. K. res. och förklaring till Svea hovrätt d.l7/ll
1669 ang. änkas ansvar för betalning av gäld,
som mannen gjort före äktenskapet. 427.

(B 184 h).

(Schmedeman, s.602).
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fol.
15. K. plakat d.12/5 1678 att ingen skall fördrista 

sig att frikalla någon bonde när allmogen 
blir uppbådad till kromoarbete. 428 v.

16. K. plakat d.6/ll 1678 ang. säteri- samt rå och
rörsfriheten. 429 v.

(Schmedeman, s.706).

17. K. brev d.19/12 1680 till landshövdingarna ang.
säteri- samt rå och rörsfriheten. 434 v.

18. K. förordning d. 1/3 1681 ang. säteri- samt rå 
och rörsrättigheter i följd av 1638 års 
stadga. 435 v.

(Schmedeman, s.728).

19. K. brev d.6/ll 1683 till landshövdingarna ang.
rå- och rörsfriheten m.m. 440.

(Schmedeman, s.857).

20. K. res. och förklaring d.I0/9 1684 över kammar
kollegiets frågor ang. de ladugårdar som 
ridderskapet och adeln pretendera att nju
ta frihet uppå. 441 v.

21. K. brev d.6/2 1686 till alla guvernörer och lands
hövdingar att inga livstidsdonationer skola 
njuta rå- och rörsrättigheter. 443.

22. K. brev d.l2/l0 1686 till alla landshövdingar om
mått och vikt m.m. 443 v,

(B 184 h).

23. K. brev d.6/5 1685 ang. arvskiften i Skåne. 445 v.
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fol.
24. K.brev d.20/3 1684 ang. rätt för Göta och Åbo

hovrätter att uppbära andel i sakören. 447 v.

25. K. brev d.9/5 1684 ang. rätt för Dorpats hovrätt
att uppbära andel i sakören. 448 v.

26. K. brev d.5/8 1684 ang. användningen av de till hov
rätterna anslagna sakören. 449.

27. K. förklaring d.20/ll 1684 ang. rätt för office- 
rarnes boställen såväl som gemena rusthål- 
lare att njuta boskapspenningar. 450.

28. K. brev d.18 (28?) april 1686 om officerares bo
ställens vidmakthållande. 451

(Gahm-Persson,II,s.24).

29. K. brev d.3/l2 1686 till Göta och Åbo hovrätter 
att officerarne slippa bevista de aktioner 
som angå kronorustningshemmen. 452.

(Gahm-Persson,II,s.68).

30. K. brev d.12/1 1687 om officerarnas boställen,
huruledes de skola byggas. 453.

(Gahm-Persson,II,s.96).

31. K. förklaring d.25/9 1681 huru skall förhållas med 
exekutionen över de soldater som vid lands
rätterna dömas till risslitning eller gat
lopp. 454 v.

(B 184 h).
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fol.
32. K. påbud och åtvarning d.20/ll 1683 för soldates- 

ken , som understår sig att överfalla länsmän 
och gruvfogdar med hugg och slag. 455 v,

33. K. M:ts förnyade plakat och förordning d.21/7 1677
mot skattskyldig jords delning. 456 v,

(Schmedeman, s.690).

34. K. res. och förklaring d.12/3 1682 över dess av 
trycket år 1677 utgångnajplakat emot skatt
skyldig jords delning. 459 v,

(Schmedeman, s.75l).

35. K. plakat d.2/5 1684 om bördsrätters försäljande. 461 v 

(Schmedeman s. 863).

36. K. res. d.22/l2 1688 ang. skattehemmans försäljan
de för kronans gäld som samma hemman ådragit 
sig. 464.

(Transsumt).

37. K. brev d.7/3 1685 om dem som hava något att fordra 
av någon som besitter donationsgods och vill 
taga samma donationsgods i besittning. 465*

38. K. brev d.13/5 1685 till reduktionskommissionen om
allodialiter donerade gods. 466 v.

(B 184 h).

39. K. brev d.3/3 1687 ang. de oköpta räntorna, som böra 
indragas till godsens inlösen på förbjudna 
orter. 468 v.
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fol.
40. K. brev d.2l/2 1691 ang. inskränkning i donatariers

rättigheter. 470.

41. K. res. d.13/3 1691 ang. skattemanna arvingars fräl
se arveiord.

Pappersvolym i pappband. Avskrifter 
från 1600- eller 1700-talet. Olika 
händer. 478 delvis oskrivna fol.

4:o.

(B 184 h).



.
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,928/6 61. 1. [Lundius, Carl, d.y.:]Kommentar till landslagen, B
EdsB, HgB, DrVl, DrVd, SV1, SVd, TjB och 
TgB.

(Defekt. Anon. Datum l/6 1709 före
kommer närmast efter TjB kap.38). Först.

2. Svea hovrätts utslag d.l4/ll 1706 i mål mellan
en advokat, å tjänstens vägnar, å ena, samt
sachsiske generallöjtnanten Arnold von
Paikull, å andra sidan, ang. ansvar för
bärande av avog sköld mot K.M:t. Närmast

efter TjB 
kap.38.

Pappersvolym i pergamentsband, 
fr.o.m. TgB pa^inerad 1-423. 
Olika händer. A ryggen: "Lundi
us. Kommentar till landslagen."

4:o.
Har tillhört fru Elin Lundberg.

184 i.





[Lundius, Carl, d.y.]: Kommentar till landslagen 
TgB1706.

(Anteckningar av olika händer).

Pergamentsband. 4:o.



t

.

*
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19244/55.

1924,4/55.

1935,)/52.

1935/i/52.

194I//2.

Saknas i gamla katalogen. B 184 1-r.

t Lundstedt, Anders Vilhelm:j Anteckningar efter föreläsningar B 184 s 1 . 
av professor Lundstedt över 'Kritik av nordiska 
skadeståndsläror.' Höstterminen 1922.1-2. Uppsala 
I922. Jurid.Föreningen. Litogr.öfvertr.

4:o.

  :JFöreläsningar i obligationsrätt. Anteck- B 184 s 2.
ningar, utg. utan föreläsarens medverkan. 1-2. Fol.
Juridiska föreningen, Upsala [l919-] 1924.Litogr. 
öfvertr. 4:o.

 :j'Allmän obligationsrätt. Förra delen. [B 184 s 3]
Anteckningar efter professor Vilhelm Lundstedts 
kurs höstterminen 1933. Uppsala 1934, Juridiska 
föreningen.' Dupl.maskinskr. (l), 164 s.]

4:o.
17/2 1953 Flyttad till sv.avd. ^

'--- "---- "---- :j'Anteckningar efter professor Lundstedts B 184 s 4.
föreläsningar i den svenska speciella obligations- 
rätten. Utan föreläsarens medverkan utgivna av 
Juridiska föreningen i Upsala 1925.' Litogr. 
övertr. 140 s. St. 4:o.

L "----"---- :J'Speciell obligationsrätt. Senare delen:l. B 184 s 5.
Anteckningar efter professor Vilhelm Lundstedts 
kurser, den senaste höstterminen 1938. Uppsala 
1939. Juridiska föreningen.' Dupl.maskinskr.
(l), 134 s. 4:o.





9̂35/5/52.

1941/^2.
4:o.

1 O- LJt - <=̂ ^  .

171.

: Malmström, Per Filip Åkej : 'Boutredning och arvskifte. B 185.
Dödförklaring. Anteckningar efter föreläsningar av 
docent Åke Malmström höstterminen 1934 och vår
terminen 1935. Uppsala 1935t Juridiska före
ningen.' Dupl. maskinskr. (l), 47 s. 4:o.

 ̂ : Uppl. 2. Uppsala 1939 .... (l); 48 s.
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Saknas i gamla katalogen.

I914/ /9* Nauman, Chr.: Utkast till föreläsningar öfver utsöknings-
balken i 1734 års lag med dertill hörande se
nare författningar. Höst-terminen 1860.

58 s. 4:o.
(Egenhändigt).

B 185 b - m.

B 185 n.



*



Register över volymen, skrivet av L.J.Colling.

[Nehrman-Ehrenstråle, D.j: Diseurs över jurisprudentia 
ecclesiastica, annoterad av J.J.Gyllenborg och av
skriven av L.J.Colling.

(Årtalet 1739 nämnes å s.l20).

[Muhrbeck, L.J: Excerpter av Cleri Scanensis obser
vationer över den projekterade kyrkoordningen. 

(L.J.Collings hand. Artalet 1723 nämnes 
å fol. 12. Jfr B 130).

(Muhrbeck, L.?): "Widare Anmärkningar til Kyrkiolags 
Projectet."

(L.J.Collings hand.
Jfr B 186 a n:o 2 ).

[Nehrman-Ehrenstråle,D.j: "Reliqviae adnotationum 
L.J.C. ad Jurisprud. Civilem."

(innehåller anteckningar av L.J.Colling 
till bl.a. Nehrman:"Inledning til then 
swenska Jurisprudentiam Civilem", 1729, 
kap.1).

Nordenheim, Johannes: "Oförgripelig underrättelse huru 
angifne Barnamörderskor samt Wittnen, som deraf 
någon kundskap hafwa kunna,examineras at utröna 
den rätta sanningen om saksens sammanhang och be
skaffenhet." Stockholm d.29/l 1726.

(20 punkter. Jfr B 103.)
Original, med titelblad "Project til 
Barnamörderskors Examinerande." Otyd
ligheter i texten ifyllda och en not med 
hänvisning till avhandling under pres. 
av M.G.Loescher tillagd av annan hand.
(Brit. Mus. katalog: Bockius,Chr.Fr.).

[Hermansson, Joh.]: Kommentar till landslagen 1710. 
Anteckningar efter kollegium av Hermansson.
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6. Ordförklaringar. "Vthleggningh på gamble orden som 
finness i Swenska Lagboken."

(Anon. Ej = Olaus Petris, i Lychnos 1937 
tryckta ordförklaringar, ej heller = B 121 
S.243 eller B 120 fol. 33).

7. Samtal om oron i Stora Kopparbergslagen och Falu stad.

(Handlar om den s.k. Grossmanska affären 
1720-talet. Se Lindroth,Sten: Gruvbrytning och 
kopparhantering etc. I s.365 f.).

(Odat. Anon.).

8. Miscellanea Juridica:

a) [Lundius, Carl, d.y.j: Diss. i obligationsrätt.
("Excerpta ex Dissertatione =:=:= 
de obligatione iuris Svionici"). Resp. 

Daniel Fo*elius,d.6/l0 1686. Utdr. s. 3.

b) K. förordning d.30/l 1688 ang. "Methode hwar-
effter öfwer alla hemman såwäl de hwil- 
ka af H:s K.M.ock kronan i byte afstås 
som de hwilka af priwatis i wederlag 
der mot gifne äro eller häreffter 
uppgifwas lära skal blifwa ransakat 
och undersökt." s.15.
(Jfr B 115 a fol.73 och B 135 n:o 
20 e s.753).

c) Kammarkollegiets skrivelse d.14/6 1690 till
landshövdingen i Uppland Jacob Gyllen
borg ang. viss utredning rörande den 
nya skattläggningsmetoden. s.21.
(Jfr B 186 a n:o 8 b).

d) Extrakt av kammarkollegiets skrivelse d.
17/11 1690 till landshövdingen i Upp
land Jacob Gyllenborg ang. skattlägg
ningsmetoden. S.33.
(Jfr B 186 a n:o 8 b).

e) Underdånigt förslag till metodisk skattlägg
ning i Södermanland av Nyköpings län, 
ingivet d.ll/ll 1690. s.37.
(Utan underskrift).

(B 186 a).
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8. Miscellanea Juridica:

f) K. förordning d.25/ll 1648 varefter Uppsala aka
demis stat, professorerna m.fl., skola här
efter bliva betalda och njuta förbätt
ring för 1649. S.47.

g) Kommerskollegiets brev d.3l/l 1728 till
Generaltullarrendesocietetens fullmäk
tige ang. förment oriktighet vid ett 
fartygs certificerande. s.55.

h) Kommerskollegiets brev d.l8/ll 1712 till över
direktören Hans Ehrenpreus ang. edgång 
i vissa konfiskationsmål. s.59.

i) Generalarrendesjötullskontorets reskript d.
4/1I 1730 ang. två bärgade, icke rekla
merade båtar. s.61.

j) Kommerskollegiets brev d.12/7 1726 till Gene
raltullarrendesocietetens fullmäktige 
ang. avgift för utförande av visst par
ti salt. s.63.

k) Generaltullkontorets reskript d.2l/5 1729
huru förhållas skall med något utur 
sjön uppfiskat salt. s.64.

l) Kommerskollegiets brev d.12/3 1730 till
Generaltullarrendesocietetens fullmäk
tige ang. tull av salt fisk och kött 
i visst fall. S.65.

m) Kommerskollegiets brev d.17/4 1730 om allmo
gens i Värmland handel på Norge. s.66.

n) Kommerskollegiets brev d.25/6 1730 ang.
den s.k. vinmodrens eller dräggens be
friande för avgifter. s.67.

o) Kommerskollegiets brev d.8/7 1730 ang. tull-
och vingäldens erläggande i vissa fall. s.68.

p) K. brev d.23/6 1680 ang. visitation på deras
majestâters och ministrars inkommande 
varor. s.71.

q) K. resolution d.l/4 1742 ang. exekution vid akade
mierna. s.75.

r) K. res. d.4/l0 1673 ang. några ärender som
concernera den karolinska akademien i 
Lund. S.79.

s) K. res. d.l3/l 1672 på staden Lunds besvärs-
punkter. s.82.

t) Extrakt av k.res. d.27/6 1655 ang. rätt för
Uppsala akademi att åt sig beställa och 
hava sin egen ordinarie bokhandlare. s.84.

( B 186 a)
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8 . Miscellanea Juridica:

u) Anteckningar ang. bestämmelse d. 18/5 och d.
25/5 1745 om postverket. s. 87.

v) Om den s.k. springeskatten i Värend. s. 91.

v) K. förklaring d. 30/1 1686 på professorernas 
vid Uppsala akademi ansökning ang. man
tal spenningarna. s. 95.

x) K. brev d.25/ll 1691 ang. avskaffande av penna- 
lism och deposition vid akademierna.

s. 101.

y) K. brev d. 30/3 1675 med bekräftelse på Upp
sala akademis privilegier. s. 103.

z) Extrakt av landshövdingen Henrik Wredes memorial 
d.27/9 1742 ang. sekreta utskottet.s. 109.

