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liga hall rätts stämpeln inbrände Kors; de åter som hafwa bland
ning af äckta och oäkta förgyllning, med ett sådant Kors; och änte- 
ligen de helförgylte endast med hall rätts stämpelen.

Denna widtagne anstalt, har rätten ansedt dess skyldighet lik- 
mätigt, att hos Tit. i all ödmiukhet anmäla, samt att derhos i lika 
ödmiukhet anhålia, det tacktes Tit. höggunstigt lata en aVrmän 
Kundgiörelse derom köpare och säljare til efterrättelse utfärda.

Stockholm d: 14 Jan: 1778.

Printzell. Segerström. Kautzon. Hardt.
Särensten.

På grund af och i öfverensstämmelse med denna hall- och 
manufakturrättens framställning utfärdades den 12 februari 1779 
»Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående de serskilte Stämp
lar, som hädanefter komma at utsättas på Spegel-Kamarne, til skil- 
nad af äkta och oäkta samt blandning af äkta och oäkta förgyllning».1

JOHN BOTTIGER.

2.

Till silfverfuntens i Slottskyrkan historia.

Ur handlingar i Nordiska museets skråarkiv, hvilka tillhört Stockholms
guldsmedsåmbete.

Wälb: H:r Ränttemestare Nils Sehönbergh.

Såsom Hans Kongl. May:tt War Nådigste Konung; genom dess 
bref till Oss af d. 20 Jan: nästi: i nåder befaller, att alt det Silfret

1 Jfr Utdrag Utur alla ifrån 1776 års slut utkomne Publique Handlingar, 
Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer o. s. v. D. 11. Stockholm 
17SB. S. 681.
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som af den Summatriske mallmen är blefwit uthdragit, skall lefwe- 
reras till Håf Conthoret, emedan Hans Kongl: Maij:tt will låta 
Employera det samma till een Funtz förfärdigande i Slåtz-Kiyr- 
kian; altså wille H: Ränttemästaren till underdånigst föllie der af 
låta nppå H: Kongl. Rådetz ocli Öfwerste Marskallkens Högwäl- 
borne Grefwe Johan Gabriel Stenbocks Disposition afföllia samma 
Söllfwer, anammandes der på Hof Cammererarens Adlerfeltz och 
Håf-Casseuren Holms quittencer som derföre hafwa att giöra wijd 
Håf Statz booken richtig Rähning(!), Stockholm d: 1 Febr. A:o 1696.

Yppå Hans Kongl. Maij:tz Nådigste Befallning sampt dragande 
Kall och Embetes wägnar

Fabian Wrede
G: Wallrave

J Jeger Th: Teuterström.

Till Kongl: Håf Cassan är af Ränttemästaren Wälborne H: 
Nils Schönberg Lefwererat efter föregående Kongl. Statz Conthoretz 
Assignation fölliande Silfwer, sädan det på Kongl. myntet är 
Lagerat till fijnt 15 lodig och femb green nembl. Trehnndradhe 
Siuttijo mff Ett lodh sillf:r hwar af Een fundt till Kongl. Slåttz 
Kyrkian skall for färdigas, hwilka 370 1 Lod Silf:r hermed af
Oss Quitteres, Stockholm d: 4 April 1696.

C. Adlerfelt
B: Holm.

Ehuruwähl iagh her åfwanföre hafwer quitterat trehundradhe 
Siuttijo )?$ ett Lodh Brutto Silfwer, som dock bör efter Myntte- 
mästarens Ythräckning icke mehre wara quitterat än 353 5 Lodh
13fjf g. netto, alltså warda bemt:e Trehundradhe fembtijo Tre w]f. 5 
Lodh lof,; g. netto som är rätta Summan her medh af mig quitterade 
d. 4 April An° 1696.

B. Hm.

6



82 ARKIVALISKA NOTISER.

Wälb: H: Ränttemästare Kills Schönberg.
Det har hans Kongl: Maij:tt genom dess Bref till oss af d. 6: 

hujus i nåder resolverat, att den fransöske Gullsmeden Cousinell 1 
skall undfå 100 Rdr i afbetahlning på det Gullarbete han för hans 
Kongl. Maij:tt under händer hafwer; altså wille H:r Ränttemästaren 
af 1695 åhrs Wijborgz Store Siö Tull, som i Kongl. Räntte Cam- 
maren influten är, till Håf-Cammareren Carl Adlerfelt emot qvittens 
låta afföllia sådane 100 Rd. ell:r Twåhundrade dahler S:M:t, hwilken 
har att tillställa bemelte Gullsmed de samma, och sedan wijd ar- 
betetz fullbordan beräckna och wijd afbetahlningen Observera.

Stockholm d. 9 April A:° 1696.
Yppå Hans Kongl. Maij:tz Nådigste befallning samt dragande 

Kall och Embetes wägnar.

Eabian Wrede.
G: Wallrave

J: Jeger Th: Teuterström.

