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I.

Om de direkta orsakerna till skråväsendets uppkomst
halva källorna intet att förtälja. De mest djupgående un-
dersökningar hafva icke ledt till något resultat, som ej
skulle lämna rum för tvifvel. Man har stannat vid hypo-
teser. Ännu i dag äro åsikterna hos särskilda forskare
mycket olika.

Till ett, visserligen negativt, resultat har man dock
kommit. Den af de fleste äldre författare, såsom Heinec-
cius, Beyer, Struve m. fl., och bland senare af Gaupp och
Mone uppstälda teorin, att skråna voro en fortsättning eller
efterbilduing af de romerska collegia opificum, är numera —

liksom åsikten att den medeltida stadsförfattningen hade sitt
ursprung i det romerska municipalväsendet — fullkomligt
vederlagd*). Likaså Eichhorns 2) försök att härleda skrå-
väsendet bland annat ur den polisuppsikt handtvärkarne
voro underkastade i sådana städer, som voro inrättade ef-
ter romerskt mönster 3)

Ohållbar är äfven den förklaring af handtvärksskrånas
uppkomst Hiillman sökt gifva. Påbudet att alla varor af
samma slag skulle säljas på en och samma offentliga plats

*) Wilda, Das Gildenwesen im Mittelalter (Halle 1831) s. 291 f.;
Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland (Erlangen
1869—1871) 11, 322; Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart (Leip-
zig 1871—2) I, 36; jmfr äfven Lundeli, Om handtverksskrån, närings-
frihet och arbetets organisation (Lund 1846) s. 17 ff.

2) Deutsche Staats-'und Rechtsgeschichte, 11, 398; Einleitung
zum deutschen Privatrechte, § 381.

3) Wilda, a. a. s. 289 ff.
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eller i särskilda byggnader, de s. k. >bänkarna», var under
medeltiden ganska vanligt. Hvarje handtvärkare måste på
det gemensamma försäljningsstället hafva sitt särskilda stånd.
Delaktigheten i dessa bänkar blef under tidernas lopp en
ärftlig rättighet, och handtvärkarnes sträfvan att strängt be-
gränsa de särskilda lägenheternas antal för att sålunda
kunna inskränka konkurrensen gaf anledning till bildandet
af skråna i). Med' skäl har man mot Hullmans hypotes in-
vändt, att den gör värkan till orsak. Monopolandan var
utan tvifvel en följd af redan bestående skrån, ej en orsak
till deras uppkomst 2).

Större afseende förtjänar Wildas påstående, att skrå-
föreningarna ledde sitt ursprung från de redan tidigt under
medeltiden förekommande skyddsgillena 3). De gamla hed-
niska, med religiösa bruk förbundna dryckesgillena ombil-
dades elter kristendomens införande till ett slags välgören-
hetssällskap. Sådana kristna gillen bildades först uteslu-
tande bland de andlige. Efterhand upptogos dock äfven
lekmän såsom medlemmar, och desse senare började snart,
efter de andliges föredöme, stifta egna världsliga gillen.
Dessa öfvergingo småningom till politiska föreningar till
skydd mot våld och förtryck eller s. k. skyddsgillen och
fingo sitt egentliga hemvist, sitt förnämsta värksamhetsfålt
i städerna, där de mångenstädes tjänade att upprätthålla
stadsboarnas frihet gentemot öfverherren. Ur dessa skydds-
gillen utvecklade sig sedan yrkesgillena. »Skråna hafva icke
uppstått ur ofrihet och beroende — ur handtvärkarståndets
frihet hafva de framgått» 4) Den rent yttre anledningen var
,enligt Brentano, som vidare utvecklat Wildas teori, att handt-
värkarne uteslötos ur skyddsgillena och bildade egna förenin-

x) Städtwesen des Mittelalters (Bonn 1826—29) I, 318.
2) Wilda, a. a. s. 314.
8) Samma åsikt hade redan tidigare uttalats af Kofod Ancher,

Samlede juridiske Skrifter (Kjöbenhavn 1811) III, 216; Fant, De con-
viviis sacris, svet. Gilden, in Suecia. (Upsala 1782—85) s. 33 samt Mur-
berg, Historisk Afhandling om Helge Lekamens Gille i Stochholm (i
Vitterhets, Historie- och Antiquitets Academiens Handlingar, II s. 223).

4) Wilda, a. a. s. 307.
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gar för att skydda sig mot borgerskapets försök att tvinga
dem till en viss afhängighet 1). — Bland yngre författare
hafva äfven Gierke 2) och Schönberg 3) ihufvudsak biträdt
Wildas åsikt.

Samma förklaring af skråväsendets uppkomst gifva
Bergfalk 4), Lundeli 5), Nordström 6) och XDdhner 7) samt dan-
sken Kolderup-Rosenvinge 8). /

Ett visst inflytande hafva skyddsgillena utan tvifvel ut-
öfvat vid handtvärksskrånas bildande. De förras statuter
hafva tydligen tjänat de senare såsom mönster. Så vida
hafva Wilda och Brentano utan fråga rätt. Men för öfrigt
tala långt flere skäl mot än för deras härledning af skråna
ur gilleväsendet. Handtvärkarnes föreningar hade — hvad
deras hufvudsakliga ändamål beträffar — så litet gemen-
samt med skyddsgillena, att man svårligen i de förra kan
se en enkel efterbildning af de senare. Det specielt karak-
täristiska för gillena, omsorgen om gemensamt rättsskydd,
gemensam gudstjänst, gemensamt understöd åt fattiga m.
m. d., stäldes af skråna i deras början helt och hållet i
bakgrunden. Handtvärkarnes hufvudsyfte var fastmer främ-
jandet af yrkesintressena. Först i andra rummet kommo
de. kristliga kärleks värken, politiska sträfvanden o. d. Full-
komligt oriktigt måste det vara att, såsom Wilda, härleda

x) Brentano, a. a. I, 29, 37.
3) Das deutsche Genossenschaftsrecht (Berlin 1868) I, 246.
3) Handbuch der politischen Oekonomie (Dritte Aufl. Tubingen

1890—91) IL, 475. I ett tidigare arbete (Zur wirtschaftlichen Bedeu-
tung des deutschen Zunftwesens im Mittelalter i Hildebrands Jahr-
biicher ftir Nationaloekonomie und Statistik, Bd 9) sökte Schönberg
förklara skråna såsom en reaktion mot de redan framträdande följ-
derna af bestående näringsfrihet och fri konkurrens.

*) Om svenska städernas författning och förvaltning (Upsala 1838),
s. 22 ff.

5) a. a. s. 23 ff.
6) Bidrag till den svenska samhällsförfattningens historia (Hel-

singfors 1839—1840) I, 272 f.
7) Bidrag till svenska städernas och borgareståndets historia före

1633 (Upsala 1860), s. 5 f.
8) Grumlrids af den danske Retshistorie (Kjöbenhavn 1832) I

109 f.



6 Erik Ehrström.

en så storartad företeelse, som den skråväsendet var, ur
en enda grund. Otvifvelaktigt voro flere särskilda orsaker
därvid samvärkande *).

Så har saken äfven uppfattats af flertalet senare for-
skare, främst Arnold, 2) Heusler, 3) Maurer, 4) Schmoller 5)
och Stieda 6) samt bland svenske författare Hans Hildebrand n)
Enligt den af, dem förfäktade — och, såsom det synes, rik-
tigaste — hypotesen har man att söka skråväsendets upp-
komst i föreningen af tvänne särskilda strömningar, de handt-
värkareföreningar, som bildades under arbetets ofrihetstid,
samt de senare föreningarna af frie handtvärkare. Härtill
lägga Schmoller, Stieda 8) och Hildebrand 9) den obestridli-
gen viktigaste orsaken: handtvärkarnes sträfvan efter att i
yrkesangelägenheter vinna fullkomlig själfständighet, att själfve
få utöfva polis- och domaremyndighet.

I början af medeltiden bestod det stora flertalet handt-
värkare i utlandet af ofrie. De bodde i stort, antal på de
världslige och andlige stormännens gods samt vid klostren.
Likstälde med öfrige trälar stodo handtvärkarne i fullkom-
ligt beroende af sin herre, lydde under hans uteslutande
domsrätt. Under Karl den stores tid började man fördela
dem efter olika yrken i särskilda grupper, af hvilka enhvar
hade sin föreståndare. Hvarje sådan grupp kallades »äm-
bete» (officium), handtvärkarne voro — liksom öfrige hof-
tjänare — »ämbetsmän» (officiales, officiati), och förestån-

x) Jmfr Stieda, Zur Entstehung des deutschen Zunftwesens (Jena
1876), s. 6—9, 44 ff., 49.

2) Verfassungsgeschichte der deutschen Fr^is|;ädte, I 250 ff.
3) Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter, s. 69—124

(cit. af Stieda, a. a.).
«) a. a. II 321 ff.
8) Strassburg zur Zeit der Zunftkämpfe und die Reform seiner

Verfassung und Vervaltung im XV Jahrhundert (1875) s. 8 ff.
") a. a. s. 10 ff.
7) Sveriges medeltid, I, s. 337 ff.
8) a. a. s. 11, 15, 90 f.

9) a. a. s. 344.
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dåren, som tillsattes af öfverherren, hette »mästare» (magi-
ster officii, prsepositus) x).

Småningom började handtvärkarnes ställning förbätt-
ras. Arnolds af Brescia predikningar mot lifegenskapen,
funno genklang öfveralt. Herrarne förmåddes att lossa på
de tryckande banden. Handtvärkarne upphörde att vara
husslafvar, deras arbetsskyldighet ersattes af naturalpraesta-
tioner, och dessa aflöstes snart af penningeafgifter. Till
dessa mildringar kommo andra friheter. För en del handt-
värkare upphäfdes förpliktelsen att bo på själfva gården.
Några lyckades till och med köpa sig fria. Dessa och an-
dra, hvilka flydde ur tjänsten, sökte och funno sin tillflykt
i de uppblpmstrande städerna, hvilka voro i stort behof af
arbetskrafter. Mångenstädes köpte borgerskapet till och med
handtvärkare från godsen och klostren. En del af desse
erhöllo fullkomlig frihet, andra förblefvo »hörige», men deras
lifegenskap förmildrades. De blefvo kommunens »hörige»
och åtnjöto dess skydd. Samtidigt bosatte sig många af
stormännen i städerna, och med dem följde deras underly-
dande handtvärkare. Då därjämte många af städerna upp-
stodo sålunda, att frie arbetare slogo sig ned omkring de
adliga och biskopliga slotten eller vid klostren, begynte
handtvärket så småningom öfvas hufvudsakligen i stä-
derna 2).

