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Historik

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)
Handlingarna omfattar tiden 1691 - 1888
Allmänna rådstugan i Örebro
Det första protokollet från en allmän rådstuga i Örebro stad är från 1590. Det är en s k
valborgsmässorådstuga och sådana hölls årligen och då oftast i maj månad. Vid sidan om den kunde man
sammankalla borgarna till "vanlig" allmän rådstuga när något viktigt ärende behövde beslutas. Ärenden
som behandlades var taxeringsfrågor, val av ämbetsmän till borgerliga befattningar och riksdagar,
burskapsansökningar m m.
Under 1800-talet började en del ickeborgare vara med på rådstugorna, framförallt då jordägande
ståndspersoner. Detta för att de kunde omfattas av de taxeringar och beslut som fattades under rådstugan.
Rådstugan i Örebro förlorade sin funktion som beslutande organ i och med stadsfullmäktige inrättandes
år 1863.
Arkivhandlingar
Arkivet har en ringa omfattning på ca en hyllmeter. De i Örebro stadsarkiv förvarade handlingarna består
av diverse längder för fattighjälpen och röstlängder till riksdagsledamöter. En kassabok från
brodirectionen finns liksom en hel del handlingar från taxeringskommittén. Under 1800-talet tillsattes
kommittéer av allmänna rådstugan för behandling av ett visst ärende. 1810 tillsattes en
taxeringskommitté för att sköta taxeringen enligt 1810 års bevillningsförordning. Den bestod av frälse
och ofrälse ståndspersoner samt borgare och bönder. Man skötte taxering för den statliga bevillningen
samt diverse borgerliga avgifter. Taxeringen av de borgerliga utskylderna sköttes dock av borgerskapets
äldste. Andra kommitéer med bevarade handlingar är brandskadetaxeringskommittén 1810-1811,
kommittén för upprättande av reglemente till drätselkammare 1851 och kommitterade för upprättande av
förslag till ny byggnadsordning 1855.
Protokoll och andra handlingar finns i Uppsala landsarkiv.
Arkivet är omordnat och omförtecknat av Fredrik Edwall oktober 1999.

Bilaga 1: Fällström, Anne-Marie; Örebro stads allmänna rådstuga. Utan år. Stencil
Bilaga 2: Örebro rådstuga: taxeringskommitténs arkiv. Okänd författare, utan år.
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Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Föredragningslistor med bilagor
Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Rådstugans protokoll finns på Uppsala landsarkiv.
Volymnummer

1

Tid

Anmärkning

1831-1837

- 1 fascikelomslag
Häri även:
serie F2 Övriga kommittéer och diverse handlingar
serie G1 Kassakontobok från brodirectionen
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A1

Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Register och förteckningar

D1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Volymnummer

Tid

Anmärkning

1

1691-1779

- Specifikation uppå tjänstefolket med gesäller som befinnes uti
Örebro stad 1691, Förteckning uppå Örebro stads hantverkare
1700-tal
- Utdelade medel till stadens och socknarnas fattiga 1734
- Utdelade medel till stadens och socknarnas fattiga 1735
- Utdelade medel till stadens och socknarnas fattiga 1736
- Utdelade medel till stadens och socknarnas fattiga 1737
- Utdelade medel till stadens och socknarnas fattiga 1738
- Kvitton på levererade fattigmedel 1764-1765
- Indelningslängd fattigrotar 1728
- Indelningslängd fattigrotar 1731
- Indelningslängd fattigrotar 1732-1733
- Indelningslängd fattigrotar 1739-1740
- Indelningslängd fattigrotar 1744-1745
- Indelningslängd fattigrotar 1757-1758, längd för rote 2 1764
- Fattighjälpstaxa för december månad 1751
- Förteckningar över fördelning av sjättedelsjorden 1769
- Förteckning över och instruktioner för skjutshållare 1749
- Indelningslängd över hållskjuts utförande i staden 1777-1779
- Förteckning över borgare som pga fattigdom ej kunnat erlägga
borgerliga utskylder 1851

2

1817-1888

- Röstlängder till rådmansval 1817, 1827 och utan år
- Röstlängd vid tillsättande av magistratsekreterartjänst 1831
- Röstlängder vid val av riksdagsman inom borgarståndet i
Örebro 1828, 1834, 1839, 1847, 1850, 1862, 1865, 1867
- Röstlängder vid Allmänna sockenstämman i Örebro församling
1851 - 1859
- Röstlängder för Allmän rådstuga 1862, 1864 - 1866, 1879,
1887 - 1888
- Handlingar och tabeller för upprättande av röstlängder 1840 1850-tal
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Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Inkomna skrivelser

E1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong om inget annat anges.
Se även Femmanskammarens arkiv, serie G1.
Volymnummer

Tid

Anmärkning

1

1722-1865

- Inkomna skrivelser 1722-1751
- Revisionsgranskning av Borgerskapets äldstes revisorer och
stadens kassor 1796 - 1809
- Revisionsberättelse för 1803 års kronoräkenskaper
- Revisionsberättelse för 1806 års kronoräkenskaper
- Revisonsberättelse för 1809 års kronoräkenskaper
- Revisionsberättelser för Örebro stads räkenskaper 1816 och
Örebro stads enskilda medel 1820
- Skrivelse angående borgarnas fångskjutsskyldighet 1822
- Revisionsberättelse 1824 - 1829 med tillhörande handlingar
- Revisionsberättelse för Örebro stads enskilda medel 1824 1830
- Revisionsberättelser för Örebro stads räkenskaper 1861 - 1863
- Förslag till nytt uppbördsreglemente 1832
- Handlingar till revisioner 1821 - 1832
- Handlingar till revisioner 1829 - 1834
- Protokollsutdrag från magistraten angående riksdagsmannaval
1865