Pappersvolym i skinnband. Å ryggen: 
"M.S.C.Juridica." Har tillhört C.J. 
Colling, som torde ha skrivit det he
la utom n:o 4. 4:o.
(N:o 4 ur Celseska saml.).

( B 186 a
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[Nehrman-Ehrenstråle, D.]: Förklaring över jurisprudentia 
oeconomica et ecclesiastica, skrivet 1744 0.1745 
i Lund av Arvid Wallstedt. 4:o.

B 186 b.



.

'

.
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[Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Ordförklaringar.

("Kort uttydning öfwer Termini Teknici och det 
i en Alphabetisk ordning; Förelästa af Herr Pro
fessor Nherman" (sicl).
Skrivet Lund 1744 av A.Wallstedt.

[Nehrman-Ehrenstråle, D^: Kommentar till missgärnings- 
balken i 1734 års lag.

Anteckningar Lund 1745 av A.Wallstedt.

[Nehrman-Ehrenstråle, D.j: Kommentar ("Collegium") över 
straffbalken i 1734 års lag.

Anteckningar 1745 av A.Wallstedt. .

Författningar.

a) K.brev d.4/9 1739 "till krigsbefälet och till and
ra collegier" huru förfaras skall i vissa fall
vid upprättande av förslag till tjänsters be
sättande. s. 1.

b) K. brev d.3l/8 1721 till generalmajoren [j.von]
Lövenstern ang. ryttmästare Löwenhult och 
major "Stelb" att officerare ej må beropa 
sig på privilegier. s. 5.

c) K. förordning Lund d.9/l2 1717 ang. de tvistig-
heter, brott och förseelser som vid krigs
folket kunna förekomma och antingen av krigs
rätterna, lands- eller stadsdomstolarne skola 
upptagas, ransakas och avdömas. s. 9.

(Gahm-Persson IV s.l61l).

d) K. brev Lund d.4/7 1717 till justitierevisionen
med konfirmation på deras excellensers ut
gångna förordning av d.l3/l2 1709 om dem som 
begå lägersmål och hava sin maka hos fienden.s.21

e) K. brev Kungsör d.31/1 1695 till alla indelta re
gementen att officerare skola själva bebo sina 
boställen. s.25.

(Gahm-Persson IV s.593).

f) K. brev d.30/6 1680 till överstarne ang. disposi
tion över deras underofficerare. s.27.

B 186 c.

(Gahm-Persson I s.40).
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4. g) K.res.Sinsk d.2l/3 1706 på krigsfiskalen Hadorphs me
morial ang.inventarier på de med döden avgångna 
officerares egendom. s.31.

h) K.brev Lund d.2l/2 1717 till landshövdingen Ceder-
hielm ang.en person som obehörigt tagits till 
knekt. s.35.

i) K.res.d.16/6 1717 ang.båtsmän som olovandes gå hem
till landet. s.38.

i 1/2) K.brev d.13/3 1743 ang.officerares borgenärer. s.39.

j) K.brev d.24/2 1742 till Abo hovrätt ang.ett under
ställt mål om hor. s.43.

k) K.brev d.l/8 1739 ang.forum för mål ang.officerares
ämbetsbrott. s.51.

l) K.brev d.25/5 1739 ang.huru bör förhållas med offi
cerares uteblivande utöver deras permissioner. s.55.

m) K.M:ts påbud d.27/2 1724 att expectanterna alltid 
skola giva sin chef tillkänna varest de uppe
hålla sig. s.57.

n) K.brev d.29/2 1724 till krigskollegium ang.skilt
vakter och poster. s.6l.

o) K.res. d.19/3 1725 på Justitiekanslerns memorial
ang. reducerade överofficerare,m.m. s.65.

p) Göta hovrätts brev d.27/l 1739 till landshövdingarna 
ang. doktorers och fältskärers betalning för 
operationer på döda eller besiktningar på illa 
sårade människor. s.69.

q) K.M:ts förnyade förbud och förordning d.9/3 1694 
att rustningshästarna icke böra brukas varken 
i städerna eller å landet i något släpsamt 
arbete. s.73.

(Gahm-Persson III s.445).

r) Generalleuterationsrättens brev d.6/3 1730 till
generaladjutanten och samtliga till regements- 
krigsrätten förordnade bisittare ang. en av 
fältmarskalken (R.von) Ascheberg insänd rann
sakning rörande en hantlangares hustrus bedräg
liga förfarande. s.78.

s) K.brev d.18/3 1730 till en landshövding rörande
tvistigheter ang. ryttares,dragoners,knektars 
m.fl.:s städjande vid de indelta regementena. s.81.

t) K.brev d.6/l 1739 till Göta hovrätt ang. duell
plakatet. S.83.

u) K.brev d.3l/3 1720 till Svea hovrätt ang.deras
straff som med kronoskjuts handskas. s.85.

(B 186 c).
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4. v) Göta hovrätts förklaring d. 16/2 1737 över
26 kap. 1 § rättegångsbalken ang. löf
tesmän. s. 91.

w) Skrivelse från onämnd myndighet d.6/ll 1716
till en överstelöjtnant ang. formulering 
av förslag till lediga beställningars 
besättande, med åtföljande formulär, s.95.

x) Memorial ang. formulär vid förslag till beställ
ningar (troligen utfärdad av myndighet omkr. 
1700). S.99.

y) K. res. d. 17/2 1696 huru vid krigsbefälet och 
garnisoner förhållas skall när regements- 
auditörer eller tygmästare hava något att 
påminna ang. K. M:ts tjänst, lag och för
fattningar. s.103.

Pappersvolym i skinnband 

allt skrivet i Lund 1744 

och 1745 av A. Wallstedt.

4 : o .

(B 186 c).
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[Nehrman-Ehrenstråle, D. ]:

1) Kort uttydning av lagfarenheten^Lund 1745.

2) Föreläsningar över Rättegångsbalken 1745.

3) Collegium över Utsökningsbalken, skriven
i Lund 1744,45 av A.Vallstedt.

4:o.

B 186 d.





[Nehrman-Ehrenstråle,D.J: Inledning till Juris pru
dentiam oeconomicam. Utgifven af David Nehrman. 
In Academ: Carol. Juris Patri, et Rom. Prof: Ord,

Föreläsningsanteckningar av onämnd hand 
efter N.

[Nehrman-Ehrenstråle,D. j: Kollegium över jurispr. oecono
mica, 1750.

Föreläsningsanteckningar av onämnd hand 
efter N.

[Nehrman-Ehrenstråle,D.J: Annotationer över jus publi
cum 1748.

Föreläsningsanteckningar av onämnd hand ef
ter N.

[Nehrman-Ehrenstråle,D.j: "Continuation af mina anno
tationer efter Prof. Nehrmans föreläsningar öfver 
Jus Publ: Svec börjad d. 14 Febr. 1749."

Onämnd hand.

[Nehrman-Ehrenstråle,D.j: Ordförklaringar. "Termini 
Technici Juridici civ."

Anteckningar efter N. av onämnd hand.

[Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Anteckningar efter N:s före
läsningar över Arvdabalken i 1734 års lag.

Onämnd hand.

[Mehrman-Ehrenstråle,D.J: Anteckningar efter N:s före
läsningar över jordabalken i 1734 års lag.

Onämnd hand.

[Nehrman-Ehrenstråle, D.]: Anteckningar efter N:s före
läsningar över rättegångsbalken i 1734 års lag. 

Onämnd hand.
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8. [Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Anteckningar efter N:s föreläsningar (B 186 e) 
över utsökningsbalken.

Onämnd hand.

9. [Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Anteckningar efter N:s föreläs
ningar 1749 över missgärningsbalken i 1734 års lag. 

Onämnd hand.

10. [Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Anteckningar efter N:s föreläs
ningar 1750 över handelsbalken i 1734 års lag.

Onämnd hand.

10 a. [Nehrman-Ehrenstråle, D.J: Anteckningar efter N:s föreläs
ningar över byggningabalken i 1734 års lag.

Onämnd hand.

På sista bladets baksida tre avtryck i lack 
( 1 blott fragment) av sigill, möjligen danska.

r - i11-12. [Bring, SvenJ: Anteckningar efter B:s föreläsningar/över 
Sveriges historia.

Onämnd hand.

13. [Bring, Sven]: Anteckningar efter B:s föreläsningar över 
Portugals historia.

Onämnd hand.

14. [Bring, Sven]: Anteckningar efter B:s föreläsningar över 
Spaniens historia.

Onämnd hand.

15. [Bring, Sven]: Fortsatta anteckningar efter B:s föreläs
ningar över Spaniens historia.

Onämnd hand.

16. [Bring, Sven]: Anteckningar efter B:s föreläsningar över 
Frankrikes historia.

Onämnd hand.





17. [Bring, SvemJ: Fortsatta anteckningar efter B:s före
läsningar över Frankrikes historia.

Onämnd hand.

18. [Bring, Sven]: Anteckningar efter B:s kollegium i kyrko
historia.

Onämnd hand.

19. [Bring,Sven]: Traktat om handelns historia. Kap.l. 
Om handeln i allmänhet. Fragment.

Onämnd hand.

20. [Bring,Sveh]: Anteckningar efter B:s Historia Commerci
orum, 1750.

Onämnd hand.

21. "Mälmenta Råd =:=:=" av Nils Reinh. Brocman, 1748. 
Original.

22. [Brocman, Nils Reinhéd?]: Oration "Recitata in Con- 
uentu nationis 0.Gothiae Lundiensis" 1749 d. 
14 juni.

(B 186 e).

Pappersvolym i pergamentsband. 
Torde hava tillhört Nils Reinhold 
Brocman. 4:o.



.

.



185.

[Nehrman-Ehrenstråle,D.]: Föreläsningar över jorda -
utsökningsbalkarne. 4:o.

Har tillhört J.V.Lilljestråle. Skänkt 
1890 av justitierådet C.G.Hammarskiöld.

(Jfr B 190 f).

^  — -

[ --- "---- "---- ]: Inledning till jurisprudentia cameralis,
föreläst i Lund 1751. 4:o.

(Skänkt 1887 av Smålands nation).

[ --- "---- "---- ]: Kort inledning till jurisprudentia
oeconomica. 4:o.

Har tillhört H.Wolt.Elers.

[ ----"---- "----]: Jurisprudentia oeconomica. 4:o.
(Skänkt 1887 av Smålands nation).

i  "---- "-- J: Jurisprudentia oeconomica. 4:o.
(Ur Rosenhanes saml.).

[ ----"----"---- J: Jurisprudentia oeconomica et camera-
lis.

(Skänkt 1890 av just.rådet C.G. 
Hammarskjöld).

[ ----"---- "----]: Annotationes över Jus publicum regni
Sueogothici eller then Swenska Stats lag- 
farenheten. 1736. 4:o.

(Dep. av Smålands nation dec. 1900),

[ ----"-----"----]: Jurisprudentia ecclesiastica. 4:o.

(Dep. av Smålands nation dec. 1900).

B 186 f

B 186 g

B 186 h

B 186 i

B 186 k

B 186 1

B 186 m

B 186 n





[Nehrman-Ehrenstråle, D.]: Juris prudent: ecclesiastica
utgiven av professor Nehrman i Lund 1739.

132 s. 4:o. 
(Avskrift av O.H.v.Frese, från 1700-talets 
mitt).

[ --- "----"---- J: Inledning till juris prudentiam oecono
micam i privat collegio utgiven av David 
Nehrman. Anno 1738. 176, 98 s. 4:o.

(Från 1700-talets mitt).





187.

*19011. [Nordling, E.j: Föreläsningar över svenska civilrättens 
prenotioner 1861-62.

Föreläsningar i juridisk encyclopedia. 1867/68. 

Föreläsningar i kriminalrätt 1864/65 - 1866/67.

(Liksom följande nummer skänkta jan. 
1901 av hans änka).

4:o.

B 186 o

L  "----"---- J: Föreläsningar i den svenska förmögenhet
rätten. 4 .o.

s-

.

B 186 p.

" " ---- ]: Föreläsningar i Civilrätt Allmänna B 186 q.
delen. 1877-79. 4:o.

Föreläsningar om Rätt— och bevisbördens fördelning,
u.a. 4 :o.

Föreläsningar om preskription. 1872. 4:o.

Föreläsningar om familjerätt. U.å. 4:o.

 ]: Föreläsningar om Boskillnad. 1866. B 186 r,
4:o.

Föreläsningar om Behandling av död mans bo,före 1875.
4 :o.

Föreläsningar om Konkursrätten.1872-74. 4:o.

Diverse manuskript. 4:o.

Föreläsningar om Res Fungibiles o.a.ä.
U.å. Fol.

Föreläsningar om Lagfarts- och inteckningslagarne.
Fol.

Föreläsningar om Preskription. Fol.

Föreläsningar om Gift kvinnas rätt.

Diverse manuskript.

B 186 s





188.

'19)14/75. [Nordling, E.j: Föreläsningar över Kongl. Förordningen d,
29 januari 1861 ang. mord, dråp och annan miss
handel. 1140 s. 4:o.

(Egenhändigt. Föreläsningarna höllos höst
terminen 1863.)

-

'1 9 1 5 / 2 . [ --- "---- "----]: Äktenskapsrätt efter professor Norlings(i)
föreläsningar av A.E.Örn. 200 s. 4:o.

(Ex. har tillhört C.G.af Ugglas maj 1879.
Jfr B 186 ax).

[ —

[ — "...

 ]: Om borgen. Föreläsning av professor E.
V.Nordling. Vårtermin år 1888.

c 116 s. 4:o.

 J: Familjerätt. Anteckningar från professor
Nordlings föreläsningar H.T.94 och V.T.95.

Hektogr. 652 s. 4:o.

t ! ! ) t  t!

  [, Föreläsningar i konkursrätt. H.T.1872.
Del. 1-6. 4:o.

— "---- ]: Anteckningar efter professor Nordlings
kollegium i konkursrätt.H.T.1888.

T-tij . 227 s.,3 bl. 4:o.

:x

[ --- "---- "---- J: Förmögenhetsrätt efter professor Nordlings
föreläsningar. Del. 1-13. 4:o.