Carl med Gudz nåde, Sweriges, Giöthes och Wändes Konung, 
Storfurste till Finland, Hertig uthi Skåhne, Estland, Lifland, Care- 
len, Brehmen. Yerden, Stettin, Pommern, Casuben och Yänden: 
Furste till Riigen: Herre öfwer Jngermanland och Wissmar: så och 
Pfaltz-Grefwe wid Rhein i Bayern, till Julich, Clewe och Bergen 
Hertig etc.

Wår synnerlige ynnest och nådige benägenhet med Gud alzmäch- 
tig, Troman, Wår Råd, H:r Grefwe och Öfwerstemarskalk: Såsom 
den fransöske Gullsmeden Jean Francois Cousinel är i wärket be- 
grepen att förfärdiga en fundt af sölfwer till Wår Slottz Kyrkas för
nödenhet effter den dessein och modell som däruppå är affattat:

1 Själf skref kan sitt namn Cousinet å arbetsbetyg och andra handlingar i 
museets skråarkiv, hvilka han utfärdat under åren 1695—1711.
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williandes Wij bestå honom Sex mark Kopparmynt i arbetzlöhn 
för hwart Lod han där till förarbetar, hwaremoth han skall wara 
förplichtat densamma med största flijt att förfärdiga, jämwähl så 
mycket Sölfwer uppå Wår myntewicht af samma halt att lefwerera 
till bakars, som honom på bem:te wickt är wordet tillwägit, eller 
och förvänta, att bristen på arbetzlöhnen för honom blifwer afräk- 
nat; altså och emädan det will falla honom swårt att nppehålla sin 
wärkstad med mindre han elfter handen som arbetet avancerar, unfår 
någon försträkning, hafwandes Wij allaredan för detta befalt Wårt 
Stats-Contoir, att detsamma i afräkning på arbetzlöhnen icke allenast 
strax skall tillställa honom Trehundrade Rijkzdahler, uthan och 
elfter handen låta honom afföllia så mycket som han med Holf 
Cammererarens attest bewijsar sig hafwa förtient på bem:te arbete 
i ty är härmed till Eder Wår nådige willie och befallning, att I 
beordren Hoff Cammereraren, det han, liwar gång sådant af honom 
begiäres, besichtigar bem:t arbete, och sedan med dess attest veri- 
iicerar hwad ber:de Gullsmed effter handen med arbetet avancerar 
och därföre kan hafwa förtient, på det han i föllie af ofwanb:t Ware 
till Stats-Contoiret afgångne ordres, därelfter må kunna upbära 
arbetzlöhnen. Hwarmed Wij befalle Eder Gud Alzmächtig synner
ligen nådeligen. Af Carlberg d: 20 Maj A:o 1697.

Yppå högstbeimt Hans Kongl: Maij:ts respective Wår Elskelige 
K: Herr Sone Sons; så och allernådigste Konungs och Herres vägnar.

Hedeuig Eleonora.
Bengt Oxenstierna, G. Gyllenstierna Fabian Wrede 

N. Gyldenstolpe L. Wallenstedt

Denna Kungl: Maijestet Nådigste Förordningh ställer sigh Hålf 
Cammereraren till underdåhnigh Effterrättelse

Jahan Gabriel Stenbock
C: Piper



84 ARKIV ALIS K A NOTISER.

Af dessa handlingar angifva sig de första genom påtecknadt 
»Copia» som afskrifter; sannolikt äro de dock, såsom äfven hand
stilen anger, ungefär samtidiga med dagteckningen. Den tredje 
åter är originalskrift på helark, hopviket på fyra ställen till bref, 
med följande utanskrift: »Till oss Elskelig Wår Troman Råd och 
Öfwerstemarskalk wälborne Grefwe Jahan Gabriel Stenbock syn
nerligen.» Bref vet har varit försegladt med ett stort sigill i svart 
lack, men af det samma återstår endast några få spår, af kvilka 
dock framgår, att stampen haft kungligt vapen.

För dopfunten, som blef färdig först år 1707, lämnades, såsom 
synes, till guldsmeden från Kungliga myntet 370 skålpund silfver. 
Funten tillhör Kungl. husgerådskammaren och användes ännu i dag- 
vid kungliga barns dop.

PER GUSTAF VISTRAND.

3.

Stenhuggarämbetets i Stockholm mästarlåda.

Ur handlingar i Nordiska museets skråarkiv, hvilka tillhört Stockholms
stenhuggaråmbete.

Det lofl. Steenhuggar Embetet
Debet.

Ehuruwähl H: Åldermannen och Bisittiarne wid det lofl: Sten- 
huggar Embetet sidstledne Såmmar med mig om en wiss Summa 
accorderade för deras Embetz lådas förfärdigande, Nembl: 36 plåtar 
eller 216 dr Kopptt, förutan beslagh och fotralet, så hafwa de gode 
H: lijkwähl sedermehra, hoos mig giort den påminnelsen, att wijd 
samma lådas förfärdigande ingen flit ospard lembnas måtte, med 
försäkran att så framt Embetet funno(!) där wijd sitt nöije, min möda 
och flijt deremot icke häller skulle wara förgiäfwes anwändt har 
altså i anseende der till iag å min sijda icke lembnat någon flijt 
ospard, och som iag nu här wid eij sökt min nytta eller profit