De ofrie handtvärkarnes läge i städerna gestaltade sig
i början ungefär lika som på landet. De hvilka drefvo
samma yrke, voro äfven här förenade i ämbeten med hvar
sin mästare eller uppsyningsman. Efterhand började de
dock vinna större själfständighet, anseende och rikedom.
Öfverheten förmåddes att alt mer utvidga deras friheter, att
småningom afskaffa lifegenskapen. Af det forna beroendet
återstod snart intet annat än skyldigheten att årligen betala
en viss afgift till stadens öfverhet, och att mästarne utsagos
af borggrefven.

Dessa under öfverhetens kontroll stående ämbeten —

x) Maurer, a. a. II 323 ff.; Stieda, a. a. s. 15—19
2) Stieda, a. a. s. 58 f., 72 f.
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såsom de fortfarande kallades — åtnjöto naturligtvis hos
allmänheten större förtroende än de invandrade frie handt-
värkarne, hvilkas skicklighet och påtitlighet ännu icke blif-
vit pröfvad. För att få afsättning för sitt arbete måste
desse senare därför antingen ansluta sig till de bestående
föreningarna eller ock, där de funnos i större antal, bilda
nya, hvilka kunde erbjuda dem samma fördelar. Stadssty-
relsens tillstånd erhöllo de i allmänhet mot vilkor, att mä-
starne utsagos på samma sätt som i ämbetena, eller att
deras val åtminstone underkastades styrelsens stadfästelse.
Det senare blef snart regel. Undantag gåfvos dock. Så åtnjöto
t. ex. väfvareärnbetet i Köln och ämbetena i Flandern från
första början absolut själfständighet i valet af sina förmän.
Samma rättighet förunnades 1157 skomakareämbetet i Mag-
deburg*).

Så utvecklade sig ämbetena och de fria föreningarna
sida vid sida. De större fördelar de frie åtnjöto framför de
»hörige» visade sig snart i de förres öfvervikt, och detta
förmådde naturligtvis ämbetena att alt mera energiskt sträfva
efter oberoende af öfverheten, att ombilda sig till fria sam-
fund. Småningom kröntes deras sträfvanden med fram-
gång. Den sista skilnaden mellan frie och ofrie bortföll.
Idkare af samma yrke, forne hörige och frie, sammanslöto
sig till en förening. Handtvärksämbetena sammansmälte
med de fria skråföreningarna 2).

I en dylik sammanslutning sågo handtvärkarne det
bästa medlet för främjandet af gemensamma rättigheter,
och under en tid af så osäkert rättstillstånd som medelti-
den var medlet onekligen godt. Alt öfrigt, politiska, mili-
tära och kyrkliga intressen, skråtvång o. d. stäldes — så-
som redan anmärkts — i skråväsendets början helt och
hållet i bakgrunden. Vinnandet af fullkomlig själfständighet
i yrkesangelägenheter var det mål, som ständigt föresväf-
vade handtvärkarne, och hade det icke så varit, skulle skråna
aldrig nått den betydelse de senare erhöllo., Den första stora
triumf de firade var ernåendet af själfständig domsrätt.

x) Brentano, a. a. I, 43 f.
-) Stieda, a. a. s. 73 f. Jmfr Maurer, a. a. 11, 342 ff., 356 f.
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Först senare, då de vunnit fast mark under fötterna, bör-
jade de trakta efter politiska rättigheter. Då blef delaktig-
het i stadsstyrelsen höjdpunkten för deras sträfvanden, den
välförtjänta belöningen för deras energiska kamp *).

Skråinstitutionen uppkom vid olika tider i särskilda
land. De älsta engelska handtvärksämbetena voro väfvare-
gillena i London och Oxford. Deras statuter stadfästes af
konung Henrik I (1100—1135). Under Henrik II (1154 —

1189) funnos af regeringen sanktionerade skrån äfven i
Nottingham, York, Huntingdon, Lincoln och Winchester 2).
Äfven i Frankrike uppstodo de fria skråämbetena antagli-
gen redan under tolfte århundradet. Deras älsta historia
är dock ännu höljd i dunkel. År 1254 lät Ludvig den he-
lige Etienne Boileau, prévot i Paris, i ett särskildt register
uppteckna hundra olika ämbetens gamla skråstadgar, hvilka
sålunda erhöllo kunglig sanktion 3). Väfvarne i Köln erhöllo
1149 stadfästelse på sina stadgar. Ämbetet hade bildats
långt tidigare. Ungefär samtidigt gaf ärkebiskop Wichman
handtvärkarne i Magdeburg och Halle tillåtelse att ingå fria
föreningar 4).

Sin"fulla utbildning nådde skråväsendet i de stora kul-
turlanden först i fjortonde och femtonde århundradena, tidi-
gast i England, Italien och Frankrike, senast i Tyskland och
fortlefde sedan under ett långsamt tilltagande förfall in i det
nittonde seklet. I sina hufvuddrag var utvecklingen öfver-
alt likartad, i England och Frankrike likväl tidigare bestämd
af statligt inflytande än i Tyskland. Öfveralt hade skråna
samma karaktär, samma ändamål, samma ekonomiska och
sociala betydelse. Skiljaktigheter förekommo väl, men en-
dast i positiva bestämmelser af underordnad vikt.

Skrånas historia företer tvänne olika faser: blomstrin-
gens och förfallets tid. Gränsskälet kan sättas i slutet af
sextonde århundradet. Under båda dessa skeden hade de

a. a. s. 75 ff., 90 ff.
2) Brentano, a. a. I, 38 f; Wilda, a. a. s. 313 ff.
3) Lundeli, a. a. s. 3.7.
4) Maurer, a. a. 11, 330 f., 334; Stieda, a. a. s. 22 £
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en alldeles olika betydelse. Man har vant sig att med ring-
aktning betrakta skråväsendet. Blotta namnet erinrar om
en tid, under hvilken en på sina privilegier pockande egoism
och en likaså trångbröstad som kortsynt ekonomisk politik
hämmade hvarje framsteg i produktionen, hvarje utveckling
af näringsfriheten och på det mest upprörande sätt gjorde
intrång i den naturliga rätten till arbete. Men denna tid var
äfven förfallets tid. Under denna hade skråväsendet redan
blifvit en anakronism, och af de välsignelserika värkningar
det i början af sin tillvara och hela medeltiden igenom ut-
öfvade på producenterna liksom äfven på hela samhället
fans knapt ett spår kvar. Skråväsendet under dess blom-
stringstid var i motsats till det sjuttonde och adertonde år-
hundradets en i allo tidsenlig och nyttig institution. Det
motsvarade fullt producenternas och konsumenternas intres-
sen, skapade för den näringsidkande befolkningen en hög
grad af välstånd och främjade yrkesteknikens framsteg.
Handtvärket utbildades till konst. Endast namnet och de
yttre formerna hade det medeltida skråväsendet gemensamt
med den vrångbild af detsamma de senare seklen uppvisa.

De medeltida skråna voro själfständiga föreningar af
yrkesidkare bildade genom frivillig sammanslutning i syfte
att främja medlemmarnes gemensamma intressen, i främsta
rummet de ekonomiska och sociala, men därjämte värkande
såsom öfverhetliga organ och därför underkastade inskränk-
ningar i sättet för dessa intressens förvärkligande.

Hvarje skrå innehade i regel såsom sitt värksamhets-
område ett visst slags produktion. Dess medlemmar voro
berättigade att ensamma inom staden och dess omkrets
forfärdiga och afyttra det resp. handtvärkets alster. Men
denna gemensamma rättighet hade icke en privaträttslig
utan en offentligt rättslig karaktär. Den var och kallades
ett ämbete, hvilket staden förlänat skrået, och som detta
skulle förvalta till samhällets bästa. Staden tilldelade skrået
denna rätt icke blott gentemot främmande handtvärkare,
utan äfven mot stadens köpmän och krämare samt andra
skrån i samma stad. Men genom denna inskränkning i den
fria konkurrensen borde konsumenternas intressen icke blifva
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lidande. Rätten betingades därför af den motsvarande plik-
ten att tillse, det konsumenterna erhöllo goda varor till
skäligt pris. Om denna plikt icke fullgjordes, kunde öfver-
heten inkalla främmande handtvärkare eller tillåta köpmän-
nen att utifrån inhämta varor. Rätten att idka handtvärk
var sålunda ett stadsämbete af offentlig natur och skiljde
sig därigenom såväl från den ofrie han dtvärkarens patrimo-
niala tjänsteplikt som från en senare tids privaträttsliga
monopol. Hvad skråmedlemmen förvärfvade sig genom sitt
handtvärk, var frukten af hans arbete, icke af en exklusiv
rättighet.

I regel betingades rättigheten att utöfva handtvärket,
mästerskapet, af medlemskap i skrået: skråtvånget. Men
detta skråtvång hade under blomstringstiden en helt annan
betydelse än senare. Det innefattade ursprungligen blott ett
skrået förlänadt privilegium att tvinga alla dem, hvilka ut-
öfvade det resp. handtvärket, att inträda i ämbetet, ett tvång,
hvars värkställighet dels tillkom stadens öfverhet, dels till-
erkändes skrået själft. Senare utvidgades skråtvånget i all-
mänhet därhän, att äfven tilldelandet af rättigheten att ut-
öfva handtvärket från stadsstyrelsen öfvergick till skrået.
Men därmed förändrades icke skråtvångets ursprungliga be-
tydelse. Skråna fordrade rättigheten att få utöfva skråtvån-
get på den grund, att de kunde kontrollera arbetet, vårda
sig om arbetets ära och det allmänna bästa endast, om alla
handtvärkare voro medlemmar af samfundet. Fans det nå-
got själfviskt motiv, så var det icke småaktig egénnytta el-
ler fruktan för konkurrens, utan sträfvan efter makt. —

Den skråmedlemmarne sålunda tillkommande rättigheten att
med andras uteslutände förfärdiga och afyttra sina produk-
ter inom skråets afsättningsgebit motsvarades å andra sidan
af konsumenternas plikt att icke låta utföra det arbete,
hvaraf de voro i behof, af andra än dem rättighet till detta
arbete blifvit förlänad.