(Från början av 1880-talet. Ex. har 
tillhört Carl Sandströmer).

o. Hammarskjöld,Hj.:
[ --- "---- "----j/ Förmögenhet s-rätt. [Ryggtitel: Speciel för

mögenhetsrätt.] 1-2. 1021 s. 4:o.
(Hektogr. Förf. namn ej utsatt men kompendiet 
härleder sig med all sannolikhet från N:s 
föreläsningar.) Jfr även B 150 c-h.
^  T " " '

1920/ 46. Nordling, E.V.j: Förmögenhetsrätt. Anteckningar efter före-
läsningar h.t.1883 av C.Palm. 172 s. 4:o.

B 186 t.

B 186 u.

B 186 v.

B 186 X.

B 186 y:l-6.

B 186 z.

B 186 å:l-13.

B 186 ä:l-2.

B 186 ö.
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1920/46.

1923/25

' !  ! ! !

"  )t!

1924/26

[Nordling, E.V.]: Speciell civilrätt I. Om lega. Anteckning
ar efter föreläsningar 1886 av T.Edström. 1-3.

209 s. 4:o.

[ --- "---- "----j: Sakrätterna. 186 s. 4:o.

[ --- "---- "---- Anteckningar under adjunkten Nordlings
föreläsningar över svenska kriminalrätten.h.t.
1864 - h.t.1865. (Av ?)s.J.Sandqvist. 4:o.

T t - V  .

[ --- "---- "---- ]: Förmögenhetsrätt.Speciela delen. Efter
prof. Nordlings föreläsningar. Anteckningar av
H.A8kberg. 1 - 6 .  4:o.

(Har ägts av Emil Gyllengahm).

[ --- "---- "---- ]: Föreläsningar över boskilnadsförordning-
en v.t. 1866. (Litogr.övertr.). 4:o.

tj* Y-t-A/ .

[ --- "---- "-----J; 'Om behandlingen af död mans bo med sär-
skildt afseende på lagen om urarfvagörelse af den 
18 sept. 1862'. Anteckningar efter prof. Nordlings 
föreläsningar v.t. o. h.t. 1868. 4:o.

(litogr. övertr.).

[----"----"---- ]: 'Anteckningar efter prof. m.m. E.V.Nord
lings föreläsningar över konkurs-rätten, uppteck
nade af Joh.Widén.' 4:o.

h
L  "---- "---- ]: 'Konkursrätt efter professor E.V.Nord

lings föreläsningar.' Anteckningar av (?) Edw . 
Bäcklin. 4:o.

(Har ägts av H.Sundbaum).

[,--- "----"---- ]; Föreläsningar uti criminalrätt, hållna
av adjunkten E.V.Nordling. 1.delen. Upsala höst
termin 1864. 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Ner.nat.).

189.

B 186 aa-ac.

B 186 ad.

B 186 ae.

B 186 af - al.

B 186 am.

B 186 an.

B 186 ao.

B 186 ap.

B 186 aq.





190.

*'1924/26.

M ' !!

1927/33.

' ! !  ! !

M' !!

*1938/17.

^ 1947/38.

[Nordling, E.V.j: Kollegium över giftermåls-balken efter B 186 ar.
prof. E.V.Nordling. 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Ner.nat.).

h " '

[ ----"-----"--- ]: Föreläsningar i juridisk encyklopedi. B 186 as.
[Anteckningar.] 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Ner. nat.).

 "-----"---]: 'Anteckningar efter Professor Nordlings B 186 at.
föreläsningar öfver Sakrätten. Höstterminen 1877.
[Av Anders] Fr[edrik] Holm'. Från slutet: 'Straff
rätt 'm.m. 4:o.

[ --- "----"---- j: Förmögenhetsrätt. Anteckningar efter före- B 186 au-av
läsningar av obekant hand. Del.1-2.

< 547 s. 4:o.

[ ----"--"---- J: Föreläsningar över äktenskapsratt. An- B 186 ax.
teckningar av obekant hand. 171 s. 4:o.

Jfr B186 u.

 "--"---- j:'Föreläsningar 3Ver Boskilnads Förord- B 186 ay.
ningen af E.V. Nordling. Upsala Vår-Termin 1866'.

4 :o.
Jfr B 186 r. Hektograferat kollegium, tidi
gare ägt av '[Fredrik] Wilh[elm] Lilliestråle...'.

[----- "--"---- ]: Kollegium i konkursrätt. Anteckningar B 186 az.
av B.N.R.Lilienberg. 167 s. 4:o.

Angående dessa volymer, som innefatta föreläsningar B 186 o - ö
m.m. av E.V.Nordling, må här såsom tillägg till samt B 186 aa
ovanstående blott anmärkas - az.

att B 186 o-s på sin tid undersökts av T.Almån, 
som funnit innehållet i dessa fem band kunna 
uppdelas i 16 särskilda grupper och i enlig
het därmed försett dessa band med inhäftade 
blad angivande gruppernas nummer och - i regel - 
innehåll ;

&tt därvid B 186 o kommit att innefatta n:ris 
1 och 2, B 186 p n:r 3, B 186 q n:ris 4, 5)
8 och 10, B 186 r n:ris 11, 12, 14 och 16 
samt B 186 s n:ris 6, 7, 9, 13 och 15;





191.

att grupp n:r 16 ( i B 186 r) innehåller bl.a.: (B 186 o-ö
B 186 aa-

a) Föreläsningar i allmän straffrätt;

b) avskrift av Svea hovrätts utlåtande d.
11 nov. 1721 över 1686 års lagkom
missions förslag till handelsbalk 
1718, (se W.Sjögren: Förarbeten till 
1734 års lag, bd 7,s.318) jämte hov
rättens missiv ;

c) utdrag av 1686 års lagkommissions pro
tokoll 1722, 1727 och 1728 i vad de 
avse förslaget till handelsbalk ( se:
Sjögren, a.a., bd l);

d) avskrift av Stockholms rådstuvurätts dom
d.3/2 1870 i tvistemål mellan Carl Lud
vig Dahlfelt och Oskar Augustin Monte- 
lius ;

e) avskrift av Svea hovrätts dom d.16/6 1870
i nyssnämnda mål ;

samt att B 186 s dessutom innehåller n:r 17 (sist
i bandet) Nordlings manuskript "Om Romers
ka Rättens, Juridiska Encyklopediens och 
Rättshistoriens förhållande såväl sins emellan 
som till de öfriga juridiska läroämnena.''
Original. Ur Annerstedts papper.

I övrigt hänvisas betr. dessa volymer till ovan
stående samt ifråga om B 186 o-s , till Alméns 
ovannämnda innehållsförteckningar.

B 186 s Folio.

samt 
az) .

Övriga 4:o.





*11915/2.

*11915/2.

*1192l/9.

*11923/25.

*11924/59.

[Olivecrona, Knut]: Föreläsningar över konkurs-rätten. An
teckningar upptecknade v.t. och h.t. 1864 av 
V. Ryman. 4:o.

(Deponerade av Smålands nation dec. 1900).

— "---- j: Föreläsningar över Förmögenhets rätten
I. Sakrätt. II. Obligationsrätten. Bihang: Kon
kursrätten. Ht.1855 o.v.t.1856. 4:o.

(Deponerade av Smålands nation dec. I900).

L  "---- "--- J: Familje-rätten.
(Föreläsningar deponerade av Smålands nation 
dec. 1900).

[ --- "---- "--- J: Svensk konkursrätt. H.t. 1858 - V.T.
1859, upptecknade av M.Rubenson.

202 s. 4:o.
(Ar 1901 skänkta ur prof. S.T.Landtmansons 
bibliotek).

[--- "---- "---- ]: Föreläsningar uti Sveriges yttre rätts
historia av professor Olivecrona.

(Litogr.). 398 + vii s. 4:o.

[ ----"-----"--- ]: Förmögenhetsrätten efter professor K.
Olivecronas föreläsningar. I. Sakrätt. Stockholm 
1870. (Litogr.). 215 s. 4:o.

L  "---- "--- ]: Anteckningar efter prof. Olivecronas
föreläsningar över konkursrätten. Antagl. 1860- 
talet. 4:o.

(S. 1-6 saknas. Inneh. även kortf.anteckn. 
fr. 1850-talet).

[ ----"-----"--- J:'Förmögenhetsrätt efter professor K.Olive
cronas föreläsningar. II. Obligationsrätten.'

4:o.
(Litogr. övertryck). Föreläsn. enl. ant. 
hållna 1857.

[ ----"-----"--- j: 'Föreläsningar öfver Förmögenhets Rätten'.
Anteckningar i renskrift av ett par olika händer.
Pars 1 - 3 .  4:o.

Har tillhört R.Annerstedt (väl byråassistenten) 
Rudolf A.Annerstedt, och överbibi.C.Annerstedt; 
skänkt av den senare.





Detta nummer saknas i gamla katalogen.





194.

*1930/3. Olivecrona, Knut: Föreläsningsanteckningar i juridik,gjorda under 
studietiden i Uppsala 1839-46, delvis av andra händer, 
men försedda med 0:s egenhändiga tillägg och rättelser.

Fol.
'Speciella Delen af Svenska Criminal Rätten'[efter B 187 m 1.

prof. J.C.LindbladJ.
Annan uppteckning: B 182 bc.

'Ärfda Balken' [efter prof. J,E.Bobthius, v.t.l839J. B 187 m 2.
Jfr B 176 d. Pol.

'Jorda- och Handels Balkarne samt Konkurslagen [ efter B 187 m 3.
prof. J.E. Boëthius] Höstterminen 1839 och Vår- Fol.
terminen 1840.'

'Giftermåls-Balken i sammandrag efter Prof. ... Bo- B 187 m 4. 
bthii föreläsningar H.T.1843.' Fol.

'Förmynderskapsrätten samt Jorda Balken [efter prof. B 187 m 5.
J.E.Boëthius ] VårTerminen 1845.' Fol.

'Collegium i Handels-Balken efter Prof.Boëthii Före- B 187 m 6.
läsningar Vårtermin 1846.' Fol.

Koncept till egna föreläsningar. ( De äldre äro i allmän
het något defekta, huvudsakligen beroende på att vis
sa delar av dem använts vid senare redaktioner.)

*07 . 4 :o.
'Svenska Criminal Ratten.' 'publice den 16 Oct.1848 B 187 m 7. 

[- 25 maj 1849].'

'Familje Rättens Andra Hufvudafdelning 2:dra Afdel- B 187 m 8. 
ningen eller Successions Rätten ...' 'H.T.1853
och V.T. 1854. 2:dra ggn H.T. 1862. o.V.T.1863'.
'Börds Rätten' [V.T. 1855].
*1 ^

'Svenska Civil-Rätten 2:dra Hufvudafdelningen. Förmö- B 187 m 9. 
genhets Rätten 1 ... Höst-terminen 1855. Vårterminen 
1856. Vårterminen 1865.'

'-----"----- "------  2... H.T. 1856. V.T. 1857. H.T. B 187 m 10
1865.

'Concurs-Rätten [med inledning: Öfversigt af den svens- B 187 m 11 
ka civilrättens litteratur].' H.t.1858- 22 mars 
1859; v.t.1867.





195.

Olivecrona, Knut : Koncept till egna föreläsningar .(Forts.)

'Sveriges yttre Rättshistoria. Vårterminen 1859... B 187 m 12, 
Höstterminen 1866.'

'Sveriges Civil Rätt. I. Familje Rätten. A. Äktenskaps- B 187 m 13. 
Rätten. Vårterminen 1861.' H.t. 1867.

Är delvis grundad på 0:s föreläsningar över 
samma ämne h.t. 1849 och 1852. Jfr följande.
^ *

'Familje Rätten II. Rättsförhållandena mellan Föräld- B 187 m 14
rar och Barn.' 'Familjerätten III: Förmynder- Fol.
skaps Rätten.' H.t. 1862-v.t.l863(?). 'Gifter
måls Balken.' H.t.1849. Installationsföreläsning 
m.m. 1852. Tal vid olika tillfällen m.m.

^ . Kaps.

Anföranden till Högsta Domstolen och Statsrådets proto- B 187 m 15. 
koll. Egenhänd.koncept. Fol. Fol.

Manuskript till avhandlingar m.m. Egenhänd.koncept. Fol 
Renskrifter av främmande händer.

Om borgenärers rätt och företräde till betalning 
(licentiatavhandling). Om de kännetecken, 
hvilka karakterisera tjufnadsbrott (tr. 
som diss.,Upps. 1847). Diverse förarbeten 
m.m.,. Kaps.

T " "
Om lagbestämd giftorätt i bo m.m. (tr. som diss., 

Upps. 185l). Kaps.

B 187 m 16 
Fol.

B 187 m 17 
Fol.

Om den juridiska undervisningen vid universitetet i 
Upsala (tr. 1859). Om en reform i afseende på 
de juridiska studierna ... vid universitetet 
i Upsala (tr.1886).

Uppsatser tryckta i Tidskrift för lagskipning 1868- 
88 och Tidsskrift for Retsvidenskab 1890-1901.

Uppsatser på svenska m.m. 1861-97. Yttranden och 
motioner i riksdagen, skrivelser och prome
morior m.m.

^  .
Uppsatser på franska (oftast med svenskt koncept). 

Tryckta i Revue de droit int. et de législ. 
comp., Nouvelle revue historique et critique 
du droit français et étr., Journal du droit 
int.privé m.fl. Kaps.

B 187 m 18 
F o l.

B 187 m 19< 
Fol.

B 187 m 20, 
Fol*-

B 187 m 21 
Fol.





196.

Olivecrona, Knut: Manuskript till avhandlingar.(Forts.)

Uppsatser på engelska, italienska och tyska (oftast B 187 m 22 
med svenskt koncept) m.m. Några juridiska ut- Fol.
låtanden till utlänningar. Diverse excerpt.

Kaps.
h*

Skrifter och anteckningar om dödsstraffet.

Om dödsstraffet. (Tr.1866). Egenhänd.manuskript. B 187 m 23
Fol. Fol.

Förarbeten m.m. till nya upplagan av "Om döds- B 187 m 24
straffet" 1891. Utdrag ur Högsta domstolens Fol.
prejudikat åren 1820-1831 m.m. Delvis egen
händ.

Kapsel. Fol.

Uppsatser om dödsstraffet och härmed sammanhäng- B 187 m 25
ande spörsmål 1867-1905. Egenhänd. Fol. Fol.

Häri: 'Samtal med H.Maj:t Konung Oscar II 
angående dödsstraffet' 1878.

^  ^  -
Brev till Knut Olivecrona huvudsakligen om döds- B 187 m 26

straffet. 4:o. Fol.

