
  
 

  Sida 1 av 7 

 
 
 

Stadgar för 
 

STOCKHOLMS BORGERSKAP 
 

och dess 
 

FEMTIO ÄLDSTE 
 

Bakgrund  
Stockholms Borgerskap har sina rötter i det gamla ståndsamhället som levde kvar fram till införandet av 
tvåkammarriksdagen 1866. Innan 1864 hade borgarna en exklusiv rätt att utöva handel och hantverk i staden. Denna 
exklusiva rätt togs bort genom lag 1864. Staden genom dess magistrat fortsatte dock ända fram till 1964 att besluta 
om vilka som skulle utses till borgare efter förslag från Borgerskapets representantskap de Femtio Äldste. 
Borgerskapets rättigheter och skyldigheter reglerades i 2 - 4 kapitlen i handelsbalken. Dessa rättigheter och 
skyldigheter grundades alltså på lagregler om samhällets organisation. Borgarnas olika stödfunktioner som 
kassahanteraren, Bemedlingskommissionen, och hjälporganisationer, Enkehuset och Gubbhuset, behövde ingen 
privaträttslig associationsform under ståndsamhällets dagar. Behovet av att avgränsa Borgerskapets institutioner 
inom privaträttsliga associationer har kommit senare och successivt.  
 
Alla Borgerskapets institutioner har numera fått en uttrycklig privaträttslig associationsform utom borgarna själva. 
Dessa stadgar för den ideella föreningen Stockholms Borgerskap är avsedda att täcka det behovet. Föreningen skapas 
genom att den ideella föreningen Stockholms Borgerskaps Bemedlingskommission ändrar sin verksamhet enligt 
dessa stadgar och uttryckligen samlar borgarna som medlemmar. Bemedlingskommissionens gamla roll att som en 
enhet inom Stockholms Borgerskap förvalta de medel, som anförtrotts Borgerskapet genom olika typer av 
donationer handläggs numera av Borgerskapts Presidium. 

 
Följande stadgar utgör en bearbetning av de regler som styrt Stockholms Borgerskap och dess Femtio Äldste. Dessa 
regler har tillämpats under lång tid och utgör en värdefull historisk länk mellan ståndsamhällets tid och vår nutid. 
Stadgarna har därför ändrats så lite som möjligt och endast i syfte att möjliggöra tillämpning av det nya ändamålet.  

 
§ 1  

 
Stockholms Borgerskap utgörs av dem, som vunnit burskap såsom borgare i Stockholm. Stockholms Borgerskap 
ideell förenings ändamål är att samla de burskapsägande borgarna i Stockholm, verka för deras gemensamma 
intressen och utgöra det högsta beslutande organet för Stockholms Borgerskaps Institutioner. 

 
§ 2  

 
Ansökan om burskap såsom borgare i Stockholm ställs till och beviljas av Stockholms Borgerskaps Femtio Äldste. 

 
§ 3  

 
Villkoren för vinnande av burskap, gällande för Borgerskapets samtliga sjutton  i § 9 närmare angivna klasser är:  
 
att  sökanden är svensk medborgare, som råder över sig och sin egendom,  
 
att sökanden sedan minst fem år före ansökans ingivande såsom egen företagare eller eljest i ansvarig ställning 

med goda vitsord driver verksamhet eller utövar yrke i Stockholm inom köpenskap, hantverk, sjöfart eller 
eljest av hävd burskapsberättigat verksamhetsområde, 

 
att den sökande kan rekommenderas av två burskapsägande borgare i Stockholm och erlägger föreskriven 

burskapsavgift. 
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Sökanden kan driva sin verksamhet i enskild firma, handelsbolagsform, kommanditbolagsform eller i 
aktiebolagsform. 
 
Utöver dessa allmänna villkor gäller för nedan angivna klasser dessutom: 
  
Klass 1. Grosshandlare  
Sökande skall antingen idka partihandelsrörels eller vara redare av fartyg. 
 
Klass 2. Detaljhandlare 
Sökande skall idka minuthandelsrörelse i öppen butik. 
 
Klass 4. Sjökaptener 
Sökande skall inneha svenskt sjökaptensbrev samt ha tjänstgjort under minst fem år som befäl på handelsfartyg. 
 
Klass 6. Bryggare,  källarmästare, bagare och sockerbagare 
Sökande som är källarmästare skall inneha rättigheter att få utskänka vin och sprit eller också vara verkställande 
direktör för bolag, som fått sådan rättighet överlåten. 
 
Klass 7.  Frisörer, kreativa och skapande yrken 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
Frisörer, skulptörer, konstnärer och andra skapande yrken 
 
Klass 11. Jurister och advokater 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
Advokater, jurister, jur kand, jur dr. 
 
