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Här följer texten i lite mer lättläst font. Eventuella feltolkningar beror på mig och eventuella 

oavsiktliga rättstavningar kan bero på MS Word.  

 

Kongl. Maj:ts Nådige 

Förordning 

Om 

Dyrkars, samt Nycklars olofliga giörande och bruk. 

Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 9 Decembr. 

1756 

WI ADOLPH FRIEDRICH med GUDs nåde, Sweriges, Göthes och Wendes konung, etc. etc. etc. 

Arfwinge til Norige, samt hertig til Schleswig-Holstein, etc. etc. Giöre witterligit, at som Wi förspordt, 

huru dyrkar och förändrade falska nycklar, til stölders utöfwande, ofta brukade blifwa, och 

nödwändigheten kräfwer, at alla medel och utwägar måge widtagas, hwarigenom sådant the 

wanartiges företagande må kunna hindras och förekommas, och then allmänna trygg och säkerheten 

handhafwas och styrkas; Alltså hafwe Wi funnit godt, at förordna:  

at det Tjenstehion, eller then lösa Person, hädanefter blifwer funnen, at hos sig hafwa dyrkar, dubla 

nycklar, eller hufwud-nycklar, utan husbondens minne, eller falska nycklar, af hwad slag det wara 

måge, skal, fast än ej någon skada therigenom skedt, äntå, utan skonsmål afstraffas, Mannen med 

nio par spö, och Qwinna med sju par ris, try slag af paret, eller theremot swarande fångelse wid watn 

och bröd: Och skal therjemte hwar och en klensmed, eller then, som Werkstaden förestår, wara, wid 

Ethundrade daler Silvermynts wite, förbudit, så wäl at, tå någon behöfwer tillita them om låsars 

updyrkande, anförtro dyrkarne til andre, än them, om hwilke the äro försäkrade, och kunna swara 

före, at thermed ej något missbruk blifwer föröfwat; som ock, at tillåta någon updyrkning uppå 

tienstehions enskilte begäran, utan Husbondens eller Matmoderns skrifteliga tillstånd och samtycke; 

börandes wid lika wite, Mästaren, eller then, som Werkstaden förestår, wara förpliktade, at thess 

emellan hafwa dyrkarne inlåste under egen wård, så at theras lärogåssar, eller andre, icke kunna til 

them tilgång hafwa; som ock, wid answar, noga tilse, at theras arbetare, them owetande, ej någre 

dyrkar och nycklar, efter aftryck, eller modeller, åt sig eller andre, förfärdiga. Och skal then Gesäll, 

eller lärogåsse, som häremot bryter, alfwarsamligen straffas, antingen med penningböter, eller 

kroppsplikt, efter omständigheterne. Thet alle, som wederbör, hafwa at hålla sig til underdånig 

efterrättelse.  

Til yttermera wisso, hafwe Wi thetta med Egen hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill 

bekräfta låtit.  

Stockholm i Råd-Cammaren then 9 Decembr. 1756 

ADOLPH FRIEDRICH 

(L.S.) 

 