Anteckningar angående dömda mördare; benådning, B 187 m 27
avrättningar m.m. Till största delen egen- Fol.
händ. Kapsel. Fol.

Diverse anteckningar m.m. huvudsakligen om fång
vård och fängelser. Delvis egenhänd. Fol.

Kapsel. Fol.





Dessa nummer saknas i gamla katalogen.





198.

*1938/17.

*1938/17.

[Olivecrona, Knutj: Kompendium i rättshistoria [efter prof.
Olivecronas föreläsningar h.t. 1866]. Onämnd hand.

8:o.

[ --- "---- "---- j: 'Konkurs-Rätt'. Anteckningar efter föreläs- B 187 m 33
ningar av onämnd hand troligen från v.t. 1867.

4:o.



.t.

*

-<!



199.

*1 935/52. [Olivecrona, KarlJ: Testamentsrätt. Anteckningar efter docen- B 187 o 1.
ten K. Olivecronas föreläsningar höstterminen 1930.
Uppsala 1931! Juridiska föreningen. Duplicerad maskin
skrift. (2), 24 s. 4:o.



.

. .



200.

Rosenhane, Joh.: Juridiska anteckningar, ̂ strödda), på latin.
Original. Fol.

(Ur Rosenhanes saml.).

B1S8.
?ol.



. '



*1914/75.

*1915/2.

*1915/2.

*1915/2.

*1915/2.

*1920/46.

*1920/46.

*1920/46.

201.

[Rabenius, Th.]: Anteckningar efter prof. Rabenii föreläs
ningar i Näringsrätt.

(Deponerad av Smålands nation dec. 1900).

 "--- "-----]: Anteckningar efter prof. M.Th.Rabenii
föreläsningar i Vexel-rätt.

(Deponerad av Smålands na. dec. 1900).

[ --- "--- "-----j: Anteckningar till prof. Rabenii föreläs
ningar i vexelrätt. H.T. 1868 och V.T.1869. Af 
Johan Schönmeyr, Upsala 1869. 161 s. 4:o.

[ --- "--- "-----]: Näringsrätt efter professor Rabenius
föreläsningar. 291 s. 4:o.

(Hektogr.).

[ ----"--- "---- ]: Professor Rabenii kollegium i närings
rätt år 1885. 173 + 100 s. 4:o.

^ ----"--- "---- j: Finansrätt efter prof. Rabenii föreläs
ningar. Vårterminen 1887. 149 s. 4:o.ti

 "---"---- ]: Näringsrätt. "Urproduktionen" efter
juris professor Rabenii föreläsningar V.T. och 
H.T. 1886. 263 s. 4:o.

 "---"---- j: Finansrätt. Anteckningar efter föreläs
ningar 1883-1884(?). 387 s. 4:o.

(Har tillhört R.Hägglöf).

[ --- "--- "---- ]: Kollegium i finansrätt efter prof. Ra
benius. h.t.1886. 91 s. 4:o.

(Har tillhört G.Hamrin m.fl.).

 "---"---- j: Näringsrätt efter prof. Rabenius' kolle
gium h.t. 1884. 238 s. 4:o.

(Har tillhört R.Hägglöf).

B 188 a.

B 188 b.

B 188 c.

B 188 d.

B 188 e.

B 188 f.

B 188 g.

B 188 h.

B 188 i.

B 188 k.





202.

*1920/46.

*1921/9.

*1921/9.

*1923/25.

*1923/25.

*1923/25.

*1924/26.

*1924/26.

*1924/26.

*1924/26.

[Rabenius, Th.J: Kollegium i näringsrätt efter prof.Rabeni- B 188 1.
us. v.t. 1885. Anteckn. av O.V.Banden.

31 s. 4:o.

[ --- "----" J: Näringsrätt efter prof. Rabenii föreläs- B 188 m.
ningar. Anteckningar av C.A.Norin 1864. Ej fullst.

4:o.
(Har liksom följ. tillhört J.A.Stenberg o. 
deponerats av Smål. nat.).

[ ----"--- "------j: Växelrätt efter prof. Rabenii föreläsning- B 188 n.
ar . Anteckningar av C.A.Norin 1864. 4:o.

[ ----"--- "------j: Föreläsningar i näringsrätt och växel- B 188 o.
rätt v.t. 1864 - v.t.1865, upptecknade av S.J.
Sandqwist. 4:o.

[ ----"---- " J: Collegium i näringsrätt. 4:o. B 188 p.

[ ----"--- "------]: Näringsrätt. Anteckningar av(?) E.A. B 188 q.
Bergdahl. 4:o.

[ --- "--- "------j: Banklagstiftningen efter prof. Rabenii B 188 r.
föreläsningar. 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Nerikes nat.).

[ --- "--- "------j: Näringsrätten. Föreläsningar af A.M.T, B 188 s, t.
Rabenius. 1 - 2 .  4:o.

(Har tillh. Söderm.-Nerikes nat.).

[ --- "--- "------]: Collegium i Kamerallagfarenheten af doc. B 188 u.
Rabenius efter prof. Bergfalks föreläsningar.

4:o.
(Har tillhört Söderm.-Nerikes nat.).

'

[ ----"--- "------]: Föreläsningar i vexelrätt af prof.Rabe- B 188 v.
nius Upsala, vårt.1864. 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Nerikes nat.).
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1927/33. [Rabenius, Th. Kollegium i Finansrätt efter Professor Rabe-
nii [föreläsningarj.' Hektogr. 56 s. 4:o,

( Jfr B 188 f).

'1940/38. — "--- j: Kollegium i näringsrätt efter prof. Rabenius
Onämnd hand. Renskrift. 243 s. 4:o.

(Samma text som B 188 s).

—  „ —  ..   : <̂3
- /  - y

B 188 X.

B 188 y.

B /fy j.
Fol.



- .
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^1924/43. Rabenius, L.G. : Anteckningar efter prof. Rabenii föreläs- B 188 ba.
ningar i juridik av Lars Herman Gyllenhaal.

4:o.

1-2. Prof. Rabenii privata Föreläsningar Höstter
min 1808.'
Innehåll: Om lantnäteri, storskiften, en
skiften, sjölagen,om markegång, om rust- 
håll, försäkrings- och haveri-stadgar, 
om husesyner, växelstadgan.

3. 'Strödda Anteckningar under Prof. Rabenii publiqua 
Föreläsningar Höst Termin 1808 - Vårter
min 1809.
Innehåll: 'Om allmänna Statshushållnings 
Wetenskapen','Om Bergsmannanäringen.'
I slutet på lösa lappar: 'Utdrag ur 
Nehrmans Proc.civilis.'



-

'

-
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*1915/2.

*1920/46.

*1921/9.

*1923/25.

[Rydin, H.L.j: Krigsrätt efter H.L.Rydin.
24 s. 4:o.

 "---- ]: Kyrkorätt och krigsrätt. Anteckningar efter B 188 cb.
enskilda föreläsningar h.t. 1384.

78 s. 4:o.
(Har tillhört v.häradsh. R. Hägglöf).

 "  j: Krigslagfarenhet. Antagl. anteckningar efter B 188 cc,
föreläsningar av Rydin på 1860-talet. Fol. Fol.

( 2 olika ex.).

 "---- ]: Krigslagfarenhet och statsrätt efter prof.
Rydins anteckningar.' Avskr.(?) 1876 av J.H.
Åkerstedt. 4:o.



- * :

.

-
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*1933/45.

[Schlyter, C.J.j: Anteckningar öfver Sveriges yttre B 189 a,
laghistoria med S:s föreläsningar v.t. 1835 
af Carl Axel Juel. 111 s. 4:o.

(inköpt 1887).

j_ "----"---- j: Anteckningar öfver Uplandslagen och Sve- B 189 b.
riges inre laghistoria under S:s föreläsningar, 
af C.A. Juel. 4:o.

(inköpt 1887).

 "----"---- J: Föreläsningar i Sveriges laghistoria. B 189 c.
4:o.

(Ur Reuterdahls saml.).

[----"----"---- ]: Om den i några äldre handlingar förekom- B 189 d.
mande bestämningen Medleste lagen. Inträdestal i 
Vitterhets akademien. 4:o.

( Ur Reuterdahls saml.).

[---- "----"--- j: Föreläsningar i laghistorien. Vårterm. B 189 e,
1835. Anteckn. af C.I.Sahlin. 40 s. 4:o.

(Skänkt 1897).

*1
[---- "----"--- j: 'Commentarier till Uplands lagen.' Före- B 189 f.

läsn.-anteckningar ht. 1835 av B. Storckenfeldt.
66 s. 4:o.

[----"----"---- j: Föreläsningar i lag-historien. Vårtermin B 189 g.
1835. 4:o.

(Har tillhört Söderm.-Nerikes nat.).

 J: 'Föreläsningar öfver Sveriges laghistoria B 189 h,
af Professorn Doctor C.J.Schlyter. Upsala 1835.
[Anteckningar av] c[arl] A[dam] Schalen.

4 :o,
I slutet av vol. av samma hand: 'Professor 
Schlyters föreläsningar Höst-Terminen 1836 
[över svenska språkets grammatik].' Jfr 
R617.





Dessa nummer finnas icke i den gamla katalogen. B 189 i - 1.



. .

.
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1922/26. [schrewelius, Fredrik G.G.^: Föreläsningar över byggninga-
balken m.m., förmodi. från 1830-talet. Anteckning
ar av J . Palm (?). 4 :o .

L "--- "---- " J: Föreläsningar över skiftesstadgan.
Från samma tid o. av F.E.Roy:s(?) hand.

4 :o.

 " j: Föreläsningar över handels-balken,
Anteckningar av Carl O.L.Crafoord, 1840-talet.

4:o.

B 189 m.

B 189 n.

B 189 o.



/ ô ev ̂ ê t j/e&^ /?o?-
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1922/47.

'1923/25.

1924/55.

1927/33.

[Sjögren, K.J. Vilhelmj: Den svenska processrättens his
toria. (Kollegium i rättshistoria D. 4.). Ren- 
skrivna anteckningar av B. Lunden. 4:o.

[----"----"---- " j: Föreläsningar i civilrätt läsåret
1907/OS. Anteckningar av B. Lundån. 1-2.

4:o.

[----"----"--- "---- J: Kollegium i juridisk encyklopedi.
4:o.

[---- "---- "--- "---- j: 'Rättshistoria. Anteckningar från
professor Sjögrens förel. h.t.96.' 4:o.

[---- "---- "--- "---- j: Den svenska processrättens historia.
H. 1-2. Ny upplaga utg. af Juridiska Föreningen, 
Upsala 1919. Litografiskt öfvertryck. 4:o.

[---- "---- "--- "---- J: 'Anteckningar efter Professor V.
Sjögrens föreläsningar över den svenska sakrätten, 
Läsåret 1907-1908, höstterm. 1908. Ny reviderad 
uppl. Uppsala i mars 1913. E.F. & G.S.' Litogr. 
öfvertr. 8 :0 .

[---- "----"--- "---- ]: Anteckningar efter Professor W. Sjö
grens föreläsningar över den svenska obligations- 
rätten. V.t. 1908. Ny upplaga med ändr. förani. 
av senare lagstiftning. För juris studerande vid 
Uppsala Universitet. Uppsala i jan. 1912. E.F. & 
G.S.

[----"---- "--- "---- ]: Den svenska processrättens historia.
Anteckningar efter föreläsningar h.t. 1886(?) av 
obekant hand. 226 s. 4 :o.

(Jfr B 189 aa).

h
[----"----"--- "---- ]: Föreläsningar i sv.rättshistoria

med uteslutande av processrättens historia. An
tagligen från något av åren 1897-99. Hektogr.
^ . 469 s. 4 :o.

B 189 aa.

B 189 ab,ac

B 189 ad.

B 189 ae.

B 189 af.

B 189 ag.

B 189 ah.

B 189 ai.

B 189 ak.
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1927/33.

*1934/10.

[Sjögren, K.J.VilhelmJ:'Sv. Privaträttens historia.V.T. 1898's 
föreläsningar.' Hektogr. 401 s. 4:o.
^ —  -
 " j: 'Valda delar af den svenska process- B 189 am

rättens historia. Föreläsningar ... höstterminen 
1901. Två händer, av vilka den ena är Karl Daniel 
Bergstens. 4:o.



'

.
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fol.
1. Fragment-ex. av den kommentar till stadslagen, varav 

ett fullst. ex. återfinnes längre fram i volymen 
( s e n e d a n n : r 4 ) .  1.

2. Domareregler från landslagens tid, korta: "Hålla Laagh 
och Retwiso widh macht ähr Herrens Lof, Pris och 
Pracht"$ etc. 3

( Ej hos J.E.Almquist: Domareregler från 
den yngre landslagens tid, 1937, 1951).

3. Anteckningar om åttingar.
(Odat. Anon.).

4. Skytte, Johan: Kommentar till stadslagen 1608, full- 
^gamla n:r 1 ! bordad 1621 av Hans Olofsson.

( Se:l) E.Wolff: Riksrådet Johan Skyttes kommen
tar till stadslagen, Göteborg 1905, 
inledningen.

2) J.E.Almquist i Sv.jurid.litt.hist.,Sthlm
1946, S.20, samt i Sv.J.T.1943 s.133- 
134.

3) Samlaren 1881 s.13.
- B 190 a anses vara Hans Olofssons originalex. 
av kommentaren, se Svenskt Biografiskt lex., Ny 
följd, VIII, Sthlm 1879-81, s.46. Efter Dobblare- 
balken står (fol.142): "Enden på denna förklaringz 
Book huilken fulländat ähr den 20 Octobris Anno 
1621." På titelbladet står årtalet 1628).

4 a. Efter ärvdabalken följa 5 arvstavlor (fol.40-44) samt 
2 arvsspörsmål (fol. 42 v).

5. Ordförklaringar.
"En lithen wthtydning på någre gamble ordh som 
finnas i Laagböker och ähre nu icke i dagligith 
bruuk." ("Ödh eller Odhe =:=:="). 144.

190 a. 
Fol.

6. Rättsfall.
"Någre Spörsmåål aff Lagen. Välkommen gode Son



*

.
-

'
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gamla n :

fol.
7. "Någre allmenneliga Regler uthdragne aff Ösgöthalagen, 

r 7j huilka nythighe äre vthi räthegångh". 148. Fol.