Rätten till skråtvång var dock under medeltiden icke
oinskränkt. Det gafs i konsumenternas intresse både in-
skränkningar och korrektiv. Då samtliga producenter eller
ett enskildt skrå i en stad icke kunde förfärdiga en produkt,
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som tillvärkades på annan ort, och sålunda icke kunde till-
godose ett behof, hvars tillfredsställande denna produkt af-
såg, upphörde deras rätt. Skråtvånget innebar ingalunda,
att konsumenterna skulle afsäga sig ett dylikt behof och i
stället nöja sig med, andra inhemska produkter. Om till en
stad anlände främmande handtvärkare, hvilka utöfvade ett
yrke, som icke drefs af stadens egna handtvärkare, voro de
därför berättigade att utan hinder af skråtvånget därstädes
öfva sitt handtvärk. Då stadens öfverhet ville skydda kon-
sumentarna för dåligt arbete och för höga pris, kunde den
icke nå sitt mål endast genom tvångsföreskrifter om pro-
dukternas kvalitet och art, utan behöfde därtill det starkare
och säkrare ekonomiska tvångsmedel främmande konkur-
rens lämnar. Men också producenternas intresse fordrade,
att all täflan icke utestängdes, för att deras produktion trots
den garanterade afsättningen icke skulle råka i förfall. Där-
för var äfven främmande konkurrens under vissa vilkor med-
gifven, dels sålunda att köpmännen fingo hålla till salu vissa
handtvärksprodukter, dels genom periodiskt återkommandet
marknader eller genom andra bestämmelser, enligt hvilka
främmande producenter berättigades att i staden utbjuda
sina produkter, dock livarken så fritt eller i sådan mängd,
att de inhemska producenternas rätt till arbete därigenom
skulle gjorts illusorisk. Slutligen förbehöllo sig städernas
myndigheter att i undantagsfall medgitva mästerskap äfven åt
icke-skråmedlemmar, »frimästare».

De fordringar skråna i allmänhet uppstälde för erhål-
lande af mästerskap voro fläckfritt rykte, hvartill efter
medeltida åskådning äfven räknades äkta börd, och insikt
i handtvärket. Huru- dennaf' inhämtades var ursprungligen
likgiltigt. Men det faktiskt enda möjliga sättet --- läro- och
tjänstetid hos en skråmedlem — kom småningom att gälla
såsom rättsligt nödvändigt. Senare föreskref man därför
bestämda läro- och tjänsteår, vandringsplikt, i många skrån
dessutom en s. k. pröfvotid. Likaså var det i början icke
bestämdt, huru insikten i handtvärket skulle ådagaläggas,
men i slutet af fjortonde århundradet infördes en' formlig
pröfning genom förfärdigande af etti mästerstycke. Af po-
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litiska skäl föreskrefs äfven borgarerätt. 1 en del skrån for-
drades slutligen en viss förmögenhet. Den som uppfylde
alla dessa fordringar, fick skrået i allmänhet icke vägra in-
träde. Men äfven utan rättsligt tvång nekade skråna under
blomstringstiden ingen, som innehade de erforderliga kvali-
fikationerna, förening med samfundet. Fruktan för konkur-
renter trädde i bakgrunden för tanken på skråets genom
talrikare medlemmar förhöjda makt. I själfva värket finner
man också, att ett skrås slutande till ett visst antal mästare,
något som de senare handtvärkskorporationerna eftersträf-
vade såsom det förnämsta privilegiet, ursprungligen betrak-
tades såsom det svåraste straff skrået kunde påläggas. För
medlemskap i skrået erlades — utom afgifter till staden —

en summa till skråkassan. Det hette väl att man sålunda
»köpte sig skrårättighet». Men därvid tänkte man icke så-
som senare på för värfvandet af en privaträttslig förmån.
Genom erläggandet af mästerskapsafgiften erhöll man blott
delaktighet i skråförmögenheten. Skrårättigheten var hvar-
ken förytterlig, delbar eller ärftlig.

Skråna hade en egendomlig dubbelställning. De voro
å ena sidan stadens organ och som sådana voro de
underordnade samhället. De förvaltade af staden anför-
trodda ämbeten till den allmänna välfärdens främjande och
utöfvade därför de med ämbetet förenade åliggandena icke
i eget utan i stadens namn. Därjämte voro de värksamma
såsom politisk^mjlitära institutioner. Såsom sådana hade
de andel i stadens styrelse och fungerade såsom valkorpo-
rationer vid tillsättande af stadens råd. Skrånas åldermän
tjänstgjorde såsom skatteuppbördsmän. I borgerskapets här
bildade skråna egna afdelningar .under sina förmäns befäl.
Skrånas tjänstemän voro sålunda på samma gång stadens.
Men å andra sidan voro skråna fria korporationer, hvilkas
makt- och rättssfär visserligen begränsades och inskränk-
tes genom stadens rätt, men inom dessa gränser var
tjullkomligt själfständig. Genom denna dubbelställning fick
skrånas förhållande till stadens myndigheter karaktären af
en blandning af beroende och frihet. Stadens öfverhet stod
alltid såsom högre instans färdig att inskrida, där skrårät-



14 Erik Ehrström.

tigheterna öfverträddes. Genom de inskränkningar, som
gjordes i skrånas fri- och rättigheter, åsyftade man icke
att göra dem till uteslutande stadsanstalter. Ändamålet var
att åstadkomma nödig harmoni mellan den själfständiga rätt
skrået åtnjöt såsom ett fritt samfund och stadssamhällets
högre rätt.

För bildande af en handtvärksförening erfordrades icke
stadsstyrelsens tillstånd. Frivillig sammanslutning var till-
räcklig. Men skråämbete, med de ett sådant tillkommande
industriella och politiska befogenheterna, blef en sådan
förening först sedan den erhållit öfverhetlig sanktion. Li-
kaså erfordrades för upplösande af ett ämbete stadsmyndig-
heternas och skråmedlemmarnes samvärkan. Endast om
skrået gjort sig skyldigt till svårare missbruk, var stadens
styrelse ensam berättigad att efter ransakning vid behörig
domstol upphäfva detsamma.

I allmänhet voro skråmedlemmarne berättigade att
själfva välja sina förmän ur sin egen krets. På en del or-
ter utnämdes de dock fortfarande eller stadfästes åtminstone
i sina befattningar af. stadens styrelse.

På samma sätt förhöll det sig med skrånäs försam-
lingsrätt. Där fullkomlig skråfrihet rådde, fingo skråna hålla
sina sammankomster oberoende af stadsmyndigheterna. På
de orter åter, där deras själfständighet var mindre, erfordrades
öfverhetens tillstånd till hvarje sammankomst.

Som militära och politiska institutioner stodo skråna
själffallet under stadsmyndigheternas öfveruppsikt. Men äf-
ven i rent industriella angelägenheter var deras korporativa
själfständighet underkastad betydande inskränkningar. Detta
följde med nödvändighet af handtvärkets karaktär af offent-
ligt ämbete. Däremot var skrånas själfstyrelse i inre ange-
lägenheter nästan oinskränkt. Så egde de full frihet i för-
valtningen och användandet af skråförmögenheten. Likaså
egde de i allmänhet själfbeskattningsrätt.

Fullständig autonomi åtnjöto skråna däremot icke. Inom
vissa gränser erkändes väl sedvänja och de af skråna ensidigt
faststälda normerna såsom rättskällor, men å andra sidan egde,
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särskildt i industriella angelägenheter, stadsstyrelsen en obe-
stridd rätt att ensidigt utfärda förordningar, hvilka ingrepo
i den korporativa rätten. En fullständig skråordning be-

1 höfde alltid öfverhetlig stadfästelse, så mycket mer som dess
giltighet icke varit inskränkt till skrå medlemmarna, utan in-
grep i borgerskapets såväl offentliga som privata rätt.

I skrået som fritt, själfständigt samfund voro handt-
värkarne sammanslutna för förvärkligandet af snart sagdt
alla mänskliga intressen, politiska, militära, religiösa, sed-
liga, ekonomiska. Skrået bildade sålunda för sina medlem-
mar ett borgerligt samhälle i smått, och skråets ära, makt
och anseende voro ofta nog lika mäktiga driffjädrar för
handtvärkaren, som stadens för borgaren.

Såsom skråmedlemmar togo handtvärkarne del i sta-
dens styrelse. I skråförsamlingen rådslogs ej blott om rent
ekonomiska intressen, utan äfven om alla stadens offentliga
angelägenheter. Skråvis uppburos skatter och andra afgif-
ter. Hvarje skrå bildade ett vapenbroderskap till stadens
försvar.

Skråväsendet var äfven en religiös institution. Hvarje
skrå hade ett helgon såsom skyddspatron, samlade sina
medlemmar till bön och andakt, underhöll ofta eget altare
i kyrkan och egen präst. För aflidna medlemmar höllos
själamessor.

I nära sammanhang med skrånas religiösa stod deras
sedliga . betydelse. Förhållandet mellan medlemmarna i ett
skrå betecknades i medeltidens terminologi som ett broder-
skap. Detta var ingalunda ett tomt ord. Med broderliga
känslor måste man behandla hvarandra i yrkets utöfvande.
En nödstäld broder var man alltid skyldig att bistå med
råd och dåd. Hela samfundet borde bivista en broders lik-
be^ängelse, och efter denna sista hedersbevisning mot ho-
nom själf sträkte det sin omvårdnad äfven till hans efter-
lämnade familj. Från skråkassan erhöllo fattiga och sjuka
medlemmar understöd, och af skrået betalades kostnaderna
för en medlems begrafning och själamässa för honom.
Skråkassan var sålunda äfven fattig-, sjuk- och begrafnings-
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kassa. Medlemmarnes samt gesällernes och lärlingarnes
moraliska vandel öfvervakades af skrået.

Sin förnämsta betydelse hade skråtia emellertid såsom
ekonomiska samfund. Såsom nämdt var rättigheten att ut-
öfva ett visst handtvärk ett skrået af staden förlänadt äm-
bete och innefattade därför plikten att utföra hvarje arbete,
som bestäldes, och att utföra det så, att konsumenternas
intresse icke blef lidande genom denna skråets exclusiva
rättighet. Hela skråorganisation berodde sålunda på sträf-
vandet att såvidt möjligt främja samhällets, d. v. s. både
konsumenternas och producenternas bästa och att åväga-
bringa harmoni mellan dessas med hvarandra kolliderande
intressen. Detta ■ dubbla syftemål framkallade väsentliga in-
skränkningar i de enskilda skråmedlemmarnas frihet att
ordna sin yrkesdrift.

Såsom offentligt ämbete var skrået framfor alt skyl-
digt att draga försorg om, att konsumenterna erhöllo värk-
ligen goda varor. Härför lämnade redan producentens skrå-
mässiga utbildning äfvensom mästerprofvet en viss garanti.
Såsom nämdt erhöll ingen inträde i ett skrå, som ej inne-
hade bestämda tekniska kvalifikationer. Noggranna före-
skrifter gåfvos rörande arbetssättet — vissa arbetsmetoder
voro strängt förbjudna — om det material, som fick an-
vändas, och dess behandling, varornas' form, storlek och.
kvalitet i allmänhet. Mot otillbörligt dröjsmål vid arbetets
förfärdigande skyddades allmänheten genom stränga straff-
bestämmelser. Den som förfärdigade eller föryttrade dålig
vara eller gjorde sig skyldig till bedrägeri eller förfalskning,
bestraffades med böter och till och med kroppsstraff. Obruk-
bara varor blefvo dessutom konfiskerade eller förstörda.
Regelbundna visitationer af värkstäderna, uppsikt öfver mä-
staren vid fabrikationen, skråföreståndarens pröfning af de
färdiga varorna, stämplingstvång samt skråpolisens inskri-
dande mot ohöfviskt beteende mot allmänheten voro de me-
del, genom hvilka man sökte upprätthålla efterlefnaden af
dessa" föreskrifter.

