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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



ARKIVALISKA NOTISER. 85

så lära och så de gode H:r der emot icke kunna begiära min 
Skada, ty opföres sielfwa lådan med sitt beslag för d:r 300 K:mt
För Fotralet med sitt Beslagh........................................... 60

D:r 360: K:mt
Stockholm d: 3 Decembr A:o 1726.

Paseh Kloth.

A:o 1726 d. 3 Decembris prsesenterades denna rechn. i Bilt- och 
Stenhuggare Ämbetet och accorderade Ämbetet med Mr Pasch Kloth 
om förberörde Ämbetslåda til 340 dr Kmt.

Ehreborne och högtwälachtat Hr: Ållderman så och Samtel. 
Hr: Bisittiare uthi det lofl. Stenhuggar Embetet.

Det lärer Hr: Ållder Mannen och det lofl. Stenhuggar Embetet 
draga sigh till Minnes att hoos migh är pantsatt en Silfwer prse- 
senter-Tallrick1 för den rest som iagh för Ernbetz lådans förfär
digande ännu har att fordra Nembl. 234 dr 10 •/. Kopptt, och som 
effter lod: Stenhuggar Embetets försäckran iagh giort migh det 
wissa hopp att samma peng: skulle sidstleden påskhelg blifwit be- 
thalt, som nu icke skiedt är, fördenskull är till H:r Ållder Mannen 
och det lod: Stenhuggar Embetet min tienstd. begiäran de behagade 
wara af den godheet, och förbemt:e Silfwerpant ifrån migh inlösa, 
i annor händelse nödgas iagh det samma på något ställe för pen
ningar pantsättia, då intresset som der å faller lärer blifwa det 
lod. Stenhuggar Embetet beräcknat, förblifwer det 

lod:a Stenhuggar Embetets 
Tienstskylldigste Tienare

Stockholm d: 8 Maij 1727.
Pasch Kloth.

1 Enligt räkenskapen för 18 nov. 1726 en konfektsilfverskål.
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Den här ifrågavarande ämbetslådan, som i maj 1893 inköptes 
för Nordiska museets samlingar på hammerska auktionerna i Köln, 
är ett litet synnerligen vackert prof på hvad 1720-talets snickar- 
mästare kunde åstadkomma, och en hland de dyrbaraste museet eger 
i sin samling för skråväsendets historia. Hon är gjord af ek med 
valnötsfaner och rikt ornerad med listverk samt inläggningar i hvitt 
och svart. A locket läses årtalet 1726 samt initialerna till då 
varande åldermannens och bisittarens namn. Insidan af locket är 
prydd med en korintisk kapital och del af en refflad pelarsockel, alt 
fastlimmadt å en af hopplister inramad rektangulär ebenholtsskifva. 
Sannolikt är det detta ornament, som åsyftas i en utgiftspost i 
ämbetets räkenskaper, där det heter: »1726, Decemb. 3 Ytgafs till 
den bewiljade ny Mästarelådan åt Snickaren och Modelleuren Pasch 
Klaut i afrächning efft:r accordet och protocollet jämte Capiteletz 
inberächnande (som) inunder låcket blef utstuckit — 120,12 Koppmt.» 
Lådan har nr 77,168 i museets samlingar.

PER GUSTAF VISTRAND.

4.

Mässingslagare och gördelmakare.

Ur handlingar i Nordiska museets skråarkiv, som röra mässing slag ar
ämbetet i Stockholm. 1

Extract af Protocollet hållet i Stockholms Stads Ämbets 
och Byggning Collegio den 16 Februarii 1731.

S: D: företrädde Mässingslagare Ålderman M:r Niclaes Brösell 
med Bijsittiaren M:r Magnus Duneker och M:r Johan Norling å 
egne och Mässingslagarnes i Norkiöping som under detta Ämbetet 
höra M:r David Werners, M:r Daniel Zerls och M:r Mathias Holm- 
stedts wägnar, beswärandes sig däröfwer at giördellmakare Älder-

1 Nr 16,262 h i Nordiska museets samlingar.