8. Bibelcitat, av biskop Nils Knutsson i Vaxiö. 149.

9. Erik Magnussons stadga 1357 om lägersmål och hor. (Här
med årtalet 1407). 149 v.

(Jfr B 114 fol. 58 v och B 120 n:r 4 
m.fl. ställen).

10. Om kronobrott. 150.
(Kr.LL, Add. G p.2).

11. Om ärelösa, som ej få vittna eller vara i nämnd. 150 v,
(Jfr Gustaf Vasas stadga Uppsala 1538,
Schmedeman s.7).

12. Om arvlösgörelse. 151.
(jfr bl.a. B 107 n:r 8 fol.7 v, som an- 
gives vara utdrag av kejsarlagen).

13. Riksrådets dom och stadga d.io/ll 1507 om femte mans
arv. 151 v.

(Se Schlyter X, s.LXXIV o.f. samt s.73 not 
56, S.74 not 60 och 10 m.fl. st.; vidare 
Schlyter XII s.LXXXIV, s.78 not 6 och 11 
samt S.79 not 6 m.fl. st.; ävensom J.E.
Almquist: Den s.k. mellersta lagens stadg. 
om istadarätt, U.U.A.1924).

14. Om "agnabaak" (stöld från åker etc.). 152 v.
(Kr.Ll^Add. B:7)..

15. Om nidingsverk. 152 v.
(Kr.IL.Add. B:12).

Papperscodex i skinnband. 154 fol.
Troligen samtida skrift. I bandets 
pärmstämpel bokstäverna H.O., vidare 
ett porträtt av Gustaf II Adolf i 
kröningsdräkt samt årtalet 1621.
À främre pärmens insida J.H.Lidéns 
exlibris. Fol.
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fol.
1. Skytte, Johan: Kommentar till stadslagen 1608,full

bordad 1621 av Hans Olofsson. 1 .
(Se: l) E.Volff: Riksrådet Johan Skyttes 
kommentar till stadslagen, Göteborg 1905, 
inledningen. 2) J.E.Almquist i Sv.jurid. 
litt, hist., Sthlm 1946,s.20, samt i Sv.
J.T. 1948 s.133-134. 3) Samlaren 1881,s.13.
- Företalet är placerat före titelbladet.
Efter Dobblarebalken står (fol.l28):"Enden 
på denna förklaringz Book. Hwilken fuländat 
är den 20 octobris Anno 1621." Titelbladet 
har årtalet 1628. - Å fol.142 finnes år
talet 1636 den 30 mars).

2. Riksrådets dom (eller stadga?) 1643 om lejdebrev. 129.

(K.förk.1. d.23/6 I6I5 p.7. Schmedeman
163).

3. Ordförklaringar. ^
"Een Lithen vthtydningh på någre gamble ordh
som finnas i Laagböker ock ähre nu icke i
dagligit Bruuk" ("Ödh eller ödhe"=:=:="). I30.

4. Rättsfall.
"Någre spärsmåål af Laghen. Välkommen godhe
Son 135.

5. "Någre allmenneliga Regler wthdragne af Östgötha-
laghen, Hwilke ähre Vthi Rettegångh Nyttige". 137.

6 . Bibelcitat, av biskop Nils Knutsson i Växiö, ur
Levit. kap.18. 138.

7. Erik Magnussons stadga 1357 om lägersmål och hor.
(Här med årtalet 1407). 138 v

(Jfr B 114 fol. 58 v och B 120 n:r 4 
m fl. st.).

8 . Om Kronobrott.
(Kr.LL. Add.G p.2.). I39.

B 190 b 
Fol.

9. Om arvlösgörelse.
(jfr bl.a. B 107 n:r 8 fol. 7 v, som angives 
vara utdrag av kejsarlagen).

139 v.
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fol.
10. Om ärelösa, som ej få vittna eller vara i nämnd. 140.

(jfr Gustaf Vasas stadga, Uppsala 1538, Schme- 
deman, s.7).

11. Riksrådets dom och stadga d.io/ll 1507 om femte mans
arv. 140 v,

(Se ant. vid B 190 a n:r 13).

12. Om "Agnabak" (stöld från åker m.m.).
(Kr.LL, Add. B:17). 141 v,

13. Om nidingsverk. 141 v,
(Kr.LL, Add B:12).
(Härefter årtalet 1636 den 30 mars).

14. Alfabetiskt register till landslagen. 146.

15. K. plakat d.28/6 1662 ang. revision över justi-
tiesakerna. 166.

(Schmedeman s.32l).

16. Anteckningar ang. exekution. 168.

Papperscodex i skinnband, 169 fol. 
Samtida avskrifter. För bandet har 
använts ett latinskt missale.
Har tillhört Laurentius Magni och 
Johan M. Bäckij (?) d.lo/3 1675.
Ur Cede^hielmska saml. Fol.

(B 190 b). 
Fol.



.
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fol.
1. Domareregler från landslagens tid, Korta: B 190 b:2.

"Hålla Laagh och Rättwiso widh macht Fol.
Ähr Herrens Loff, Priss och Pracht"etc. 3.

2. Skytte, Johan: Kommentar till stadslagen 1608, 
fullbordad 1621 av Hans Olofsson.

(Se l) E.Wolff: Riksrådet Johan Skyttes 
kommentar till stadslagen, Göteborg 1905, 
inledningen. 2) J.E.Almquist i Sv.Jurid. 
litt.hist.,Sthlm 1946,s.20, samt i Sv.J.T. 
1948 s.133-134. 3) Samlaren 1881, s.13.- 
Å titelbladet finnes årtalet 1628).

2 a. Efter ärvdabalken följa 4 arvstabeller (fol.48).

3. Ordförklaringar.
"Een liten Vthtijdningh på någre gamble ordh 
som finnes i Laaghbööker, och ähre nu icke i
dagligith Bruuk." ("Ödh eller ödhe =:=:="). 163 och 166.

4. Rättsfall.
"Någre Spörsmåål aff Laghen. Twå män togo =:=:4". 164 v.

5. Bibelcitat, av biskop Nils Knutsson i Växjö, ur
Levit. kap.18. 165 v

6. Någre allmenneliga Regler Uthdragne aff Ösgötha La
ghen, hwilke ähre Uthi Rättegångh Nyttige. 168 v.

7. Om arvlösgörelse. 169 v,
(jfr bl.a. B 107 n:r 8 fol. 7 v, som angives 
vara utdrag av kejsarlagen).

8. Om ärelösa, som ej få vittna eller vara i nämnd. 170.
(Jfr Gustaf Vasas stadga Uppsala 1538, Schmede- 
man s.7).

9. Erik Magnussons stadga 1357 om lägersmål och hor. 170 v
(Här med årtalet 1407).

(Jfr B 114 fol.58 v och B 120 n:r 4 m.fl. 
st. ).



-

'
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fol.
10. Om Kronobrott. 171. (B 190 b:2)

(Kr.LL, Add. G p.2.). Fol.

11. Om "agnabak" (stöld från åker etc.). 171 y.
(Kr.LL, Add.B:7).

12. Om nidingsverk. I7I y
(Kr.LL. Add.B:12).

13. Utdrag av K. M:ts instruktion d.lO/lO 1625 för arren- 
datorerna av lilla kvarntullen, med tillhörande 
formulär. 175.

Papperscodex i skinnband. 175 fol. 
Samtida hand.
Har tillhört J.P.Carlmark, Lidénska 
samlingen och Quenselska donationen. 
(O.Quensels Exlibris å pärmen).

Fol.



-

.
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1. Skytte, Johan: "Explicatio juris civilis Svetici, 
dictata =:=:= 1608."

(Omfattar förklaringar till KgB,GB,ÄB, JB, 
BB, KpB och RB. Se E. Wolff: Riksrådet Jo
han Skyttes kommentar till stadslagen, Gö
teborg 1905? Inledning s.XXXV, varest med 

"oktavbandet B 190 e"troligen avses denna 
volym (av Wolff betecknad med A), ehuru den 
uppges omfatta även Skipemålabalken. B 190 
e innehåller intet verk av Skytte).

2. Olofsaon, Hans : "Kort Förklaring eller Vthlägning 
på Sweriges Stadzlag =:=:=1628."

(Omfattar förklaringar av EdsB, HgB, "Dråp- 
måla Balckens Förklaring," DrVl, DrVd, SV1, 
SVd och TjB. Jfr. E. Wolff: Riksrådet Johan 
Skyttes kommentar till stadslagen, Göteborg 
1905, Inledn. s.XXXV).

B 190 c.

Pappersvolym i skinnband, 
1600-talet. Opag.

4 : o .



.



Skytte, Johan: "Explicatio juris Civilis Svetici, B 190 d.
dictata =:=:=:= 1608."

(Omfattar förklarin^r till KgB, GB, ÄB,
JB, BB och RB. Ang. litteratur, se vid 
B 190 a n:r 4). s.743.

Ang.pagineringen se 
nedan n:r 22.

Olofsson, Hans: Förklaring till stadslagen, här 
med årtalet 1628.
(Omfattar förklaringar till EdsB, DrVi, DrVd,
SVi, SVd och TjB. Ang.litteratur, se vid 
B 190 a n:r 4). s.837.

"Urtima Rättens" protokollsutdrag 1773. s.905.

(Parodisk anteckning).

Kalmar recess 1474 om landbor, kameral lösnings
rätt m.m. S.907.

(Hadorph: Gla stadgar etc. ,s.56).

Kalmar recess 1483 om landbor, kameral lösnings
rätt m.m. (Här med årtalet 1484). s.915.

(Hadorph: Gla stadgar etc.,s.59).

Västerås ordinantia 1527.
"Biskoparne försörie g.919.

(S.R.A. 1:1:1 s.89).

"Effter thet Westeråhrs handell innehåller=:=:="
1528 ? (Här med årtalet 1527). s.922v.

(Reg.1528 S.25 och J.E.Almquist i 
Lychnos 1942 s.2 not 3).

Nyköpings recess 1537 el. 1538. s.925.
(S.R.A. 1:1:1 s.235-238).

Uppsala stadga 1538 om nidingsverk. 
(Schmedeman s.7).

S.927.
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9. Gustaf Vasas stadga, Örebro d.23/l 1540 om legodräng
ar. s. 931.

(Schmedeman s.10, med datum 24/1).

10. Västerås ordinantia 1544. s. 934.
(S.R.A. 1:1:1 s.390).

11. Gustaf Vasas gårdsrätt d.5/3 1544. s. 936.
(Här daterad d.18/4 1545. Jfr Reg.s.111, 
med anm. å s.119, samt Schmedeman s.15, 
med datum 16/l0 1544, och B 190 d n:r 13).

12. Erik XIV:s gårdsrätt d.l9/ll 1560. s. 944.
(Schmedeman s.34).

13. Gustaf Vasas gårdsrätt d.5/3 1544. s. 954.
(Här daterad d.l6/ll 1546. Jfr Reg.s.111 
med anm. å s.119,samt Schmedeman s.15, 
med datum d.l6/l0 1544, och B 190 d n:r
11).

14. Karl IX:s husesynsordning 1590.(Tr. hos Bergström,
G.R.: Om stadgad åborätt,2, Sthlm 1919,
S.4). s. 963.

15. Gustaf Vasas stadga om testamente och likstol,
Uppsala d.20/8 1556, stadfäst av Johan III d.
24/1 1582. s. 968.

' (Reg. S.474 not).

16. Karl Knutssons hamnskrå 1450. s. 970.
(Se Geete-Collijn, samt Klemming: Skrå
ordningar) .

17. Eriks av Pommern gårdsrätt. s. 973.
(Klemming: Småstycken).

18. Ordning och stadga d.12/5 1635 om köphandeln och hant
verken. s. 978.
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19. (Förslag till) Stadga om städernas styrelse. s.992. (B 190 d).
(Ofullst. Stiernmans Commercieförordningar 
I S.731 f. Stadgan blev aldrig utfärdad.
Se Stockholms stads privilegiebref 1423- 
1700, h.l, S.180).

20. Stockholms stads privilegier d.lo/3 1636. s.1017.
(Stockholms stads privilegiebref 
1423-1700, h.l, S.212).

21. Prästerskapets privilegier d.20/9 1647. s. 1029.
(Se C.G.Malmström: Bidrag till Sv.kyrko- 
förf:s historia, etc. i Frey 1850 s.271 f. 
Ofullständig avskrift).

22. "Register oppå Sweriges Rijkes Landz och Stadz lagh 
Böker, Recessers Privilegiers samt andre åth- 
skillige Ordinantier s. 1039

Av detta samtida register, jämfört med pa
gineringen i B 190 d, framgår att B 190 d 
utgör den senare delen av en större volym 
vars förra del innefattat landslagen, stads
lagen, register över dem, domareregler, ord
förklaringar, Upplandslagen, Östgötalagen, 
Hälsingelagen, 1614 års rättegångsordinan- 
tia och 1615 års rättegångsprocess.

Pappersvolym i nytt pappband, 

avskrifter, 1600-tals hand, utom n:r 2.

4:o.
Ryggtitel:"Skytte. Explicatio juris 
civilis sveticietc.".





[Solander, DanielJ: Föreläsningar över giftermåls-och ärvda balken 
privatim hållna vid Kgl. Akad. i Vpsala år 1747 och 1796. 
"Lex Lux et Via Vitae. Anmärkningar öfwer det som prof.
D. Solander läst publice om JordaBalken...Vpsala år 1744".

4:o. 301 s.

[Solander, DanielJ: Anmärkningar överByggnings-balken skrivna
vid Kungl. Akademien i Upsala... 4:o. 150 s.

Anmärkning över Handelsbalken. 4:o. 188 s.

[Nehrman, D.]:Föreläsn.över Jordabalken hållne av pro
fessorn vid Akad. i Lund ... 4:o. 88 s.

[Nehrman,D.j:Förklaring över Byggningabalken;

L----------- j:Föreläsningar över Handelsbalken.

L------------]:Föreläsningar över Missgärningsbalken.
4:o. 112 s.

^----------- j:Föreläsningar över Utsökningsbalken.

[----------- j:Föreläsningar över Rättegångsbalken.

(B 190 e, f, vilka tillhört landskontoret i 
Falun, ha till UUB överlämnats genom anamuen- 
sen vid Upsala Landsarkiv Sv.Tunberg.)

Jfr vidare nedan 392 f. (Solander).

1925/70.

*1948/41.

[Solander, Danielj: Föreläsningar över ärvd*-och giftermåls-
balker. 4:o.