Själfva drogo skråna äfven försorg om, att konsumen-
ternas berättigade fordran att erhålla sina förnödenheter för



Öfversikt af det finska skråväsendets historia. 17

skäligt pris uppfyldes, i det de med detta konsumenternas
intresse för ögonen bestämde prisen såväl för färdiga pro-
dukter som för enskilda arbetsprsestationer. Öfver skråpo-
lisen stod dock i alla dessa fall stadens rätt till öfveruppsikt
öfver det industriella arbetet, och öfverhetliga förordningar och
taxor utfärdades till obrottslig efterlefnad, om skråna icke
själfva i tillbörlig mån sörjde för konsumenternas intresse-

Å andra sidan afsåg skråorganisationen att garantera
samtliga producenter ekonomisk själfständighet och skälig
inkomst. Men därjämte skulle skråväsendets grundtankar,
jämlikhet och broderlighet, förvärkligas äfven på det in-
dustriella arbetets gebit och således skilnaden mellan rika
och fattiga så vidt möjligt utjämnas. Därför borde den fria
konkurrensen mellan skråmedlemmarne uteslutas samt den
enskildes frihet i produktion och afsättning till de öfrigas
förmån strängt begränsas. Alla borde, om möjligt, arbeta
under samma produktionsvilkor. De enskilde handtvärks-
idkarne voro — detta var deras karaktäristiska kännetek-
ken — icke förläggare (Unternehmer), utan arbetare. Den
fria föreningen af arbetskrafter och kapital i en hand —

förutsättningen för drifvandet af ett yrke såsom förlagsaffär
och det ofelbara medlet att göra den naturliga olikheten
mellan de enskilde alt större — var den enskilde skråmed-
lemmen förbjuden. Kapitalet som sådant hade ingen för-
värfvande kraft och ingen andel i vinsten. Handtvärkarens
inkomst var därför icke häller förläggareinkomst, utan en-
dast inkomst af arbete. Ingen stor industri fick uppkomma.
Skråna voro föreningar af småmästare. Produktionens om-
fång bordo för alla medlemmar i ett skrå vara detsamma.
T detta syfte bestämdes antalet af de lärlingar och ge-
säller hvarje mästare fick hafva i sitt arbete. Äfven ett
öfverdrifvet tillgodogörande af dessa biträdens arbetskrafter
var förbjudet. Arbetstiden var ofta bestämd. Nattarbete
och arbete på fridagar belades med straff. Ofta nog var
det faststäldt, att hvarje mästare fick arbeta endast i en
värkstad och blott med bestämda värktyg. Stundom be-
stämdes till och med det kvantum den enskilde var berät-
tigad att producera inom en viss tid. De enskilde voro för-
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bjudne att associera sig inbördes eller med utanför stående..
Likaså att uppköpa främmande produkter för återförsäljning..
Staden eller skrået i dess helhet skulle, om produktion i'
större skala visade sig vara af nöden, i stället inskrida^
Det var dock icke tillräckligt, att produktionens omfång för
alla var detsamma. Äfven produktionskostnaderna borde
vara lika, för att den enes inkomst ej skulle öfverstiga den
andres. Därför var det inom en del skrån bestämdt, att
råmaterialet skulle gemensamt anskaffas för skråets räkning;
för att sedan fördelas i jämna delar eller efter de enskilde'
medlemmarnes olika behof. Vid andra åter var väl den
enskilde medlemmen berättigad att själfständigt uppköpa
sitt material, men han var tillika skyldig att, om någon så'
önskade, dela med sig af det inköpta eller åtminstone under-
rätta skråbröderne om sin källa. Stundom stadgades be-
stämda inköpsplatser och inköpstider. Arbetslönerna -t- icke
blott deras belopp, utan äfven deras art — bestämdes af
skrået. Men icke blott beträffande biträdenas löner borde
mästarne vara likstälde. Äfven i öfrigt skulle förhållandet
mellan mästare och tjänare vara ordnadt lika för alla. Där-
för föreskrefs det, att läro- och tjänsteaftalen skulle ingås inför
hela ämbetet eller i närvara af andra mästare. Slutligen
borde, om möjligt, äfven afsättningsvilkoren vara lika för
alla. Därom drog man försorg, utom genom de af skrået
faststälda pristaxorna, äfven genom bestämmelserna om pro-
dukternas kvalitet. Men ej häller i öfrigt fick den ena på
oredligt eller oanständigt sätt skaffa sig någon fördel-fram-
för den andra. Därför var all otillständig reklam förbjuden;
Rättigheten att utställa sina varor var inskränkt. I regel
fick ingen hafva mer än en försäljningsbod eller ett försälj-
ningsställe; vanligen ombytte man bodar på bestämda tider.
Strängt förbjudet var det att bära sina varor omkring till
försäljning.

Om skrået sålunda i ekonomiskt hänseende var ett
arbetarsamfund, hvilket efter jämlikhets- och broderlighets-
principerna dref det såsom ett offentligt ämbete betraktade
handtvärket, så var det i förmögenhetsrättsligt hänseende
icke någon kapitalförening, hivars medlemmar hade rätt till
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bestämda kvoter af den gemensamma förmögenheten, utan
förmögenheten tillhörde samfundet som sådant. Endast så-
som medlemmar af skrået voro de enskilde berättigade att
använda densamma, och deras rättigheter voro därför rent
personliga och hvarandra lika. Ur skråkassan gafs — utom
understöd — äfven förskott och lån åt behöfvande medlem-
mar. Skrået var sålunda äfven en kreditförening.

Slutligen voro skråna äfven lagstiftande och lagski-
pande samfund. Den genom sedvänja och autonomi utbil-
dade, öfverhetligt faststälda och förökade skrårätten tilläm-
pades af skrådomstolen: ämbetsrätten. Till denna af skråets
egna medlemmar sammansatta domstol gingo alla tvister
skråmedlemmarne emellan, innan de kommo inför ordinarie
domstol. Likaså alla egentliga ämbetsmål, isynnerhet brott
mot skråseden och skrårätten, stundom äfven mindre skuld-
fordringsmål. Slutligen var skrådomstolen organ för skråets
polismyndighet och sålunda i många angelägenheter lägsta
inställs äfven för icke-skråmedlemmar. Dock var det strän-
gaste straff hvartill den kunde döma, utom böter i pennin-
gar, vax, vin, öl o. s. v., uteslutning ur skrået, för alltid
eller på viss tid.

Denna domsrätt utöfvades af medlemmarne vid de
hvarje vecka eller kvartalsvis hållna skråsammankomsterna,
vid hvilka hvarje mästare måste vara närvarande. Vid dem
rådslog man dessutom om skråets öfriga angelägenheter,
utfärdade lagar, granskade räkenskaperna, valde skråets för-
män, upptog nya medlemmar, lärlingar och gesäller o. s. v.
Skrånas förmän voro de valde eller genom lottning utsedde
åldermännen, hvilkas antal och tjänstetid var olika vid olika
skrån; i större skrån biträddes de af ett antal bisittare.
De utlyste sammankomsterna, ledde förhandlingarna vid
d.em, uppburo böter och utskylder, dömde i tvistiga saker
och kriminella mål ensamma eller jämte ämbetsbröderna
eller bisittarne. De förvaltade skråets förmögenhet, utöf-
vade den skrået tillkommande polismyndigheten, isynnerhet
köntrollen öfver arbetet, om ej särskilde »skådemästare»
funnos. I krig voro de skråets anförare, och i regel dess
representanter i stadens råd eller andra borgerliga kollegier.
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Såsom lön för sin möda åtnjöto de vissa pekuniära eller
industriella fördeler, och uppburo ofta en del af böterna och
jnträdesafgifterna.

=. Röstberättigade medlemmar i skrået vore blott mä-
stärne. Lärlingarne och gesällerne tillhörde mästarnes hushåll
och voro i förhållande till skrået dess skyddsmedlemmar.
Därför voro de äfven ej blott i alla industriella angelägen-
heter, utan äfven i sina tvister, med mästarne såväl som
inbördes, samt i fråga om brott mot handtvärkets sed eller
ära underkastade skråets domsrätt. Läro- och tjänstetiden
voro blott genomgångsstadier. Gesällerne bildade icke i
början såsom senare ett osjälfständigt arbetarstånd vid sidan
af själfständige förläggare. Därför funnos ej häller ursprung-
ligen några särskilda gesällföreningar. Redan tidigt funnos vis-
serligen gesällbrödraskap, men dessa hade en uteslutande reli-
giös karaktär. I början af femtonde århundradet, då gesällerne
på grund af, att vilkoren för vinnande af mästerskap i hög
grad försvårades, började uppträda såsom ett särskildt stånd,
förvandlades dessa religiösa brödraskap emellertid till världs-
liga samfund, hvilkas syftemål var främjandet af medlem-
marnes ekonomiska och sociala intressen. I början bekäm-
pades de energiskt af mästarne och förbjödos af öfverheten,
men lyckades dock slutligen' vinna erkännande såväl af
skråna som af öfverheten. Dessa gesällskap voro visserligen
afhängiga #f skråna, men hade sina egna statuter, valde
egne förmän (åldgesäller) och tjänstemän, förvaltade rJnder
uppsikt af en af skrået utsedd mästare (gesällfadern) själfva
sina angelägenheter, åtnjöto en viss autonomi, uppburo af-
gifter och böter och hade sin särskilda förmögenhet. Öfver
medlemmarne utöfvade de äfven egen domsrätt i första in-,

stansen. Hvarje gesällskap hade sitt härbärge, i hvilket resan-r
de gesäller togo in och där de på orten vistande gesällerne
regelbundet sammanträdde. Ur gesällkassan gafs understöd åt
resande gesäller äfvensom åt fattige och sjuke medlemmar.
Framför alt vårdade sig gesällerne dock om sina gemen-
samma industriella intressen. Särskildt sökte de invärka på
bestämmandet af arbetslönerna och arbetstiden. Däraf upp-
stod redan tidigt allvarsamma konflikter med mästarne, hvilka
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ej sällan ledde till arbetsinställelser. Då en mästare ej ville
ställa en missnöjd gesäll till freds, så »skymfades» — såsom
det hette — mästarens värkstad, d. v. s. alla gesällerne
lämnade värkstaden och förbjödo alla andra gesäller i staden
att arbeta hos den sålunda skymfade, intill dess saken blif-
vit inför skrået undersökt och förlikt. Höllo mästarne i sin
ordning samman, hände det, att hela staden skymfades^
d. v. s. gesällerne inom en yrkesgren öfvergåfvo staden och
underrättade brödraskapen i andra städer om skymfningen,
hvaraf följden blef, att ingen främmande gesäll af -yrket
antog arbete i den skymfade staden. Oftast upphörde inter-
diktet först efter vidlyftiga underhandlingar. Sådana stridig-
heter mellan gesällskapen och skråna förde dock icke under
skråväsendets blomstringstid till någon fiendtlig motsats mel-
lan arbetsgifvare och arbetssökande. I det stora hela bidrog
gesällskapens korporativa organisation att höja gesällståndet
och främja industrin.