Klass 13. Legitimerade  sjuk- och hälsovårdsyrken 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
Legitimerade läkare, tandläkare, psykoterapeuter, psykologer, optiker, naprapater, sjukgymnaster. 
 
Klass 15. Ekonomer 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
Bankdirektörer, finanschefer, ekonomchefer (CFO), ekonomer, revisorer 
 
Klass 16. Journalister, media och IT 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
Journalister, skribenter, fotgrafer, grafiska formgivare,  
yrken inom IT-branschen. 
 
Klass 17 . Övriga borgerskapet 
Berättigade att söka burskap i denna klass är bl.a. 
 
bokbindare  segelmakare 
fyrverkare  tunnbindare 
glasmästare  vagnmakare 
korgmakare  xylografer 
körsnärer  ångbåtsbefälhavare 
plissörer   
ej legitimerade hälsovårdsyrken exempelvis ergonomer, massörer, hud- och fotvårdsterapeuter samt 
övriga egenföretagare och entreprenörer som ej ryms inom definierade klasser 
  

 
§ 4  

 
Burskap meddelas av Borgerskapets Femtio Äldste sedan ansökan i nedan angiven ordning prövats. 
Vunnet burskap må jämväl av Femtio Äldste fråntas borgare, som förvunnits till vanhedrande handling. 
 
Borgare må själv hos Femtio Äldste avsäga sig burskap. 
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§ 5 
 

Burskapssökandes behörighet skall i första hand utredas av Borgerskapets verkställande direktör. Om sökande tillhör 
yrkesgrupp företrädd av ledamot i Femtio Äldste skall yttrande inhämtas av denne. 
 
Är sökandens yrkesgrupp icke representerad i Femtio Äldste skall motsvarande yttrande med uttalat till- eller 
avstyrkande inhämtas hos välrenommerad, erfaren medlem av yrkesgruppen. 
 
Presidiet, skall med omsorg göra sig underrättade om sökandes behörighet och lämplighet, och i protokoll avlämna 
sitt uttalande till Femtio Äldste, som slutgiltigt prövar och beslutar. 

 
§ 6  

 
Till styrkande av vunnet burskap, erhåller borgare ett av Femtio Äldste utfärdat burskapsbrev. 
 
Vunnet burskap medför rätt till de förmåner som Borgerskapet och dess institutioner efter behovsprövning och 
gällande bestämmelser meddelar. 
 
Burskapsbrevet utgör förutsättning för framställningar till Borgerskapet. Vid uppsägning eller upphävande av 
burskap skall burskapsbrevet återlämnas till Borgerskapet. Borgare, som uppsagt eller fråntagits burskap, går med 
omedelbar verkan förlustig alla ur burskapet härrörande förmåner. 

 
§ 7 

 
Stockholms Borgerskap utövar sin högsta beslutanderätt genom att utse ledamöter och revisorer i Stockholms 
Borgerskaps Institutioners olika enheter, genom att fastställa årsredovisningar och pröva frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöternas förvaltning av de olika enheterna. 
Övrig verksamhet i de olika enheterna i Stockholms Borgerskaps institutioner handhas av respektive enhets styrelse. 
 
Stockholms Borgerskaps olika beslutande organ är årsmötet som kallas Allmänt Borgarmöte, fullmäktige som kallas 
Femtio Äldste och fullmäktiges arbetsutskott som kallas Presidiet. 
 
Stockholms Borgerskap, ideell förening, verkar genom sina institutioner 
 
Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus  
(Enkehuset och Gubbhuset) 
 
Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederierne; ideell förening och stiftelse (Grosshandelssocieteten) som 
dock p.g.a. annan medlemskrets har eget årsmöte och egna styrfunktioner 
 
Stockholms Borgargille; ideell förening (Borgargillet) 
 
Enkehuset och Gubbhuset står under ledning av en styrelse bestående av tio (10) ledamöter utsedda av 
Borgerskapets Femtio Äldste jämte Borgerskapets verkställande direktör. 
   
Grosshandelssocietetens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tolv (12) deputerade utsedda av 
societetens medlemmar. 
 
Borgargillet står under ledning av en styrelse bestående av elva (11) ledamöter, utsedda av Borgerskapets Femtio 
Äldste. 
 
Dessa institutioners verksamhet och förvaltning regleras av egna stadgar eller reglementen. 
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§ 8 
 
Borgerskapets Femtio Äldste, utgörs av femtio burskapsägande borgare, valda enligt § 9. 
 