(På titelbl.: Upsala d. 19 November 1744.
Johan H. Linroth.)

[stjernberg, Nils Fredrik]: 'Föreläsningar i straffrätt v.t.05'.
Anteckningar av Ragnar Sundberg. Tv. 8:o.

 ̂ -----------  j: 'Doc. Stjernbergs föreläsningar höst-terminen
1905.11.' Anteckningar av Birger Lundberg o. Ragnar 
Sundberg. 8:o.
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B 190 e.

B 190 f.

B 190 g.

B 190 aa:l

B 190 aa:2
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Avhandlingar om Landskapslagarne. Bunt. 4:o. B 191.

1. Stiernhöök, Joh.: De legum Sveogothicarum
origine . (Fr.1600-talets slut), 
tr. i UUÅ 1934.

2. Lundius, C.: Prolegomena ad leges provinciales.

3.   : Praefatio ad leges Suecanas (skrivet
av 01. Hermelin).

4.   : Commentarius in leges communes pro
vinciales 1698.

5 .   ; Annotationes in d:o.

6.   : Historia legum Sviogothicarum. Upsal.
3/4 1737.

7. Crusius, B : Notae in jus provinciale.
(Jfr B 180 b ovan och J.E.Almquist,
Vår äldsta kommentar till Landslagen,
Upps. 1927).

1924/95. ^Undén, Bo Östenj: Anteckningar efter professor Undéns föreläs- B 191 a.
ningar över giftermålsbalken, höstterminen 1920. Upp
sala 1922. Juridiska föreningen. Litogr.övertr.

Fol.

B 191 b och c saknas i gamla katalogen. -B

1928/19. [Undén, Östen]:'Kompendium över äktenskapsrätt, utgörande anteck- B 191 d.
ningar efter prof. Undéns föreläsningar , av föreläsa
ren godhetsful.lt granskade. Uppsala 1927, Juridiska 
föreningen.' Maskinskrift. 4:o

1935/ 52. [Undén,Ö.j:'Äktenskapsrätt. Efter Professor Östen Undéns föreläs- B 191 d 1
ningar. 2. upplagan. Utgiven med tillstånd av föreläsaren...
Uppsala 1933? Juridiska föreningen.' Dupl.maskinskr.(l),
III, 106 s. 4:o.

1933/3^'. [Undén, Ö.J: 'Kompendium över förmynderskapsrätt. Anteckningar ef- B 191 d 2
ter prof. Undéns föreläsningar vårterminen 1928, av före
läsaren genomsedda... Uppsala 1928, Juridiska föreningen.'
(2), 45 s.(Dupl.maskinskr.). 4:o.
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*1935/52.

*1937/i5.

*1941/2.

*1941/2..

*1928/19.

*1935/52.

1922/ 26.

[Und^n, Östenj: 'Kompendium över arvs- och testamentsrätt. An
teckningar efter prof. Undéns föreläsningar vårterminen 
1929. Utgivna med tillstånd av föreläsaren... Uppsala 
1929. Juridiska föreningen.' Dupl. maskinskr. (3),94 s.

4:o.
Jfr B 191 d 5.

[Undén, Östenj: 'Förmynderskapsrätt. Anteckningar efter prof. Un- 
déns föreläsningar. Utgivna med föreläsarens samtycke.'
2.uppl.'Uppsala 1937,Juridiska föreningen'. Dupl. ma
skinskr. (l), 151 s. 4:o.

[Undén, Östenj: 'Kompendium i arvsrätt. Anteckningar ... 1929.
Andra upplagan, genomsedd av Doc. A.Malmström.Uppsala 
1939. Juridiska föreningen.' Dupl. maskinskr.(2), 39 s.

4:o.

[undén, Östen]:'Äktenskapsrätt...' Tredje upplagan, reviderad av 
Doc. A. Malmström. Uppsala 1939.Juridiska föreningen. 
Dupl. maskinskr. (l), 134 s. 4:o.

Nummer B 191 e, f och g saknas i gamla katalogen.

[Vetter, Folke Gustaf P:son]: 'Anteckningar efter professor Vet
ters föreläsningar i den svenska militära straffrätten. 
Reviderad upplaga. Uppsala 1927,Juridiska föreningen. 
Maskinskr. 4:o.

[Vetter, F.^: Allmän straffrätt. Anteckningar efter professor F.
Vetters föreläsningar vårterminen 1931. Uppsala 1932, 
Juridiska föreningen. ' Dupl. maskinskrift.(l), VI, 
235 s. 4:o.
^  — -

Numren B 191 i, k och 1 saknas i gamla katalogen.

[vinroth, Alfred Ossianj: Föreläsningar i civilrätt, processrätt 
och straffrätt. Anteckningar av flera händer, av vilka 
en är Axel Anckers. 4:o.

(inneh.: S.1-258: Förmögenhetsrätt. Appendix: F. 
Agardh, Om borgen.- S.259-352: Familjerätt. S.353- 
420: Civilprocess. S.421-558:Processrätt. S.559-699: 
Straffrätt.)

B 191 d 3.

B 191 d 4.

B 191 d 5.

B 191 d 6.

B 191 h.

B 191 h 1.

B 191 m.
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Ödmann, Christen:"Kort utdrag af Hufvudsakliga Innehållet 
utaf alla till efterlefnad gällande Allmänna och 
Enskilda Lagar och Författningar m.m.

(Omfattar 2247 st. anteckningar om författning
ar , riksdagsbeslut och andra föreskrifter,även 
danska, som avse prästerskapet, för tiden 1589- 
1800 i kronologisk ordning. I början ett vidlyf
tigt sakregister. Pärmen bär årtalet 1836.).

Pappersvolym i skinnband.
Opaginerad. 4:o.
Ur Reuterdahls samling.

  :"Kort utdrag af Hufvudsakliga Innehållet utaf
alla till Efterlefnad gällande Allmänna och Enskilda 
Lagar och Författningar m.m. efter den ordning, i 
hvilken de utkommit,

(Omfattar 1843 st. anteckningar om författ
ningar, riksdagsbeslut och andra föreskrif
ter, som röra prästerskapet, för tiden 1800- 
1836 i kronologisk ordning. I början ett vid
lyftigt sakregister. Pärmen bär årtalet 1838).

Pappersvolym i skinnband.
Opaginerad. 4:o.
Ur Reuterdahls samling.

  : "Lagar och Författningar, Upplysningar, Råd
och Underrättelser m.m. för Svenska Prester, Betrak
tade såsom Religions Lärare, Embetsmän och Medborgare

(Omfattar 675 st. kyrkliga notiser, avskrifter 
(utdrag) av brev, författningar, riksdagsbeslut 
och andra föreskrifter för tiden 831 - 1699, 
även danska, allt i kronologisk ordning, hämta
de ur Baelter, Rhyzelius, Wilskman, Öhrström, 
Wallqvist m.fl. författares verk, ävensom tid
ningar.
Anteckningarna tillkomna senast 1840.

B 192 a.

B 192 b.

B 192 c.

Pappersvolym i skinnband. 
381 sidor. 4:o.
Ur Reuterdahls samling.





1928/67.

223.

1. Påminnelser över en traktat ang. människornas mycken- B 193.
het som ifrån världens skapelse hava levat.

(Odat. Anon. ).

2. Uppslagsbok i nationalekonomi.

(Utkast. Odat. Anon.).

Ur C.J.Gyllenborgs papper.
Bunt. 1700-talet 

eller början av 1800-talet

Numren B 194 - B 197 saknas i gamla katalogen. _P)

Avhandlingar i svensk juridik. Kaps. Fol. B 198.
Fol.

Inneh.:
Rabenius, Th., Grunderna av politierätten. Anteckningar 
éfter föreläsningar ht 1863.

Nummer B 199 saknas i gamla katalogen.
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1. K. brev d.3/7 1686 till Svea hovrätt ang. protokoll- B 200.
föringen i underlydande rådhus- och kämnärsrät- Fol.
ter. Extrakt.

(Ej hos Schmedeman).

2. Christinas resolution d.29/3 1651 över en caution till 
överståthållaren vid fullföljd av ett mål från 
Sthlms rådhusrätt.

3. Underdånig böneskrift till Konungen i ärende, hand
lagt av reduktionskommissionen.

(Årtal och underskrift borta ge
nom skada på papperet).

4. Handlingar ang. fältmarskalken Nils Gyllenstiernas och 
övriga Karl Knutssons avkomlingars anspråk på att 
av staden Danzig och sedermera av Kronan utfå fojrd- 
ran på grund av Karl Knutssons lån till Danzig.

(Se: Vitterhetsakademiens handlingar 
46:2; B.Wedberg: Konungens högsta dom
stol 1789-1809 S.117. Vidare tryckta,ano
nyma redogörelser 1823 och 1828 för Gyllen- 
stiemska släktens anspråk).

a. Gustaf Toll: Species Factè d.26/5 1822.Original, fol.2.

b. Tablå utvisande Karl Knutssons barn.l600-talshand. " 6 v.

c. Två ex. av staden Danzigs erkännande av mottaget
lån 1457 av Karl Knutsson. " 8 och 10.

d. Staden Danzigs svarsskrivelse d.12/8 1472 till
Ivar Axelsson Tott.(Rör Karl Knutssons ar
vingars fordringsanspråk). " 12.

(Originalet finnes bland pappers
breven i UUB).

e. Staden Danzigs skrivelse d.15/8 1586 till Nils
Gyllenstierna (af Fogelvik). Original. " 14.
g

f. Brev d.yg november 1693 från Pehr Cuypercrona
i Danzig till J.J.Hastfehr. Original. " 20.

g. Brev d.i^ mars 1694 från Pehr Cuypercrona i Dan
zig till J.J.Hastfehr. Original. " 21.

h. Brev d. 1693 från Pehr Cuypercrona i Dan
zig till J.J. Hastfehr. " 26.
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4. i. Brev d.18/7 1693 från Nils Gyllenstierna af Fo- (B 200.)
gelvik till J.J.Hastfehr. Original. fol. 27. "^ol.

Original.

j. Brev, od.(1693?)y från Nils Gyllenstierna af Fo-
gelvik till J.J.Hastfehr. Original. fol. 29.

k. Brev d.2l/ll 1698 från Nils Gyllenstierna av Fo-
gelvik till Sigrid Hastfehr, f.Gyllenstierna 
af Lundholm. Original. fol. 31.

1. Odat. handling ang. pretention på staden Danzig.
Två lägg. fol. 34-43.

m. Brev d.27/5 1699 från Sigrid Hastfehr f.Gyllen
stierna af Lundholm, till P.Cuypercrona.
Koncept av obekant hand. fol. 44.

n. Brev d.ll/ll 1699 från Sigrid Hastfehr f.Gyllen
stierna af Lundholm,till P.Cuypercroona.
Koncept av obekant hand. fol. 46.

o. Brev u.d. från Sigrid Hastfehr, f.Gyllenstierna
af Lundholm till Nils Gyllenstierna af 
Fogelvik. Od. koncept. fol. 48.

p. Brev u.d. från Sigrid Hastfehr,f.Gyllenstierna
af Lundholm,till Carl Gustaf Lewenhaupt.
Od. koncept. fol. 49 v.

q. Brev u.d. från Sigrid Hastfehr,f.Gyllenstierna
af Lundholm, till Nils Gyllenstierna af 
Fogelvik. Od.koncept. fol. 50.

r. Brev u.d. från Sigrid Hastfehr, f.Gyllenstierna
af Lundholm, till Carl Gustaf Lewenhaupt.
Od.koncept. fol. 51.

s. Brev u.d. från Sigrid Hastfehr, f.Gyllenstierna
af Lundholm, till Nils Gyllenstierna af 
Fogelvik. Od.koncept. fol. 52.

t. Skrivelse, od., till Magistraten i Danzig, utan
angiven avsändare. 3 ex. fol. 53-59 v.

u. Utkast till skrivelse, od., till Magistraten i
Danzig. fol. 61.

B 200 nr 4 utgör en bunt ur
Flemings samling. Fol.

5. Handlingar ang. stadspresidenten i Marstrand Lars 
Romans fordran hos Pfaltzgreven Adolf Johans 
sterbhus:

a. Underd. skrivelse u.d. från frih. Gabriel Stiern- 
crona såsom kurator i hertig Adolf Johans 
sterbhus. fol. 2.
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5.

h.

j)

k.

m.

K. brev d.2l/3 1673 till landshövdingen A. Lil- (B 200).
liehöök and. exekution av en del av Lars Fol*
Romans fordran. fol. 3? 12 o. 40 v.

3 ex.

K.brev d.14/8 1672 till hertig Adolf Johan ang.
Lars Romans fordran. 3 ex. fol. 7, 39 v o. 56.

Göta hovrätts dom d.l/l2 1669 i tvist mellan
Lars Roman och hertig Adolf Johan. 3 ex. fol. 8, 39 o. 50.

Skrivelse d.l/lO 1672 från Lars Roman till 
hertig Adolf Johan.

Underdånig skrivelse u.d. (1670-talet) från 
landshövdingen A. Lilliehöök ang. den 
Romanska saken.

K. brev d.2l/3 1673 (se ovan b.).

Skrivelse d.29/4 1673 från landshövdingen 
A. Lilliehöök till borgmästaren i Sö
derköping Erasmus Rizander ang. den 
Romanska saken.

K. förklaring d.16/6 1673 ang. hertig Adolf 
Johans besvär över landshövdingens i 
Östergötland exekution mot honom.

K. brev d.18/8 1674 till en v. landshövding 
ang. anstånd med exekution av Göta hov
rätts dom d. l/l2 1669 mot Lars Roman.
2 ex.

Skrivelse d.8/l0 1674 från landshövdingen 
Lennart Mörner till hertig Adolf Johan 
med avskrift av K. brev d.18/8 s.å.

fol. 10.

fol. 12 v.

fol. 13 v.

fol. 14 o. 41.

fol. 15.

Skrivelse d.l2/l0 1674'från landsh. L.Mörner
till hertig Adolf Johan ang. den Romanska 
saken. fol. 16.

Skrivelse d.2l/l0 1674 från landsh. L. Mörner 
till hertig Adolf Johan ang. den Romanska 
saken. fol. 16 v.