Den medeltida skråorganisationen och skrårätten in-
skränkte den enskildes frihet i hög grad. Det var omöjligt
för den enskilde handtvärkaren att vinna större rikedom.
Ingeu fabriksindustri och inga större förlagsaffärer kunde
uppkomma. Men de band, hvilka sålunda lades på den en-
skildes frihet, kändes icke tryckande. Förvärfvandet af rike-
dom på andras bekostnad var icke ännu målet för händt-
värkarens sträfvän. Å andra sidan tillförsäkrade skråinstitu-
tionén alla handtvärkare själfständig ekonomisk existens
och höjde handtvärkarklassen i dess helhet till anseende,
bildning och makt. Och med afsättningsförhållandenas och
yrkesteknikens dåvarande beskaffenhet hade alla dess in-
skränkningar i den enskildes frihet i det stora hela endast
välgörande värkningar. Särskildt främjades teknikens, fram-
steg därigenom. ,Då den enskilde icke kunde på sina yrkes-
bröders bekostnad utvidga omfånget af sin produktion, rik-
tade sig hans bemödanden i stället på att framställa bättre,
mera omväxlande och i synnerhet mera konstnärligt full-
ändade produkter. Handtvärkets förädling till konst, den
skicklighet och konstfärdighet de enskilde handtvärkarne
allmänt, innehade och som de sedan aldrig mera uppnått
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hade varit otänkbara utan skråorganisationen med dess be-
gränsning af den enskildes produktion och dess ordnande
af den industriella utbildningen.

Skråväsendets förfall, hvilket, såsom nämndt, kan räk-
nas från slutet af sextonde århundradet, ehuru spår därtill
framträdde redan långt tidigare, framkallades af en mängd
samvärkande omständigheter. Slutet af medeltiden och bör-
jan af den nya tiden utmärktes af konungamaktens stigande
styrka. Rättigheten att lagstifta för handtvärkarne — lik-
som lagstiftningen i allmänhet — öfvergick i konungarnes
och furstarnes händer, och skråna förlorade sålunda sin au-
tonomi, och med den försvann äfven den anda, som skapat
dem, gifvit dem kraft och betydelse i samhällets lif. Af-
sättningsmöjligheterna för de industriella produkterna för-
minskades genom världshandelns förändrade gång och forna
marknaders stängning eller försvårade tillgänglighet i följd
af en merkantilistisk skyddspolitik. Uppkomsten af nya in-
dustrigrenar äfvensom teknikens utveckling med dess kraf
på en vidsträktare arbetsfördelning påkallade en omgestalt-
ning af näringsdriften, för hvilken skråorganisationen med
dess för hvarje särskildt skrå utstakade produktionsarter icke
lämnade rum. Där å andra sidan en utvidgad marknad
fordrade industriel värksamhet i stor skala med användan-
de af stora kapital och talrika arbetskrafter, visade skrå-
väsendet med dess stränga föreskrifter om en maximal pro-
duktion, som ej fick öfverskridas, likaledes sin olämplighet för
de nya förhållandena. Under det sextonde och sjuttonde år-
hundradet gjordes betydande förändringar i de olika landens
näringsrätt och handtvärkssed, men dessa voro långt ifrån
några förbättringar. Dels ändrade skråna bestämmelserna
i sina statuter med öfverhetens uttryckliga tillstånd eller
dess tysta samtycke, dels ignorerade de fullkomligt gällande
stadganden, utan att öfverheten fann sig föranlåten att in-
skrida. Påverkad af den romerska rätten, betraktade man
nämligen numera skrånas rättigheter såsom privilegier eller
förvärfvade privaträttigheter. Följderna häraf blefvo, att
gesäller och lärlingar försattes i det mest fördärfliga läge,
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att hvarje framsteg i den industriella produktionen hämma-
des, att konsumenternas intressen fullkomligt förbisågos.

De gamla skråinstitutionerna blefvo bestående, men de
tjänade andra ändamål. Skråväsendet ändrade fullkomligt
karaktär. Dess grund oph ändamål var ej mera, som förr,
att åstadkomma harmoni mellan producenternas och kon-
sumenternas stridiga intressen, att göra det industriella ar-
betet till en säker förvärfskälla för alla, att vårda handt-
värkets. och handtvärkarnes ära. Rätten att idka handt-
värk betraktades icke mera såsom ett offentligt ämbete,
utan såsom ett skråmedlemmarnes privaträttsliga privilegium.
Sträfvandena gingo alt mera ut på att genom skråna till-
försäkra ett mindre antal familjer deras ekonomiska exi-
stens. Skråtvånget förvandlades till ett medel att utesluta
icke-skråmedlemmar från utöfvandet af det resp. handtvär-
ket. Skrået själft var icke såsom fordom för dess med-
lemmar ett medborgerligt samhälle i smått, utan ett privat^
rättsligt institut för tillgodogörande af det gemensamma
privilegiet. »Det var endast den andra sidan af denna ut-
veckling, om också skråets sedliga innehåll mer och mer
gick förloradt, om de forna samfundsdygderna förvandlades
till motsvarande fel — samfundsandan till kåranda, sträf-
vandet efter korporationens makt, ära och anseende till
■egoistisk vinningslystnad, den forna handtvärkarstoltheten
till småaktig fåfänga, kärleken till ära och dygd till hög-
dryg, ofta endast egennyttan såsom täckmantel tjänande
äregirighet, pieteten för seder och bruk till lystnad efter
tom ceremoniståt, sinnet för broderlighet och jämlikhet till
fruktan för konkurrens och brödafund, den lefvande känslan
för det offentliga lifvet till en på sitt monopol pockande
korporations partikularism»*-).

Medlemskapet i ett skrå betraktades numera såsom en
följd af rättigheten att utöfva ett handtvärk, rätten att idka
näring ej mera*" såsom en följd af medlemskapet. I överens-
stämmelse härmed behandlades mästerskapet såsom en
privaträttslig förmån, hvilken kunde blifva föremål för köp.

x) Gierke, a. a. I, 917.
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Framför alt eftersträfvade handtvärkarne skrånas »slutenhet»
(ett bestämdt antal mästare) eller deras »spärrning» (främ-
lingars inkompetens till inträde). I slutna skrån gynnades-
de privilegierades familjemedlemmar oerhördt. Handtvärket.
blef ett antal familjers ärftliga egendom. Söner till andra
än mästare kunde ofta nog blott genom giftermål med en
mästares dotter eller enka komma i åtnjutande af yrkesrätt.
Där man åter icke lyckades genomdrifva skråets slutenhet
sökte man på omvägar nå sitt mål. För främlingar för-
svårades inträdet genom strängare kompetensvilkor, ökade
inträdesafgifter, gesälltidens förlängning, mästerstyckets ur-
artande till chikan, penningeutprässningar af alla slag, for-
dran på kostsamma gästabud och ett noggrant iakttagande
af ön vansinnig ritual. Skrånas politiska, sedliga och sociala
betydelse trädde fullkomligt tillbaka för den ekonomiska.
Men äfven såsom ekonomiska samfund ändrade skråna full-
komligt karaktär. Liksom förr sökte man väl utestänga all
konkurrens mellan medlemmar af samma skrå. Men med
omsorgen om de enskilde handtvärkarnes ekonomiska in-
tressen parades icke omsorgen om konsumenternas intres-
sen och den allmänna välfärden. Åt öfverheten lämnade
man omsorgen om det allmänna bästa. Själfve eftersträf-
vade handtvärkarne blott att vinna så stor rikedom som
möjligt. Gentemot andra skrån och främmande inkräktare
vakade man ängsligt öfver sina privilegier. Det var skrå-
processernas, »fuskare»- och »bönhas»-förföljelsernas tid.
Omsorgen om lärlingarnes utbildning och gesällernes ställ-
ning trädde helt och hållet i bakgrunden för vårdnaden om
de privilegierade mästarnes intressen. Gesällerne voro ej
mera skrånas skyddsmedlemmar. De bildade en klass af
osjälfständige arbetare, af hvilka många aldrig kunde hop-
pas på att vinna mästerskap. Följderna häraf voro ständiga
stridigheter mellan gesällskapen och mästarne, hvilka ej
sällan ledde till arbetsinställelser, äfvensom gesällståndets,
fullkomliga demoralisation. Bland mästarne åter försvann
den forna täflan i framställandet af goda och konstnärligt
fulländade produkter. Yrkesskickligheten och konstfärdigt
heten gingo förlorade.
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Öfver alla dess »handtvärksmissbruk» kunde klagomål
icke uteblifva. Men alla försök att aflägsna dem strandade
mot den härskande meningen, att skrånas rättigheter voro
gamla privilegier och välförvärfvade privaträttigheter, hvilka
icke ensidigt kunde upphäfvas, äfvensom mot skrånas ener-
giska motstånd. Skråväsendet fick stå kvar, orubbadt i sina
grundvalar.

De nämda förändringarna i det industriella korpora-
tionsväsendet underlättade och rättfärdigade emellertid de
af de merkantilistiska idéerna om staten såsom källan för
rätten till yrkesdrift, om statens högsta förmynderskap öfver
all individuell ekonomisk värksamhet, om dess plikt att till-
godose den allmänna välfärdens kraf, framkallade sträfvan-
dena att införlifva skråna med det öfverhetliga systemet och
konstruera dem såsom statliga politianstalter för närings-
lifvets främjande. Skrårättigheterna betraktades visserligen
fortfarande såsom privaträttsliga privilegier, men man ansåg,
att de voro förlänade af staten till det helas båtnad och att
de därför voro revokabla, om det åsyftade ändamålet icke
vunnes. Denna uppfattning gaf sig också praktiskt uttryck.
Slutet af det sjuttonde århundradet och det adeftonde år-
hundradet utmärktes af reformer i nästan alla skråförhål-
landen.

De gamla inrättningarna, skråtvång, lagbestämd läro-
tid, gésälltid, mästerprof m. m., blefvo bestående, men alt
organiserades på nytt af staten.