Femtio Äldste åligger: 
 
att bevilja samt upphäva burskap 
 
att genom Borgerskapets Presidium, fungera såsom valförrättare vid val av ledamöter i Femtio Äldste 
 
att utse ledamöter i styrelserna för Enkehuset och Gubbhuset samt Borgargillet 
 

att        avge årsredovisningar för, till Stockholms  
 Borgerskap, anknutna stiftelser 
 
att utse revisorer för granskning av förvaltningen av Enkehuset och Gubbhuset, Borgargillet samt till 

Stockholms Borgerskap anknutna stiftelser 
 
att besluta i frågor rörande Borgerskapets verksamhet där ej sådan beslutanderätt tillkommer vederbörande 

institution enligt dess stadgar 
 
att besluta i frågor som hänskjutits till Femtio Äldste från någon av Borgerskapets institutioner 
 
att  besluta om burskapsavgifter. 

 
§ 9 

 
De burskapsägande borgarna samlas en gång om året i oktober, november eller december till Allmänt Borgarmöte. 
 
Som valförrättare och att leda det Allmänna Borgarmötet fungerar därvid Borgerskapets Presidium. 
 
Valen och övriga frågor förbereds av ordföranden och vice ordföranden i Femtio Äldste. 
 
Till ledning för valen tjänar uppgjord förteckning över avlidna ledamöter respektive de ledamöter, som är i tur eller 
anmält önskan att avgå. Denna förteckning skall för de burskapsägande borgarna finnas tillgänglig och framlagd på 
Borgerskapets kansli under fjorton dagar före Allmänt Borgarmöte. 
 
Ledamöterna väljs klassvis av de burskapsägande borgarna. Förslagsställare är endast i respektive klass närvarande 
borgare. 
 
Klasserna inom Femtio Äldste utser följande antal representanter: 
 
Klass Yrke  Antal representanter   
 1 grosshandlare 12  
 2 detaljhandlare 12  
 3  fabrikanter 5  
 4 sjökaptener 2 
 5 byggmästare, murmästare, 2 
          stenhuggare, grundläggare                                                                 
  arkitekter fastighetsägare, 
 fastighetsmäklare, fastighets- 
 förvaltare, smeder, plåtslagare,  
 bleckslagare, kopparslagare      
 6 bryggare, källarmästare     2        
  bagare, sockerbagare                
 7 frisörer, kreativa och skapande  1 
 yrken          
  

Klass Yrke        Antal representanter   
8 juvelerare, guldsmeder, 1 
          urmakare, gulddragare, guldslagare, 
 gravörer, gelbgjutare, konstgjutare, 
 klockgjutare            
9 målare, lackerare,   1 
10 snickare, svarvare, tapetserare             1 
11      jurister och advokater              2 
12 skräddare, skomakare              1 
13 legitimerade sjuk- och  2 
 hälsovårdsyrken    
14 åkeriidkare 1 
15 ekonomer  2 
16 journalister, media och IT 1 
17  övriga borgerskapet     2  
Summa 50 
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§ 10 
 

Kallelse till Allmänt Borgarmöte sker antingen genom annons senast fjorton dagar före mötet i minst två av i 
Stockholm dagligen utkommande tidningar eller genom personlig kallelse per post eller e-brev 

 
§ 11 

 
Vid Allmänt Borgarmöte skall följande ärenden förekomma:  
Borgarmötets öppnande av ordföranden i Femtio Äldste 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
Val av två justerare 
Godkännande av dagordning 
Prövning om borgarmötet blivit behörigen sammankallat 
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkning 
Fråga om ansvarsfrihet för Femtio Äldstes ledamöter och Borgerskapets verkställande direktör 
Fastställelse av arvode åt revisorerna 
Val av ledamöter i Femtio Äldste i enlighet med § 12 nedan 
Val av två revisorer varav en skall vara auktoriserad samt två suppleanter. I stället för auktoriserad revisor må 
registrerat revisionsbolag utses och i så fall utses ingen suppleant. 
 
samt  
sådana frågor av gemensamt intresse för Borgerskapet, som skriftligen anmälts till Borgerskapets kansli senast åtta 
dagar före mötet. 
 
Diskussion och prövning i ärende av sistnämnt slag kan endast leda till rekommendationer av åtgärd eller 
handlingslinje, ej till beslut i sakfrågan, såvida frågan inte av Femtio Äldste hänskjutits till borgarmötet för beslut. 

 
§ 12 

 
Femtio Äldstes ledamöter väljs för en tid av fyra år, räknat från och med början av året efter det under vilket valet 
skett. Ledamot kan omväljas. Avgår ledamot under en fyraårsperiod väljs i den avgångnes ställe, vid första 
nästkommande borgarmöte, ny ledamot för den återstående delen av perioden. 
 
Uppdraget är ej förenat med någon ersättning. 

 
§ 13 

 
Femtio Äldstes ledamöter kallas till ordinarie sammanträde tre gånger årligen, första gången i januari eller februari, 
andra gången i maj eller juni och tredje gången i oktober ellernovember. 
 