Skrivelse d.3l/l0 1674 från landh. L. Mörner
till hertig Adolf Johan ang. den Romanska 
saken. fol. 17.

o. Skrivelse d.5/ll 1674 från landsh. L. Mörner 
till hertig Adolf Johan ang. denRomanska 
saken. fol. 17 v.

p. Skrivelse d.2/2 1675 från Peter Clason i Söder
köping till hertig Adolf Johan ang. den 
Romanska saken. fol. 19.

q. Skrivelse d. 19/2 1675 från landshövdingen Axel 
Rosenhane till hertig Adolf Johan ang. den 
Romanska saken. fol. 19.
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5. r. Skrivelse d.23/2 1675 från landshövdingen Axel ( B 200 )
Rosenhane till hertig Adolf Johan ang. den T?ol.
Romanska saken. fol. 21.

s . Skrivelse d. 15/5 1675 från landshövdingen Axel 
Rosenhane till hertig Adolf Johan ang. den 
Romanska saken. fol. 22 v.

t. Skrivelse d. 19/7 1675 från landshövdingen Axel 
Rosenhane till befallningsmannen Gabriel 
ang. den Romanska saken. fol. 22 v.

u. Skrivelse ( d.9/5 1675 ?) från hertig Adolf Johan 
till landshövdingen Axel Rosenhane ang. den 
Romanska saken. fol. 23 v.

v. Skrivelse d. 14/8 1675 från landshövding en Axel 
Rosenhane till hertig Adolf Johan ang. den 
Romanska saken. fol. 25 v.

X. Skrivelse d. 17/8 1734 från dåvarande kuratorn 
i Romanska sterbhuset P. Svartz till K.
Slottskansliet ang. Romanska saken. fol. 31.

y. K. Slottskansliets resolution d. 17/4 1735 på
ans. av Romans arvingar och sterbhusintres- 
senter. fol. 33.

z. Skrivelse tidigast 1721 av P.Svartz såsom kurator 
i Romanska sterbhuset till Göta novrätt,med 
yrkande om förmånsrätt i viss egendom för 
sterbhusets fordran. 2 ex. fol. 34 - 43 och

44 - 49 v.
I skrivelsen äro intagna dels kopior 
av de härovan under d), c), b) och 
j) intagna handlingarna, dels ock kopi
or av Likvidationskommissionens förkla
ring d.12/10 1675 i Romanska ärendet 
(fol. 42 n:o 5) och av fullmakt för se
kreteraren i Bergskollegiet Olof Colling 
att föra talan för delägare i Romans 
sterbhus (fol. 42 n:o 6).

å. Göta hovrätts dom d. l/l2 1699 ( se ovan d. ) fol. 50-55.

ä. K. brev d.14/8 1672 till hertig Adolf Johan
(se ovan c.) fol. 56.

ö. P.M., odaterad och av onämnd hand, ang. den
Romanska saken. fol. 58.

aa. P.M. d. 9/l2 1734 av Olof Colling ang. Lars
Romans fordringsanspråk. fol. 59.

B 200 n:o 5 utgör en bunt handlingar, 
de flesta ur Celsings samling. (Jfr 
även handlingar i R.A. sign.E 335,336
och 313 samt Biographica på Lars Ro
man) .





"Om Häradshöffdingernes Embete i Rijket, Så och om 
fogdars och Länsmäns Embete widh Domstolarne 
och Domars Excecutioner

(Anon. Odat. Efter 10/l2 1672, före 
1/9 1736. Jfr B 129 n:o 9 fol.131).
Häfte om 18 fol. Ur Rosenhanes saml. Fol

"Förteckning uppå the tid efter annan inkomne Circu
laire Bref till Hofrätterne och Consistorierne 
i Riket, så i Oeconomie som Justitie måhl."

(Häfte om 14 fol. Anon. Odat.Grundad på 
Saml. af K. M:ts Bref, utg. av J.Jusleen, 
Del 1, Sthlm 1751. Omfattar åren 1736- 
1745). Fol.

"Förteckning på Svea Hofrätts ifrån dess inrättning 
till närvarande tid utfärdade universalier, cir 
culaire bref, reglementen och anslagna patenta.

(Häfte om 10 fol., möjligen egenhändigt av 
Germund Carl Cederhielm. Omfattar åren 
1656 - 1738). Fol.

Förteckning å lagmansdömen, lagmän och häradshövding 
ar under Svea hovrätt.

(Häfte. Odat. Avser tiden omkring 1735.
Av Germund Carl Cederhielms hand).

Ur Cederhielms saml. Fol.

Sakregister över processuella bestämmelser rörande 
hovrätts verksamhet, huvudsakligen uppställt 
i alfabetisk ordning, omfattande åren 1638- 
1735.

(10 opaginerade lägg. Odat. Möjligen av 
Germund Carl Cederhielms hand).

Ur Cederhielms saml.? Fol.

Referat av en hovrätts domar och beslut åren 1676- 
1740.

(6 opaginerade lägg. Odat. Möjligen av 
Germund Carl Cederhielms hand.).

Ur Cedelhielms saml. Fol.

Förteckning å Riksens ständers skrivelser och beslut 
rörande rättskipningen 1738-1747.

(7 lägg om 40 fol. Odat. Av Germund Carl
Cederhielms hand)^  ̂ ^Ur Cederhielms saml. Fol.
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13. Göta hovrätts underdåniga berättelse om hovrättens 
"uprinnelse och hvad som til thes inrättande 
gifwit anledning, samt om dess iurisdiction, 
arbetstid och sätt iämte the så wäl thervid 
som med Presidenter och vice Presidenter sig 
tildragna omskiften och förändringar, til 
Hans Kgl. Mt wår allernådigste Konungz i un
derdånighet utgifwen wid thes höge närwaro. 
Jönköping den 7 Sept. 1734."

(Häfte om 4 fol. Av Germund Carl Ceder- 
hielms hand).

Ur Cederhielms saml. Fol.

14. Förteckning å presidenter, vice presidenter, asses
sorer, sekreterare och advokatfiskaler i Göta 
hovrätt 1634-1708 jämte Memorabilia 1653-1708.

(Häfte om 4 fol. Av Germund Carl Ceder
hielms hand.).

Ur Cederhielms saml. Fol

15. Berättelse om Åbo hovrätts inrättning, presidenter, 
vice presidenter, ledamöter och betjänte, un
derlydande lagmän, häradshövdingar och andra 
ämbetsmän, hovrättens stat samt dess arbets
sätt .

(Tidigast 1772. Häfte om 10 fol.).
Ur Cederhielms saml. Fol.

16. a. "Copia aff den Fullmacht, som Hans Konungsl.
Maij:tt haffwer giffwit den Konungzlige 
Hofrättz Domhaffwande och Bijsittare 
wthgiffwen på Väsby den 6 Februarij 
A:o 1614."

(Underskriften är i motsats mot 
rubriken dagtecknad d. 16/2. Jfr 
Schmedeman s.141, som har sistn. 
datum och utgivningsorten Ulve- 
sund samt även i övrigt vissa av
vikelser) .

b. Svea hovrätts stadga d.11/10 1615 om stämnings
försittande (Jfr nedan under e.).

c. K. res. och förklaring d.23/6 1615 på de punk
ter , som K. M:t av hovrätten äro över- 
antvardade.

( Schmedeman s. 163).

( B 200). 
Fol.

d. K. res. d.6/6 1617 på några punkter , av hov 
rätten framställde.

(Schmedeman s. 172).
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16. e. Svea hovrätts stadga d.ll/lO 1615 om stämnings- ( B 200).
försittande, utfärdad av hovrätten. Fol-

N:o 16 är ett häfte om 4 fol. 
från 1600-talet.
Ur lidéns saml. Fol.

17. a. K. res. d. 10/l2 1629 om examination av lagläsa
re och om deras lön.

b. (K. res. d. 10/l2 1629 ?) om åliggande för hov
rätten att draga försorg därom att justitien 
blir rätt administrerad i häradshövdingedömen 
som sortera under den.

(Utgör möjl. forts, av 17 a.).

N:o 17 är ett häfte om 2 fol., 
1600-talet.
Ur Rosenhanes saml. Fol.

18. a. Svea hovrätts fullmakt d.18/10 1651 för Johan 
Zachrisson Ulf att vara lagläsare i Sot- 
holms härad.

b. K. M:ts fullmakt d. 20/8 1653 för Johan Zachris
son Ulf att vara häradshövding i Hanekinds 
härad.

c. K. res. och förklaring d.17/2 1652 på en under
lagmans förfrågan huru dömas skall i tvis
ter, där flere äro arvtagare eller bördige 
till ett hemman och vilja alla sin del 
bygga och åbo. (= Kameral lösningsrätt).

(Schmedeman s. 292).

N:o 18 är ett häfte om 4 fol., 
1600-talet.
Ur Stiernelds saml. Fol.

19. Designation 1653 på alla häradshövdingar i Göta rike 
med lönebelopp, efter kammarens förslag, i mark 
silvermynt.

Häfte om 2 fol.,
1600-talet. Fol.

20. Göta hovrätts stat 1653  ̂ dagtecknad Sthlm d.2l/7 
s .å.

Häfte om 2 fol.,1600-talet. Fol.
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21. a. K. brev d.30/6 1681 till hovrätterna med erinran (B 200)
att icke tillåta underdomare att utan laga ^
förfall undandraga sig från tingshållet.

b. K. res. given allmogen på riksdagen 1668, § 10, ang.
förvaring av härads- och sockensigillen i hä
radskistan.

c. K. res., given allmogen på riksdagen i Halmstad
d.20/2 1678 , § 6, ang. förvaring av härads- 
sigillen.

N:o 21 är ett häfte om 2 fol.
1600-talet. Fol.

22. a. K. brev d.27/6 1682 ang. frälserätt för hovrätternas 
assessorer av 3:dje klassen betr. deras gårdar, 
som de själva bruka, dock utan rätt till adlig 
sköld och vapen.

b. Kammarverkets brev d.l/lO (7/10?) 1684 till general
inspektören Nils Hägerflycht ang. verkställig
het av K. brev d.17/9 1683 om viss frälserätt 
för hovrätternas assessorer av 3:dje klassen. 

(Jfr B 200 n:o 22 a).

c. Projekt till Svea hovrätts stat, så vitt angår
vice presidenten och assessorerna, enligt 
K. brev d.12/4 1629.

N:o 22 är ett häfte om 3 fol., 
1600-1700-talet.
Ur Hallenbergs saml. Fol.

23. Förteckning på 1686 års lagkommissions ledamöter.

Av Germund Cederhielms d.y. hand. 
Uppgjord tidigast 1702. Fol.
Ur Cederhielms saml.

24. Svea hovrätts skrivelse d. 12/10 1700 till kammar
revisionen ang. K. brevet d.28/9 s.å. om kontu- 
macieärendens företagande och avgörande.

(jfr Schmedeman s.1579). Fol.

25. Instruktion för Svea hovrätts kamrerare d. 6/II 1718.

Troligen Germund Carl Cederhielms 
hand. Fol.
Ur Cederhielms saml.
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26. K. brev d.9/3 1726 till Göta hovrätt ang. adjunk- ( B'200 ).
tion för sekreteraren där såsom e.o. assessor. Fol.

Fol.

27. Ständernas underd. skrivelse 1731 om sysslornas för
delning i rådet samt huru arbetet i justitierevi- 
sionen med mera skyndsamhet må kunna bedrivas.

Fol.
Ur Falkenstedts saml.

28. Göta hovrätts uhderd. skrivelse 1731 med anledning
av K. M:ts brev d. 3/4 s.å. ang. vissa av stän
derna kkkk begärda uppgifter samt ang. sakernas 
skyndsamma avhjälpande m.m. Fol.

Ur Cederhielms saml.

29. Borgmästare- och rådmansed under Adolf Fredriks tid.
(Troligen omkr. 1756 m. anledning av statskupp
försöket.) Fol.

30. Utdrag av Hanekinds härads dombok d.12/5 1765 och den 
I2/1I s.å. ang. ett förmyndarärende. Fol.

31. K. brev d.16/2 1776 till Göta hovrätt ang. dess arbets
sätt. Fol.

Ur Cederhielms saml.

32. K. M:ts utslag d.14/3 1783 på besvär av häradshövding
en Pehr Granbeck över förmenta, av Göta hovrätt 
begångna rättegångsfel m.m. Fol.

Ur Cederhielms saml.

33. Erik Sparres inlaga d. 26/1 1579 till kommissorialrät- 
ten i tvisten om arvet efter Görvel Abrahamsdotter 
Gyllenstierna af Lundholm. Fol.

(Hist.handl. 27:1 s.105).
Ur Celses saml.

34. Kommissorialrättens obesegiade dombrev d.28/l 1579 i 
tvisten om arvet efter Görvel Abrahamsdotter 
Gyllenstierna af Lundholm. Fol.

(Hist.handl. 27:1 s.126).
Ur Celses saml.
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35. Utlåtande ("Memorial") trol. av en svensk rättslärd 
(folkrätt), avgivet under landslagens tid i ett 
mål mot Gustaf Lillbeck, rysk kringsfånge.

Ur E.M.Fants saml.

36. Handlingar 1665-1698 ang. Gustaf Horns af Kanckas
fordran hos Robert Lichton enligt skuldebrev d.
8/10 1665! nämligen:

a. Skuldebrevet d.8/l0 1665. fol.l.

b. Brev d.9/ll 1673 från Robert Lichton till Gustaf
Horn. fol.l v,

c. Slottskansliets i Stockholm resolution d.15/10
1685 på grund av Robert Lichtons skulde
brev d.8/l0 1665. fol.2.

d. Skrivelse , u.d, från Christina Horn af Kanckas
på egna och syskonens vägnar till Svea hov
rätt. fol.2.

e. Underd. utlåtande, u.d., av Robert Lichtons sys
terson Göran Knorring över en av Gustaf Horns 
af Kanckas arvingar avgiven supplik. fol.3.

f. K. brev d.12/5 1692 ang. Robert Lichtons efterlämna
de egendom. fol.3 v.

g. K. brev d.30/5 1698 till kammarkollegiet ang. vissa
skulder i Robert Lichtons efterlämnade bo.

fol.4 v.

Ur Cederhielms samling.

37. Underdånig supplik 1670 av Robert Lichton i ett tvistigt 
fordringsmål, ingiven d.7/7 s.å.

Ur Cels. saml.

38. K. M:ts dom d. 22/ll 1670 i mål mellan Jöns Kurcks ar
vingar av olika kullar.

Ur Cels. saml.