Kompetensvilkoren för inträde i skrået bestämdes i de
minsta detaljer af öfverheten. Lärlingsväsendet reglerades
Likaså ordnades gesällernes ställning. Framför alt egnades
uppmärksamhet åt mästerprofvet. De missbruk, till hvilka
skråna i detta hänseende gjort sig skyldiga, aflägsnades, och
p.röfningeh stäldes i allmänhet under stadsstyrelsens kontroll.

Skråets organisation ordnades enligt idén om dess
egenskap af en politianstalt. Den forna domsrätten afskaf-
fades eller inskränktes. Likaså skrånas autonomi. Liksom
den enskilde skråmedlemmens mästarrätt betraktades äfven
skråets rätt att utöfva skråtvång såsom ett privaträttsligt
privilegium. Men staten och icke skrået var källan för rät-
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ten till yrkesdrift. Staten kunde därför efter behag tillsätta
frimästare. Därjämte ansåg man, att handtvärksämbetet
icke för alltid blifvit förlänadt det resp. skrået, utan att
staten kunde anförtro det äfven åt icke-skråmedlemmar.
Denna uppfattning fick äfven praktiskt uttryck. Flere in-
dustrigrenar behöfde icke lyda under skrå. Detta gälde sär-
skildt den nya storindustrin, den egentliga fabriksnäringen.
För drifvandet af densamma erfordrades blott statlig kon-
cession.

Den slutliga följden af denna öfverhetliga förmyndar-
politik blef icke, såsom man åsyftat, skråväsendets regene-
ration, utan dess fullkomliga tillintetgörelse.

De svåraste missförhållandena stäfjades väl genom de
förändringar, hvilka gjordes i skrånas organisation, liksom
å andra sidan det nya koncessionssystemet, så liberalt som
det i allmänhet tillämpades, bidrog att främja näringsväsen-
det, särskildt uppkomsten af fabriksindustrin. Men.de band,
hvilka fortfarande lades på den individuella rörelsefriheten
hämmade i hög grad industrins förkofran. De förändrade
ekonomiska förhållandena fordrade med nödvändighet en
omgestaltning af den gamla arbetsorganisationen. Därjämte
stod det gamla systemet i strid med de nya politiska och
ekonomiska idéer, hvilka mot slutet af det adertonde år-
hundradet småningom blefvo de härskande. Grundtanken i
tidehvarfvets spekulation öfver rätts- och statsvetenskapliga
frågor var yrkandet på erkännande af personlighetens rätt.
Såsom en naturlig konsekvens däraf följde påståendet om
arbetets utvidgade frihet, såsom varande den fria personlig-
hetens närmaste och omedelbaraste rättighet. Samtidigt
vunno fysiokraternas, Adam Smiths och den Smithska sko-
lans åsikter om skadligheten af statens förmynderskap, om
korporationernas menliga tryck på den individuella företag-
samheten, om näringsfriheten såsom vilkor för nationalför-
mögenhetens hastigare tillväxt alt kraftigare gehör.

Tidigast infördes näringsfriheten i Frankrike. Redan
1776 vågade ministern Turgot, en af det fysiokratiska sy-
stemets talangfullaste förkämpar, det djärfva steget att af
Ludvig XVI utvärka ett kungligt edikt, hvarigenom skråna
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fullkomligt upphäfdes. Denna genomgripande reform var
emellertid alt för litet förberedd, och redan samma år blef
den återtagen och skråförfattningen återstäld. Men den tid
tillstundade, då tidehvarfvets idéer om jämlikhet och bro-
derlighet öfveralt skulle göra sig gällande och bringa de
gamla institutionerna att vika. Det, som misslyckats för den
vankelmodiga regeringen, lyckades för det beslutsamma fol-
ket. Revolutionstidens lagstiftning införde hvad Turgot velat:
fullständig näringsfrihet. Faktiskt upphäfdes skråväsendet
redan genom nationalförsamlingens beslut den 4 augusti
1789, genom hvilka all ståndsskilnad och alla privilegier af-
skaffades. Två år senare förklarade konstituerande försam-
lingen genom lagen af den 17 mars 1791 alla skrån upp-
häfda, och att det enda vilkoret för själfständig yrkesdrift
skulle vara utlösande af ett tillståndsbevis (patente).

Frankrikes exempel följdes 1795 af Belgien, 1813 och
1820 af Spanien. I Preussen förlorade skråna alla företrä-
desrättigheter genom Steins och Hardenbergs lagstiftning
1810—11. En viss reaktion inträdde 1845, då rätten att
hålla lärlingar gjordes beroende af medlemskap i skrå.
Ännu större inskränkningar gjordes genom förordningen af
den 9 februari 1849, hvilken såsom vilkor för utöfvandet
af de flesta yrken uppstälde medlemskap i skrå eller åtmin-
stone i behörig ordning vunnet mästerskap. I de flesta öf-
riga tyska stater upphäfdes skråprivilegierna i början af
1860-talet. Genom 1869 års »Gewerbeordnung» infördes
näringsfriheten i hela det tyska riket. I England afskaffades
de industriella privilegierna genom municipallagen 1835,
hvilken gjorde utöfvandet af ett yrke oberoende af såväl
borgarerätt i stad som af föreningen med ett skrå. Redan
lång tid förut hade de engelska skrånas privilegier varit
fullkomligt betydelselösa. I Nederländerna upphäfdes skrå-
privilegierna 1819 och 1824, i Norge 1839, i Sverige 1846, i
Schweitz, där de aldrig förekommit i urkantonerna, 1848,
i Danmark 1857, i Rumänien på 1860-talet, i Ryssland 1865,
i konungariket Italien 1864 och 1878 1).

*) Det ofvanstående enligt: Gierke, a. a. I 358—409, 915—950;
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11.

I Sverige — och i Finland — var handtvärkarnes ställ-
ning under medeltiden en helt annan än i utlandet.

Äfven de svenske stormännen hade arbetare af olika
slag i sina hushåll. Desse voro ej sällan trälar. Men handt-
värket själft var aldrig i Sverige förbundet med ofrihet. Den
frie mannen fick oberoende af alt yttre tvång utöfva hvilket
yrke som hälst.

Ej häller var det — såsom i utlandet — tjänarne,
hvilka i städerna bildade den första uppsättningen af handt-
värkare, utan det var den frie mannens hemslöjd, som om-
bildades till handtvärk i staden. De svenska städerna (Upp-
stodo ej kring konungens borg, vid de stora godsen.eller
klostren, utan på gamla tings-, offer- och marknadsplatser,
där de ofta återkommande folksamlingarna lockade personer
att nedsätta sig för att idka handtvärk och köpenskap 1).

För att påskynda städernas uppblonistring började de
styrande redan tidigt ordnande ingripa i handelns och nä-
ringarnas gång. Gränserna mellan stadsmanna- och landt-
mannanäringarna bestämdes närmare. Handeln borde kon-
centreras i städerna och dessa göras till härdar för handt-
värket. Så innehålla åtskilliga lokala förordningar och stads-
privilegier från början af fjortonde århundradet påbud för
handtvärkarne att bosätta sig i städerna och blott där idka
sin näring. I hertig Valdemars bref till Folklandstingsstads
invånare 1315 befaldes alla »sutores, pelliparii och braxa-
tores» att flytta till städerna 2). I Wexiö privilegier af år
1342 förordnades, »att alle guldsmeder, kittelsmeder och
andre gärningsmän skola flytta in till staden före sankt Mi-
chaels dag, så vida någon icke är jordegande: han må på
landet bygga och bo och sin gärning hemma hos sig reda

Schönberg, Handbuch 11, 475 ff.; Dens., Zur wirtschaftlichen Bedeutung
des deutschen Zunftwesens; Brentano, a. a. I, 46 ff.; Rabenius, Om
näringsfrihetens utveckling (i Upsala Universitets Årsskrift 1867.)

1) Odhner, a. a. s. 10 ff; Hildebrand, a. a. I, 321 ff, 340 f.
2) Odhner, a. a. s. 21.
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. och sedan till köpstaden föra; samma lag vare med sko-
makare, skräddare, skinnare, andra smeder och alle gär-
ningsmän»1). Något allmänt stadgande i ämnet utfärdades
dock icke .under hela medeltiden. Tvärtom blef handtvärks-frihetens grundsats i allmän lag erkänd. Landslagen med-
gifver uttryckligen handtvärkare rättighet att idka sina yrken
på landsbygden,2) och stadslagen innehåller ej häller något
förbud däremot. Endast guldsmederne måste ovilkorligen
bo i städerna 3).

Försöken att ombilda den landtliga hemslöjden till
handtvärk i staden buro emellertid ringa frukter under me-
deltiden. De inhemske handtvärkarne kunde tack vare sin
ringa yrkesskicklighet endast i obetydlig mån täfla med de
i städerna bosatte utlänningarne.

Tidigt, så snart handelsförbindelser blifvit knutna med
Tyskland, bosatte sig tyskar i Sverige. Redan under elfte
och tolfte århundradena inflyttade sålunda ett större antal
tyskar till Visby. Då Birger Jarl år 1250 förnyade den han-
delstraktat, som under Knut Erikssons tid afslöts mellan
Sverige och Lubeck, förklarade han, att de liibeckare, hvilka
ville bosätta sig i Sverige, skulle lyda under svensk lag samt
betraktas såsom infödde svenskar. Samma förmåner gåfvos
något senare åt öfriga hansestäder. Från denna tid började
tyske köpmän och handtvärkare i stort antal nedsätta sig i
de större svenska städerna 4). Kändt är, hvilket ofantligt
stort inflytande de under sekel utöfvade på det svenska
stadslifvet, handeln och näringarna. Deras betydande kom-
mersiella insikter, rikliga tillgångar och öfverlägsna yrkes-

l) Hildebrand, a. a. I, 341 f.
, 2) Kpmß. Cap. VII §1: „\Väl mågo och Gerningsmän som å

Lande boa köpa thet til thera Gerning höre och sälia thet framledis i
thera Gerning åth saklöso hwem the wilia. Eigh bör och Fogatom eller
androm kräfwia eller taka någon Skatt eller Gerning is öre af SkräddaromSkomakarom, Skinnarom eller androm tolkom Gerningis mannom, for
thet the fara byamellom och göra åth them som widher torfwa".

3) Sten Stures stadga 1485 § 3: „Ingen Guldsmedh skal annar-stadz boo i Sveriges rijke, uthan i kiöpstaederne, oc ingenstadz uppa
Land".

*) Odhner, a. a. s. 13 f., 16 f.
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skicklighet bragte snart i deras händer så godt som all
svensk handel och industri.