2

1840-1860

Inbunden.
Revisionsberättelser
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Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Taxeringskommitténs handlingar

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Volymnummer

Tid

Anmärkning

1

1803-1862

Taxeringskommitténs protokoll

2

1819-1823

Storformat.
Taxeringslängder för bevillningen

3

1824-1828

Storformat.
Taxeringslängder för bevillningen 1824, 1826 - 1828

4

1829-1831

Storformat.
Taxeringslängder för bevillningen 1829, 1831

5

1811-1827

- Taxeringslängd för brandkasseavgift samt patrull och
vattenhästar 1811 - 1812
- Taxeringslängd för antal hästar till vattenkörning och
brandpatrullering 1811
- Förteckning på invånare som under sommarmånaderna skall ha
en häst beredd för brandutryckning 1813 - 1814, 1821 - 1824
- Taxeringslängd för patrull- och vattenhästar samt avgift till
stadens brand-, fattig-, arbetshus-, diverse-, och fångkassor
1816 - 1817
- Taxeringslängd för patrull- och vattenhästar samt avgift till
stadens brand-, fattig-, arbetshus-, diverse-, och fångkassor
1818 - 1819
- Taxeringslängd för patrull- och vattenhästar samt avgift till
stadens brand-, fattig-, arbetshus-, diverse-, och fångkassor
1819 - 1820
- Borgerlig taxeringslängd - hästar och kassor 1820 - 1821
- Taxeringslängd över källarmästare-, gästgivare-, värdshus- och
näringsidkare i Örebro 1820, 1821
- Taxeringslängd över arrendatorer som brukar jord i Örebro
1820, 1826
- Borgerlig taxeringslängd - hästar och kassor 1821 - 1822
- Borgerlig taxeringslängd - hästar och kassor1822 - 1823
- Taxeringslängder för hållande av varmt vatten, inkvarteringar
och hästar under marknaden i januari 1826, 1827

6

1840-1854

Taxeringslängder över enheter samt för patrull- och vattenhästar
och varmvattenhållardagar

7

1816-1863

- Taxeringslängder för ekliastiska avgifter 1853 - 1858
- Taxeringslängder för gatubelysningskostnader 1853 - 1858
- Taxeringslängd för gatu- och tomtreglerings- samt
gatuplaneringskassorna 1858
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Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Taxeringskommitténs handlingar
Volymnummer

Tid

F1

Anmärkning

- Taxeringslängd för ekliastik-, gatu- och tomtreglerings-,
gatuläggnings samt lyktkassorna 1859
- Taxeringslängd för ekliastik- och gatulyktkassorna, gatu- och
tomtreglerings- samt gatuläggningskassorna och
riksdagsarvodeskassan 1860
- Taxeringslängd för brand-, och fångkassorna och för
vattenpatrull och hållande av varmt vatten 1859 - 1861
- Taxeringslängder för kassor och vattenpatrull och
vattenhållning 1861 - 1863
- Arbetsunderlag till taxering 1857 - 1863
- Mallar och tabeller för uträkning av skatteuttag 1856 - 1862
- Förteckning över nedbrunna tomter efter storbranden 1854
- Förteckning över bryggeriinnehavare 1817
- Förteckningar över taxeringsmän 1816, 1821, 1836
8

1812-1862

Diverse inkomna skrivelser till taxeringskommittén

9

1811-1821

Inkomna taxeringsuppgifter 1811 (med register) 1817 och 1821.
3 fascikelomslag.

10

1822

11

1823-1825

Inkomna taxeringsuppgifter 1823, 1824 och 1825.
3 fascikelomslag.

12

1827-1837

Inkomna taxeringsuppgifter 1827, 1828, 1834, 1836 och 1837.
4 fascikelomslag.
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Inkomna taxeringsuppgifter

Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Övriga kommittéer och diverse handlingar

F2

Serieanmärkning

Volymnummer

-

Tid

Anmärkning

1767-1855

- Donation av militära persedlar 1767
- Utkast till ekonomi- och byordning för Örebro stad 1767
- Patrullbok 1780 - 1803
- Byggnadsordningar 1809
- Brandskadetaxeringskommitténs handlingar 1810-1811
- Byggnadsordningar 1809
- Anförande av hantverkssocieteten i Örebro till borgarståndet
vid 1809 års riksdag
- Brandskadetaxeringskommitténs handlingar 1810 - 1811
- Ekonomi- och byordning för Örebro stad 1828
- Kommitté för upprättande av reglemente till drätselkammare
1851
- Kommitterade för upprättande av förslag till ny
byggnadsordning - Protokoll och förslag 1855
Ingår i volym A1:1.

2016-04-07

Örebro Stadsarkiv

Arkiv

Örebro stad. Allmänna Rådstugan (ÖS:002)

Serierubrik

Seriesignum

Kassakontobok från brodirectionen
Serieanmärkning

Se även Femmanskammarens arkiv, volym G1:5 Handlingar från Brodirectionen.
Volymnummer

-

Tid

Anmärkning

1790

1 fascikel
Ingår i volym A1:1.
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