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INLEDNING 

Denna faksimilutgåva skänktes av Barbro Lundqvist                                                                               

till Sancta Lucia Gille i november 2016                                                                                     

1600-talet 

Den Svenska Stormaktstiden  

Den svenska samhällsordningen började att organisera sig under detta århundrade som även 

präglades av stora krig och erövringar. 

Några historiska händelser: 

1628 sjönk Wasaskeppet på sin jungfrufärd, vilket naturligtvis var en stor katastrof. Men Sverige hade 

andra krigsskepp. 

1630 landsteg Gustaf den II Adolf i Tyskland för att leda de svenska styrkorna i det som skulle bli det 

Trettioåriga kriget. 

1632 stupade kungen i slaget vid Lützen.  

1634 indelades landet, som även omfattade Finland, i län med länsstyrelse, som än i dag är praktiskt 

taget oförändrade. Dessa leddes av Landshövdingar, som benämndes Konungens 

Befallningshavande. 

1636 bildades Kungliga Postverket, främst för att kunna befordra post mellan de svenska styrkorna i 

Tyskland och statsledningen i Stockholm. 

1645 utkom landets första tidning ORDINARIE POST TIJDENDER. Den utges fortfarande under namnet 

Post och Inrikes Tidningar. 

1648 slöts den Westfaliska freden, då Sverige tillerkändes många landområden i norra Tyskland, med 

följd att hela Östersjön i praktiken blev ett svenskt innanhav. 

1651 bildades Kommerskollegium som omnämns i denna Skråordning som GENERAL COMMERCIE 

COLLEGIUM. 

1658 tågade Carl den X Gustaf över Bälten i spetsen för den svenska hären och besegrade Danmark.  

Samma år slöts freden i Roskilde varvid Sverige bl.a. fick Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, 

Bornholm samt Trondheims Län. Svenska Riket fick då sin historiskt största utbredning. 

1655 föddes Carl (den XI) som blev kung 1660, myndig 1672, död 1697. 

1661 fastställdes taxan för NOTARIUS PUBLICUS som omnämns i denna Skråordning. 

1668 grundades Riksbanken, världens äldsta ännu existerande centralbank. 

1680-talet infördes den allmänna kyrkobokföringen, som registrerade alla innevånare i landet. Det 

var även allmän kyrkoplikt med obligatorisk närvaro vid söndagens gudstjänster runt om i Riket. 

 

 



1669 utgavs denna skrift:  

Konglig Maijst:z Allgemene ORDNING Och Skråå. 

Det är lätt att förstå hantverkarnas stora betydelse under denna tid, ca 200 år innan 

industrialiseringen. Praktiskt taget allt som såldes hade tillverkats av hantverkare som organiserades i 

skrån. Det var smeder, skomakare, hjulmakare, vagnsmakare, snickare, stolmakare, mjölnare, 

bryggare, för att bara nämna några. Som framgår av inledningen till Skrå-ordningen, hade många 

hantverkare tagits in från utlandet och det blev nu nödvändigt att dessa organiserades på ett likartat 

sätt som statsmakten föreskrev.  

Det är intressant att kunna ta del av hur ytterst noggrant allt reglerades in i minsta detalj från den 

allra högsta ledningen i Stockholm. 

Förordningen är underskriven av Förmyndarregeringen med Änkedrottningen Hedewig Eleonora som 

första namn och av Rikets högsta ämbetsmän. 

Som ett tillägg kan nämnas att världen äldsta ännu existerande optikerämbete inrättades i London år 

1629 The Worshipful Company of Spectacle Makers. 

Undertecknad var inbjuden till deras 350-årsjubileum i London 1979, där 1600-talstraditionerna var högst 

påtagliga. 

Senare århundraden 

Något direkt optikerskrå har aldrig funnits i Sverige, yrket utvecklades från de optiska- matematiska 

instrumentmakarna. 1799 fastställdes ett REGLEMENTE TILL MATEMATISKA INSTRUMENTMAKERIERS 

UPPRÄTTHÅLLANDE OCH FULLKOMNANDE” och ställdes under Kungliga vetenskapsakademins 

översyn. I verksamheten ingick bl.a. att tillhandahålla glasögon. I 1802 år almanacka finns en uppsats 

OM WAHL AF GLASÖGON författad av Gabriel Collin, Kungl. Vet. Akad. Optiske Instrumentmakare. 

Vid näringsfrihetens införande 1864 upphörde dessa privilegier 

Det är min förhoppning att denna skrift med sin bearbetning till modernare svenska skall bidra till 

förståelsen av optikeryrkets historiska bakgrund, kanske i kombination med de tidigare utgivna 

yrkeshistoriska böckerna, se nedan. 

 

Nyköping i februari 2016 

Per Söderberg                                                  

Sekreterare i Sancta Lucia Gille.                                                                                                          

per@sanctaluciagille.se                                                                                                                               

Litteratur:                                                                                                                                                                                        

Almanack 1802                              Optikeryrkets historia i Sverige
    Sancta Lucia Gille 2012                            
Synverktyg från äldre tider                                                                  
Stockholms förenade specialoptiker, 1943                                                                      

Glasögon i Nordiska Museet                                                               
Nordiska Museet, 1947                                                                                 
                                          



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbetad av Per Söderberg 2016 

Artikel 1-2-3-7 samt inledning och avslut  

efter en Faksimilutgåva tryckt i Örebro 1953                                                                                                
Nr 32/1000 



W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



socitet

 



protokoll





avskrivit) 









GENERAL COMMERCIE 

COLLEGIUM 



 

 