Med de tyske handtvärkarne kom äfven skråväsendet
till Sverige. De stora förmåner skråföreningarna skänkte
dem i hemlandet manade dem naturligtvis att äfven i Sverige
sluta sig tillsamman för främjandet af gemensamma intres-
sen. De första skråämbetena uppstodo i Visby, där utlän-
ningarne tidigare än i det öfriga Sverige kommo till mak-
ten. Visby stadslag uppräknar öfver tjugu olika slags yrkes-
idkare, hvilka alla bildade särskilda ämbeten. Hvarje äm-
bete, »ammet», skulle hafva tvänne förmän samt fiskaler
eller värkmästare, hvilka skulle »pröfva deras ämbete» 1).

I det egentliga Sverige infördes skråväsendet sannolikt
först i början af fjortonde århundradet. Den älsta handling
rörande ett svenskt skråämbete, som finnes i behåll, är
Magnus Erikssons bref af år 1356 till skräddareämbetet i
Stockholm 2). Konungen tillkännagifver att det kommit till
hans kunskap, att några oförnumstige och oförsökte skräd-
dare komma från andra land till Stockholm, där de arbeta
i sitt yrke, innan de ännu vunnit burskap. För att före-
bygga den skada, som härigenom vållas skräddarnes gille,
påbjudes nu, att »alle the som aff fremed land eller anner
stadz komme til ffornämde Stockholm scole tiene til een
tiid ffor läringhe i ffornämde embete til tess at the äre
ffulkomlige lärdhe ok med god vmgenghe fforsökte oc sidhen
tilkeses til mestere embete med borgemesterenes oc Skred-
derenes fformen oc owermen». Således ett fullt utbildadt
skråtvång. Sannolikt voro äfven en del andra yrkesidkare'
denna tid sammanslutna i skrån. Bestämningen i Magnus
Eriksson stadslag — hvilken för öfrigt lika litet som 1734
års lag innehåller något stadgande om handtvärksskrån —

att ingen handtvärkare skulle ega rätt att idka flere yrken

x) Visby Stadslag II: XXXIV: „En ilik ammet sal tue vorman.
vnde vindere hebben. ofte werc meistere de. syllen ör. ammet pröuen.
dat se rechtverdich sin. vnde wröghen vor deme rade so wat se vnrech-
verdich vindet; al so hir na bescreuen steit".

2) Trykt hos G. E; Kleming, Skråordningar (Samlingar utgifna
af Svenska Fornskrift-sällskapet) s. 120 ff.
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på en gång*) har sannolikt tillkommit under inflytande af
skråväsendets fordringar. Nedskrifna skråstadgar blefvo san-
nolikt brukliga först mot medeltidens slut. Åtminstone för-
skrifva sig alla de medeltida skråordningar, hvilka finnas i
behåll, från femtonde århundradet. Den älsta är — egendom-
ligt nog — en gesällskråordning, bältaresvennernes i Stock-
holm, stadfäst före 1437 2). Från förra hälften af 1400-talet är
äfven Stockholms skomakareämbetes skrå, som jämte några
senare tillägg 1474 stadfästes af stadens borgmästare och
råd. Köttmånglarnes skråordning stadfästes 1477, smeder-
nes 1479 och murarnes 1487 3). Handtvärkarne i rikets öf-
riga städer hade, så vidt man vet, inga särskilda skråord-
ningar under medeltiden. Troligen rättade de sig efter de
för hufvudstadens handtvärkare utfärdade förordningarna *).

I Finland låg handtvärket under medeltiden ännu i sin
linda. Endast ett ringa fåtal handtvärkare finnas omnämnda
i handlingar från medeltiden 5).

Handtvärksindustrin i Sverige nådde mot slutet äf me-
deltiden en ganska hög grad af blomstring, åtminstone i de
större städerna. De alster af medeltida handslöjd, hvilka be-
varats till våra-dagar, visa prof på en ganska långt gången
konstfärdighet och stilfullhet. Men något svenskt handtvärk
var det icke. Det stora flertalet yrkesmän voro, såsom

.nämndt, tyskar. Den inhemska industrin låg sedan sekel för-
sänkt i dvala, tvinande under det utländska förtrycket. In-
födingarnes yrkesskicklighet var i allmänhet ytterst ringa

x) Kgß XXI.
-) Kleming, a. a. s. 1 ff.; Hildebrand, a. a. I, 345.
3) Lundells antagande (a. a. s. 59), att murareämbetet redan 1487

var ett slutet skrå, är oriktigt. Stadgandet att i murareämbetet „skole
wara Tolff och ey flere Otta suänscha och fyra Tyscha Och så länge
the 12 leiwa skall ingen hwarken Swänsk eller Tysch inträda vti theres
kall och ämbete", ingår ej i skråordningen af år 1487, utan tillades af
borgmästare och råd i Stockholm den 21 nov. 1601 på begäran af äm-
betet „till mere styrkie hielp bistånd och förbätrinngh". (Kleming, a.
a. s. 88.)

*) Kleming, a k a. företalet.
*) Schybergson, Finlands historia, I, 197.
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och, där de någongång lyckats tillegna sig större konst-
färdighet, Jågo de dock under i täflan med utlänningarne.

Gustaf I tillkommer förtjänsten att med klar och säker
blick hafva uppfattat de inhemska näringarnas betrykta
ställning och vidtagit de första åtgärderna till deras upp-
hjälpande. Från första början gick hans ekonomiska politik
ut på att bryta tyskarnes makt samt grundlägga en själf-
ständig handel och skapa ett svenskt handtvärkarstånd i
städerna. Kampen blef svår, men kröntes småningom med
framgång. Utlänningarne tvungos att vika steg för steg,
tils deras väfde slutligen bröts för alltid. Stora voro dock
svårigheterna alt framgent. Det sekellånga slafveriet hade
gjort de svenske köpmännen ovane och oduglige, det sven-
ska handtvärket var knappast annat än hemslöjd. Det för-
mynderskap liibeckarne förut utöfvat fick Gustaf nu taga
om händer. Såsom »en vidt betänkande konung» utstakade
han de banor, i hvilka handeln skulle gå, lärde köpmännen
huru de skulle bruka sin näring samt sökte organisera och
reglementera handtvärket på ändamålsenligaste sätt. Öfver-
alt i det ekonomiska lifvet, från det största till det minsta,
grep han personligen in. Hjälpte ej råd och förmaningar,
gåfvos befallningar, hvilka måste åtlydas »vid lif och gods
tillgörandes.»

Dessa .åtgärder för näringslifvets främjande gingo fram-
för alt ut på att noga åtskilja de olika stadsmannanärin-
garna från hvarandra. Handtvärkarne förbjödos att befatta
sig med köpenskap, liksom köpmännen med »ämbetsmanna-
näring». Ej häller fingo köpmännen från utlandet införa
sådana tillvärkningar, »därigenom ämbetsmännen i städerna
kunne blifva fördärfvade och deras ämbete nedläggas» *).

Därjämte sökte Gustaf I på alt sätt koncentrera handtvärks-
näringen — liksom äfven handeln — i städerna. I Vad-
stena artiklar af år 1524 2) befalde konungen, att alla guld-

1) Upsala Stadga om Kiöphandelen d. 25 febr. 1546 § 6 (Stiern-
man, Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. angå-
ende Sweriges Rikes Commsrce, Politie och Oeconomie, I, 73); Mandat
om kiöphandelen d. 4 april 1546 (Stiernman, a. a. I, 85).

2) ötiernman, Riksdagars och Mötens Beslut, I, 34. Samina stad-



Öfversikt af det finska skråväsendets historia. 33

smeder, klensmeder och värkmästare skulle flytta in till
städerna »vid plikt». Påbudet upprepades sedan i Uppsala
stadga om köphandeln af den 25 februari 1546 och utsträk-
tes där till alla handtvärkare: »hvilken som på landsbygden
något ämbete bruka ville och drifva därmed någon synner-
lig näring eller köpslagan, den skulle flytta sig in i städerna,
brukandes sitt ämbete det bästa han kan, dragandes med
borgarene riksens och stadsens tunga.» Från denna all-
männa bestämning undantogs dock, med fäst afseende vid
allmogens oundgängliga behof, »menige mans torfvelige
gärningsmän på bygden» 1) eller skräddare, skomakare, skin-
nare, grofsmeder och timmermän, »hvilka den menige all-
moge icke väl umbära eller förlåta kunne» 2).

Principen om arbetets fördelning, grundtanken 1 Gu-
staf I:s alla ekonomiska förfoganden, sökte han tillämpa äf-
ven inom hvarje särskild näringsgren. Ingen handtvärkare
fick öfva mer än ett yrke 3).

År 1536 bekräftade konungen Stockholms skräddare-
ämbetes skrå, och 1545 utfärdade borgmästare och råd
skråordning för gryt- och kanngjutareämbetet. 1557 hade
alla ämbeten i Stockholm sina särskilda skrån4). Äfven för
rikets öfriga städer påbjöds nu, att åldermän skulle förordnas
i alla ämbeten för att »hafva akt och tillseende med ämbets-
männen, att de göra godt och ostraffeligt värk» 5). Osäkert
är, om stadgandet i allmänhet efterlefdes. I Finland torde det
icke hafva skett. Skomakareämbetet i Åbo, som redan
1552 hade egen låda, 6) fick ålderman först 1624. Det enda
gande ingår i „Öpet Breff för Jeneköpings stad på deres privilegier och
handel", 1524 (Stiernmau, Cömm.förordn. I, 9) och gäller där äfven sa-
delmakare, bältare, pungmakare och svärdsfäjare. Jmfräfven „Ordning
huruledes Guld-Smeder skole skicka sig i sitt Embete" 1529 (Stiernman,
Comm. lörordn. I, 18 f.)

*) Upsala Stadga om Kiöphandelen § 7.
2) Örebro Articklar 1540 (Stiernman, Comm. lörordn. 1, 59).
s) Upsala Stadga 1546 § 6.
4) Ordning om Stockholms Stads byggning 1557 § 9 (Stiernman,

Comm. förordn. I, 151).
5) Upsala Stadga 1546 § 6.
fl) Åtminstone har Åbo Skomakareämbetes i Åbo stads historiska

museum förvarade låda på inre sidan af locket inskriften: „Anno 1552".
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stadgande rörande handtvärkare i någon finsk stad från
Gustaf Vasas tid, som veterligen finnes i behåll, är Viborgs
stads ordinants af år 1545, där det bestämmes, att i staden
skulle finnas två bagare, två slaktare, tre skomakare, tolf
timmermän, sex murare, fyra kopparslagare och fyra tunn-
bindare 1). I Åbo funnos på 1560-talet fjorton skomakare,
tio skräddare och öfverskärare, sju tunnbindare, fem guld-
smeder, fem murare, åtta smeder, fem målare, tre skinnare,
två bältare, en sämskmakare, två snickare, en svarfvare, en
glasmästare 2).