39. Handlingar till justitiekommissionens i Malmö utslag Ängel
holm d.19/11 1683 i tvistemål mellan Margareta Steen- 
sen, gift Akeleje, samt bl. a. landssekreteraren Olaus 
Harman, näml.:

a. Kvitto d.14/12 1671 av Enevald Fredrik Akeleje å ett
års ränta enligt obligation. fol. 1 v.

(B 200). 
?ol.
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39. b. Justitiekommissionene i Malmö utslag Ängelholm ( B 200 ).
d. 19/11 1683. fol. 1. Poi.

c. Brev d.22/9 1691 från landshövding Jonas Folkern 
(Cedercreutz) till okänd mottagare.

fol. 2.
Ur Cels. saml.

40. K. res. d.2/9 1684 i tvist mellan Boo Rosenstiernas
änka Edela Margareta Siöblad och kamreraren Adler- 
steen.

( 2 lösa blad).
Ur Cels. saml.

41. Göta hovrätts dom d. lo/ll 1688 i tvistemål från lagman
rätten i Skåne mellan kyrkoherden Jöns Sorbonnus 
och Fru Ribborg (Riborre) Holck.

Ur Cels. saml.

42. K. res. och förklaring d. 3/10 1675 över samtliga städer
nas fullmäktiges besvär, § 20, ang. beskärmelsebrev, 
jämte motsvarande parti av besvären.

(Jfr Schmedeman s. 683).

Ur Celses saml.

43. K. plakat d. 31/8 1682 ang. justitiesakerna i K. revisio
nen. Extrakt.

(Jfr Schmedeman s. 772).

Ur Celees saml.

44. K. stadga och förordning d. 6/6 1692 om nya skäls upp
tagande m.m.

(Jfr Schmedeman s.1323).

Ur Celses saml.

45. Göta hovrätts dom d. 17/l2 1692 mellan Flädie byamän på 
K.M:ts rusthållshemman samt Borreby byamän frälse, 
ang. täpparna mellan bemälda byars vångar.

Ur Cels. saml.



.

-
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46. Handlingar i mål mellan inspektören Henrik Schlorff 
och krigskassören Jochom Willemoth, ang. krav, 
nämligen:

a. Underd. ansökan december 1692 av Willemoth i ovan
nämnda mål (original) , med 7 numrerade bila
gor och Karl XII:s resolution d. 27/l 1693 
därå (egenhändig namnteckning). fol. 1.

(Häfte om 4 fol.).

b. Stockholms södra förstads kämnärskammares dom
d. 7/5 1694 i målet. fol. 5.

(Originalexpedition om 4 fol.).

c. Svea hovrätts peremptoriestämning d. 22/4 1696 på
Willemoth ang. återvinning av Stockholms råd
husrätts dom d. 23/12 1695 om Schlorffs borgen 
på krigsbokhållaren. Nils Phalens revers.

(Originalexpedition om 2 fol.). fol. 9.

d. Protokoll vid notarius publicus' undersökning d.16
och 17 maj 1698 av Willemoths logemente på 
Ladugårdslandet. fol. 11

(Originalexpedition om 4 fol.).

c) och d) ur Rosenhanes saml.

47. Underd. anmälan Febr. 1694 av Niklas Cronacker om res
ning i ett av Göta hovrätt d. l/l2 1675 avgjort mål 
mot Peter Cederschiöld.

Original.
Ur Cels. saml.

48. Handlingar ang. tvister rörande Augustin Leijonschiölds 
dödsbo, nämligen:

a. Göta hovrätts dom d. 8/6 1695 i mål mellan Augustin
Leijonschiölds änka Barbara Sibilla Moser v.
Filseck samt hennes mans kreditorer ang. dels 
verkan av hennes 1683 begärda cessio bonorum 
och dels frågan om förmånsrätt för hennes 
egen fordran på brudskatt enligt "heiraths- 
contrackt". fol. 1.

(Litt.A).

b. K. M:ts dom d. I3/1I 1695 i mål mellan barnhusföre
ståndaren i Stockholm samt Barbara Moser ang. be
talning ur Leijonschiölds sterbhus' borgen för 
för barnhusräntornas uppbördsman Olaus Harman.

fol. 7. 
(Litt. B).

c. Protokoll d.^r ^ -  1696 vid exekutionsförrättning
och värdering av fastigheter i Augustin Leijon
schiölds bo till gäldande av änkans fordrings- 
anspråk. fol.8 och

(Litt.C i 2

( B 200 ). 
Fol.

13. 
ex. ) .





48. d. Norra Åsbo häradsrätts fastebrev d.l2/l 1679 for 
Barbara Moser å Rössjöholm i Tossjö sn med 
underlydande. fol. 10.

(Litt.D.)

e. Skrivelse d. 2/5 1701 från en kommissorialrätt, utsedd
av Göta hovrätt till skiljenämnd mellan Augustin 
Leijonschiölds kreditorer, med kallelse å Hans 
Trägård såsom borgenär. fol. 15.

(Originalexp.).

f. Gustaf Boijes skrivelse d. 17/5 1701 till kommisso-
rialrätten-skiljenämnden. fol. 17.

(Originalexp.).

g. Skrivelse d.6/8 1701 från Stockholms barnhus till kom-
missorialrätten-skiljenämnden. fol. 19.

(Originalexp.).

N:o 48 består av 4 häften, alla 
ur Cels. saml.

49. Stockholms norra förstads kämnärskammares dom d. 7/11 1695 
i mål mellan en skeppare och en skepparålderman ang. 
krav. (Originalexp.).

Ur Rosenhanes saml. (?)

50. Göta hovrätts res. d. 29/4 1696 i ett till K. M:t fullföljt 
och till hovrätten remitterat mål mellan Axel Gyllen- 
stierna och Anders Nilsson ang. åverkan.

Ur Cels. saml.

51. Skånes lagmansrätts dom d . II/7 1696 i mål mellan Tursköps 
byamän samt Per Andersson i Östra Kattarp, och v.v., 
ang. ersättning för viss rättegångskostnad.

Ur Celses saml.

52. Handlingar ang. tvist rörande Rutger v.Aschebergs och hans 
hustrus testamente, nämligen:

a. Testamentet d. 19/3 1690. fol. 1.

b. Tillägg d. 20/3 1693 till testamentet. fol. 11.

c. Föredragningspromemoria (troligen 1695) i Göta
hovrätt i tvist ang. testamentet av d.20/3 
1693. fol. 16.

d. Göta hovrätts res. d. 9/3 1695 över en preliminär
(forts.) .

(B 200). 
Pol.
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52. d. (forts.)
fråga i tvisten. fol. 34,

Häfte om 45 fol. (Jfr Åkerberg, Alf:
Rutger v. Ascheberg, Malmö 1950, s.283).

53. Skrivelse maj 1696 från Erik Matt/son Braun till magistra
ten i Stockholm i mål mot Elisabeth Jonsdotter.

(Två lösa blad.)
Ur Rosenhanes saml.

54. Kammarrevisionens brev d.19/1 1698 till handelsmannen Jacob 
Hertzens arvingar ang. ränte- och proviantmästaren i 
Göteborg Daniel Nilssons räkenskaper.

Original. Ur Rosenhanes saml.

55. a. Göta hovrätts förordnande d. l/6 1697 för häradshöv
dingen Birger Baaz att hålla viss ransakning 
i häradsh. Vickman Tigerschiölds domsaga.

b. Hovrättens skrivelse s.d. till den sistnämnde ang. 
förordnandet.(Originalexp.).

Ur Cels. saml.

56. Göta hovrätts dom d. 29/11 1698 i mål från lagmansrätten 
i Skåne ang. försummelse vid fullgörande av kuratel.

Ur Cels. saml.

57. Handlingar ang. en rättegång 1690-talet inför en kommisso- 
rialrätt mot Jörgen Bille af Dybeck ang. fordran 
enligt skuldebrev d. ll/6 1673) nämligen:

a. Skrivelse d. 9/5 1695 från Jörgen Bille till kommisso-
rialrätten ang. fordringens tillkomst och över
låtelse. fol. 1.

b. Skuldebrevet d.ll/6 1673 med påteckningar. fol. 2.

c. Lagmansrättens i Skåne dom d. 6/9 1694 i mål mellan
assessorn Hans Knutsson i Köpenhamn såsom efter 
överlåtelse innehavare av Jörgen Billes skulde
brev ,å ena, samt Bille, å andra sidan, med vade- 
bevis. fol. 3 v

d. FÖrlikningshandling d. 15/l 1695 undertecknad av
Jörgen Bille samt Pål Persson Wiberg såsom 
ombud för Hans Knutsson. fol. 4 v,

( B 200). 
Fol.
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57. e. Göta hovrätts dom d. 9/3 1695 , varigenom förlik-ik- ( B 200
fol. 6.ningen fastställes.

f . Utdrag d.15/1 1695 av vederb. jordeböcker ang. hemman 
som till Hans Knutsson cederats av Jörgen Bille 
såsom betalning enligt likvidationsinstrumentet.

58. Förteckning å vissa rättegångsmål. Utan datum och 
underskrift. Troligen 1600-talet. Fragment.

59. Göta hovrätts dom d.22/4 1703 i tvist mellan Fredrik Tott 
och Anna Sofia Lindenov.

(Originalexp.). (jfr n:o 60 och 6l).

60. Göta hovrätts dom d. 4/3 1705 i mål mellan Vilhelm Julius 
Coyet samt Fredrik Tott, och v.v., ang. åverkan, 
med vadebevis.

61. Göta hovrätts dom d. 4/3 1705 i mål mellan Nils Jönsson 
samt Fredrik Tott, och v.v., ang. åverkan.

(jfr n:o 59 och 60).

62. Göta hovrätts resolution d. 27/2 1706 ang. vittnesförhör 
i mål från rådhusrätten i Malmö om husröta.

63. Riksrådets brev d.9/7 1707 till en kommissorialrätt ? ang.
gränserna för dess befogenhet i mål mot kammarfiska- 
len Albin Müller.

64. Frosta härads tingsrätts dom d. ll/lO 1711 i mål mellan 
leter Winstrup Himmelstierna samt Olof Turesson i 
Råby, ang. krav.

Ur Cels. saml.

(Jfr n:o 59 och 6l).

Ur Cels. saml.

Ur Cels. saml.

Ur Cels. saml.

Ur Cels.saml.

Ur Cels. saml.
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65. Magistratens i Lübeck beslut d. 20/3 1713 i ett där 
av Philip Buchas anhängiggjort rättsärende. 

(Originalexp.).
Ur Cels. saml.

66. a. Johan Wättrangs fideikommissbrev d.23/8 1717 ang.
Marieberg (Maried ) med underlydande fastig
heter i Grödinge socken. fol. 1.

b. Carl Wattrangs och hans hustrus testamente d.6/12
1738 (ang. Sandemar?). fol. 5.

c. Peter Malmbei*gs^ïïî^jàresjôholm och Kronovall
samt h. hustrus testamente d. 8/8 1712. fol. 21 

Häfte om 22 fol.

Ur Cels. saml.

67. a. Olands häradsrätts dom d. I2/9 1721 i mål mellan 
Ulrich Alexander Stromberg, å ena, samt 
byamän i Edinge, å andra sidan, ang. egen
mäktigt förfarande.

b. Likalydande med a.

(jfr n:o 68 och 69).

Ur Hallenbergs saml.

68. Upplands lagmansrätts dom d. I2/9 1722 i mål mellan 
Ulrik Stromberg, å ena, samt byamän i Edinge, å 
andra sidan, ang. ägotvist.

(Jfr n:o 67 och 69).

Ur Hallenbergs saml.

69. Supplik 1724, byamän i Edinge
till Svea hovrätt, ang. föreläggande för Ulrik 
Alexander Stromberg att inkomma med förklaring 
i mål om syn i ägotvist.

(jfr n:o 67 och 68). Koncept med rättelser.

Ur Hallenbergs saml.

70. Stämningsansökan d. 17/4 1780 till Sollentuna härads
rätt i mål om bodelning efter Carl Hagel.

(Original. Jfr n:o 7l).
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71. Utdrag av Sollentuna häradsrätts dombok d. 5 och 6 maj (B 200)
1780 i mäl om bodelning efter Carl Hagel. ^ol*

(Med rättelser. Jfr n:o 70).

Ur Hallenbergs saml.

72. Svea hovrätts dom d. ll/3 1727 i mål mellan Alexander 
Hummerhielms änka Catarina Margareta Hägerflycht, 
å ena, samt sadelmakaremästaren Hans Nyman, å 
andra sidan.

73. K. resolution och förklaring d. 15/3 1732 över justitie- 
kanslerns erinringar och förfrågningar vid förord
ningen d.8/11 1731 ang. avskaffande av allsköns 
yppighet och överflöd.

74. Underd. besvär av Hans Gülich i mål, vari Göta hovrätt 
meddelat utslag d. I3/1O 1735.

75. Livgardesregementesrättens dom d. 5/6 1736 i mål mellan 
kaptenen Hans Belfrage och löjtnanten Malcolm 
Sinclair, ang. krav.

(Originalexp.).

76. K. resolution d. 2l/l0 1736 ang. förmedlade hemmans 
röster vid prästval.

(Originalexp.).

77. Svea hovrätts utslag d. I8/1O 1748 i kravmål mot kap
tenen Daniel BaVkenbom.

78. K. M:t utslag d. 19/7 1751 ang. myndigförklaring av 
Beate Tillander.

Ur Cels. saml.

79. Underd. förklaring (1756?) av Anders Berg m.fl. över 
de besvär advokatfiskalen i Svea hovrätt anfört 
över hovrättens utslag d. 27/ll "förlidet år"
(= 1755?) i ett aktionsmål från Stockholms 
södra förstads kämnärsrått.

Ur Gyllenborgs saml.

\
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80. Anteckningar (av Germund Carl Cederhielm?) bl.a.om en 
föredragning i rådet,troligen tillkomna 1780- 
1787,uppställda i 25 §§. '

81. Göta hovrätts utslag d.28/6 (28/7 ?) 1781 i mål mot
Anders Larsson i Bodanäs,ang. försummad väghåll
ning m.m.

82. Brev, troligen 1773, från okänd till Krister Berch.

Koncept med rättelser.

83. Brev, troligen 1773, från okänd till Carl Rudenschöld

Koncept, delvis överstruket.

B 200 är en bunt handlingar från 1500-1700- 
talen ur andra samlingar, avskrifter där ej 
annat här anmärkts. Olika händer.

Folio.

(B 200). 
Fol.
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