Extra sammanträde kan utlysas efter framställan av minst fem enskilda ledamöter eller då ordföranden annars anser 
det påkallat. 
 
Kallelse till sammanträde skall ske skriftligen eller med elektronisk post till envar ledamot minst åtta dagar före 
sammanträde och skall vid extra sammanträde anledningen därtill utsättas i kallelsen. 

 
§ 14 

 
Femtio Äldste är beslutför när minst tjugofem ledamöter är närvarande. 
 
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande 
 

§ 15 
 

Stockholms Borgerskaps firma tecknas, förutom av Femtio Äldste, av ordföranden, vice ordföranden och 
Borgerskapets verkställande direktör två i förening eller av dem som Femtio Äldste därtill utser, två i förening. 
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§ 16 
 

Vid Femtio Äldstes första ordinarie sammanträde för året skall följande ärenden förekomma: 
 
val av ordförande och vice ordförande att fungera intill första ordinarie sammanträde för året efter 
 
val av två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, för granskning av förvaltningen av 
envar av Enkehuset och Gubbhuset samt Borgargillet. I stället för auktoriserad revisor må registrerat revisionsbolag 
utses och i så fall utses ingen suppleant. 
 
val av revisorer att granska förvaltningen av till Borgerskapet anknutna stiftelser 
 
val av representanter och revisorer i sådana stiftelser, där Borgerskapet eller någon av dess institutioner åtagit sig att 
vara företrädd av ledamot eller revisor.  

 
§ 17 

 
Vid Femtio Äldstes andra ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma;  
 
anmälan och föredragning av årsredovisningar för Enkehsuet och Gubbhuset,  Borgargillet samt till Borgerskapet 
anknutna stiftelser,  
 
anmälan och föredragning av Enkehusets och Gubbhusets, Borgargillets samt till Stockholms Borgerskap anknutna 
stiftelsers revisionsberättelser,  
 
beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar för Enkehuset och Gubbhuset samt Borgargillet, 
 
beslut att avge årsredovisningar för till Stockholms Borgerskap anknutna stiftelser,  
 
fråga om ansvarsfrihet för näst föregående års förvaltning för ledamöterna i Presidiet och i styrelserna för Enkehuset 
och Gubbhuset och Borgargillet.   

 
§ 18 

 
Ärende angående burskapsansökan skall företrädesvis upptas på Femtio Äldstes andra och tredje ordinarie 
sammanträden, dock kan, om särskilda skäl föreligger, ansökan om burskap prövas vid varje sammanträde. 

 
§ 19 

 
Borgerskapets Presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden i Femtio Äldste samt i styrelserna för 
Enkehuset och Gubbhuset, Grosshandelssocieteten och Borgargillet med Borgerskapets verkställande direktör som 
föredragande. 
 
Presidiet, som sammanträder på kallelse av ordföranden i Femtio Äldste, åligger, att övervaka förvaltningen av 
Stockholms Borgerskap, att avge årsredovisning för Stockholms Borgerskap (ideell förening), att utse och entlediga 
samt att i övrigt bestämma anställningsvillkor för Borgerskapets verkställande direktör och kanslipersonal samt 
besluta i övriga ärenden som Femtio Äldste till dem delegerat. 
 

§ 20 
 

Borgerskapets verkställande direktör åligger att i enlighet med gällande instruktion verka till Borgerskapets, 
institutionernas och de burskapsägande borgarnas bästa. 

 
§ 21 

 
Vid alla i dessa stadgar angivna sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden och två vid 
sammanträdet utsedda justerare. 
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§ 22 
 
För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande Femtio 
Äldstes ordinarie sammanträden och skall sådant beslut för vinnande av giltighet underställas Allmänt Borgarmöte 
för godkännande. 

 
§ 23 

 
Vid föreningens upplösning skall de tillgångar som återstår sedan skulderna reglerats i första hand överlåtas till en 
association som fortsätter med föreningen jämförlig verksamhet. I andra hand skall återstående tillgångar överlåtas 
till en association med uppgift att stödja behövande borgare. Tillgångarna skall inte delas ut till medlemmarna. Beslut 
om hur skall förfaras med föreningens återstående tillgångar skall fattas av Femtio Äldste och för vinnande av 
giltighet underställas Allmänt Borgarmöte för godkännande. 

 
Senast ändrade enligt beslut av 

Stockholms Borgerskaps Femtio Äldste den 10 juni och 15 oktober 2008 samt den 12 juni och 25 oktober 2013 
 

Stockholms Borgerskaps Allmänna Borgarmöte  
den 2 december 2013 

 
 
 

 Johan Piehl Tommy Adamsson 
 Ordförande Vice ordförande 