Den fria konkurrensen utestängdes icke under Gustaf
Vasas tid genom slutna skrån. Väl tillämpades skråtvånget
i all dess stränghet, ingen fick hemligen eller uppenbarligen
idka handtvärk i städerna, om han ej erhållit borgarerätt
och blifvit intagen i något ämbete, 3) men mästarnes antal
var aldrig under Gustafs tid begränsadt. Dock förbehöll sig
konungen såsom en höghetsrätt att af gunst och nåde till-
sätta frimästare, hvilka skulle få utöfva sina yrken obero-
ende af ämbetena och utan skyldighet att erlägga borger-

*) „Item tomas Meckingh och niclis Winter skole holle bagare
embethe wpo i thette år för menighe man och haffue then 3 p. tiil
winnest — Item per koch Simon tunnobinder Och kasper lauri skolie
holle köttmangare embethe wppo och haffua then 3 p: tiil v: — Item
bertil skomagare mattis skomagare och peder laudickan skolle wpholle
Skomagare embethe för menige man och ingen borgare haffue uold ath
selia them nogen sko tiil hinderck. — Item 12 timbermen äre fförordi-
nerath the Skole haffua theris lön epter som gamble ordinantian warit
hafiuer her i stadhen och om the icke göra sitth arbethe redeliga så.
leggi på niith med sijn eghen kosth och wtan lön. — Item 6 murme-
stare äre fförordinerath i Stadhen och the skole haffua 5 ffyricker om
Dagheu. her epter och redheliga theris matth och dricke i mol tidhen.
— Item 4, Kopar smeder äre och fförordinerath i Stadhen och the samme
skole rodhe sigh arligha på szå mikingh koll som behöffues tiil theris
arbethe såå thet icke felar for them som hertiil skeett är. — Item 4
tunbijndare äre fförordinerath som thett embete vppeholla Skola för
menige man". (Arvidson, Handlingar tillj upplysning i Finlands häfder,
I, 319 ff.)

2) Grötenfel t, Suomen kaupasta ja kaupungeista ensimmäisten.
Vaasa-kuninkaitten aikoina, s. 41.

3) Skrå Ordning för Skräddare Embetet i Stockholm 1536 (Stiern-
man, 'Comm. förordn. I, 37.)
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liga utskylder. Alla äldre frihetsbref återkallades emellertid af
konungen, och nya skulle i stället utgifvas vid behof. l) Dy-
lika förmåner beviljades vanligen utländske mästare, hvilka
måste inkallas för att fylla bristen på inhemske handtvär-
kare, hvilken trots alt fortfarande var stor. Ännu Johan III,
som äfven sökte främja handtvärkets uppblomstring, klagar
öfver, »att man i själfva hufvudstaden sällan finner en svensk,
som något ämbete rätteligen kan, där man dock hälst bru-
kade dem, där de något lärt hade» 2).

Landsbygdens näringsfrihet inskränktes ytterligare af
Karl IX. För hvarje härad faststäldes ett visst antal gär-
ningsmän,' svarande mot allmogens nödvändiga behof. Desse
skulle årligen erlägga en daler till kronan och därjämte be-
villning i likhet med fullsuttne krono- och skattebönder,
äfven om de ej själfve egde eller brukade jord. Alla de
handtvärkare åter, hvilka icke oundgängligen behöfdes i
bygderna, skulle ovilkorligen flytta in till städerna 3).

Samtidigt drefs skråtvånget till sin spets. Redan som
hertig sökte Karl ordna skråväsendet i sitt furstendöme efter
de stränga grundsatser, som i utlandet börjat göra sig gäl-
lande. I sådant syfte utfärdades 1576 en »förordning an-
gående åtskillige embeter i köpstäderne» i). Alla ämbeten i
hertigdömet skulle vara slutna, d. v. s. för hvarje ämbete
skulle antalet mästare bestämmas efter stadens och folk-
mängdens storlek. Borgarene fingo ej anlita andra än köp-
stadens* handtvärkare, och desse å sin sida förbjödos att
idka sitt handtvärk på landet. För vinnande af mäster-
skap föreskrefvos vissa läroår samt förfärdigande af mä-
sterstycke, hvilket skulle granskas af fogden, rådet och äm-
betets ålderman. Ingen mästare hade rättighet att samtidigt

*) Skrå Ordning för Skräddare Embetet i Stockholm 1536; Ord-
ning om Stockholms Stads byggning 1557 § 7.

2) Lundell, a. a. s. 93.
s) Norrköpings Riksdagsbeslut d. 22 mars 1604 § 9 (Stiernman,

Riksd. besl. I, 557); Mandat om Embetz-Männerne udi Häreden d. 9
dec. 1604 (Stiernman, Comm. förordn. I, 489). Jmfr äfven Placat om
Handtwärkarne för Jönkiöpings Stadh d. 31 mars 1609 (Stiernman,
Comm. förordn. I, 543).

*) Stiernman, Comm. förordn. I, 261 ff.
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idka tvänne handtvärk, och för köpmännen förnyades för-
budet att från utlandet ämbetena till förfång inhämta sådana
varor, som förfärdigades i staden. Förbudet för landsortens
gärningsmän att arbeta i själfva städerna skulle tillämpas
äfven på ett afstånd af minst en mil från hvarje stad. I
öfverensstämmelse med dessa allmänna principer affattades
sedan de skråordningar, hvilka af Karl IX utfärdades dels
för enskilda ämbeten, dels för hela städer. — I, Vasa stads
privilegiibref af år 1606 bestämdes, att i staden skulle få
nedsätta sig två guldsmeder, tre smeder, två skinnare, sex
skräddare, sex skomakare, två snickare, en målare, en
sämskmakare och en hattmakare 1).

Tack vare Karl IX:s kraftiga åtgärder tillväxte handt-
värkarklassen i städerna småningom i antal och betydenhet.
Då Gustaf II Adolf år 1619 företog sig att fullständigt orga-
nisera städernas inre förhållanden och bland annat anbefalde
inrättandet af de älstes råd, blefvo handtvärkarne i detta
representerade af lika många medlemmar som köpmännen
och äfven i öfrigt stälda i jämbredd med dem2).

Missförhållanden kvarstodo dock. Vid 1617 års riks-
dag i Örebro anförde konungen såsom en orsak till städer-
nas förfall, »att de i städerna blandade ämbeten med köps-
slagan emot XV kap. KgB» 3). I anledning däraf upprepades
i 1619 års stadga förbudet för köpmän och handtvärkare
att göra intrång i hvarandras näringar liksom äfven för
handtvärkarne att idka mer än ett yrke. Borgmästare och
råd borde hafva »flitigt inseende» öfver att stadgandet noga
efterlefdes 4).

I sina försök att noga åtskilja stads- och landtmanna-
näringarna gick Gustaf II Adolf ännu längre än Gustaf I
och Karl IX, i synnerhet så vida det gälde gärningsmännens
rätt att på landet idka sitt handtvärk. 1619 års stadga be-

*) H. Em. Aspelin, Vasa stads historia, manuskript, benäget med-
deladt af författaren.

2) Stadga om Städernas administration och upkomst i Rijket d.
26 dec. 1619 § 12 (Stiernman, Comm. förordn, I, 738 f.)

3) Odhner, a. a. s. 57.
*) Stiernman, Comm. förordn. 1, 753.
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stämmer att »inge gångande ämbetsmän skola lidas i landet
när någon vår köpstad 4 mil, utan han sitt ämbete hos
allmogen drifva vill, dragé in i staden och vinne där bur-
skap, sig där nedsättandes och uppehållandes stadsrätt».
Stadens handtvärkare däremot fingo arbeta åt allmogen så-
väl i staden som på landsbygden blott det skedde med ålder-
mannens vetskap l). Detta stadgande infördes också i de af
Gustaf II Adolf utfärdade stadsprivilegierna af 1620 och de
följande åren 2) och likaså i drottning Kristinas stadsprivile-
gier3). Därjämte fingo ståthållarne i riket befallning att
tillse »att allehanda gärningsmän, som löpa kring på landet,
mage drifvas in i staden». Dock skulle de för att »undvika
stor besvär och offens gå med denne saken diskret om och
icke alt drifva med våld, utan fastmera makligt, så att icke
alle gamle oseder rifvas med rötter upp, utan botas efter
hvartannat» 4).

Mer än landsbygdens gärningsmän voro emellertid
adelns tjänare och försvarskarlar till förfång för städernas
handtvärkare. Adliga privilegierna af den 10 januari 1612
medgåfvo adelsmännen rätt att »fritt hafva och hålla i si t
försvar och tjänst allehanda 'ämbetsmän, som till hushålls
uppehälle, tarf och förbättring kunde tjänliga vara, dock icke
häller flere antaga och under sitt namn försvara än en
adelsman skäligen och själf behöfde». Därjämte »skulle alle
af adeln hafva sina hus och gårdar fria för all kronans
och stadens tunga, med mindre de, som däruti bodde, bru-
kade någon borgerlig näring med ämbete eller annat, där-
öfver borgarene och ämbetsmännen kunde hafva att besvära
sig». Samma bestämningar intogos äfven i de af Gustaf
Adolf den 8 oktober 1617 utfärdade nya priyiliegierna för
Sveriges ridderskap och adel. Dessa rättigheter öfverskredos

') Stiernman, Comm. förordn. I, 748.
2) Odhner, a. a. s. 52.
3) Så i Helsingfors stads privilegier af den 2 okt. 1639 §11 (Ehrv

ström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden, s. 9.)
*) Kongl. Maj:ts Memorial för Ståthållarne i hela riket, d. 6 april

1620 § 14 (Samling af instruction er för högre och lägie i,;< rsii n fin
landt-regeringen i Sverige och Finland, s. 136).
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och utvidgades emellertid egenmäktigt af adelsmännen. På
landsbygden försvarade de från skatt och utskrifning en
mängd gärningsmän, hvilka där arbetade för andra än
adelsmännen själfva, och i städerna frikallade de likaså en
mängd handtvärkare från alla krono- och stadsutskylder 1).
Dessa missbruk, hvilka naturligtvis i hög grad skadade skrå-
ämbetena, sökte Gustaf II Adolf på alt sätt stäfja. Så inne-
hålla handelsordinantierna af 1614 och 1617 2) stränga för-
bud för adeln att godtyckligt utvidga den rättighet privile-
gierna tillerkände dem. Dessa förbud visade sig dock vara
vanmäktiga. De öfverträddes alt framgent ofta, såsom man
ser af klagomålen vid riksdagarna.,

Enligt Gustaf II Adolfs instruktion af den 16 juli 1621
uppsatte rikets råd en allmän skråordning, hvilken under
benämningen »General Embetes Skrå» utfärdades den 23
september samma år 3). Denna var egentligen afsedd för
städerna i Uppland, men borde äfven tillämpas i de städer,
hvilka nyligen anlagts eller framdeles anlades. Samtliga
ämbeten i rikets städer skulle därjämte erhålla nya af ålder-
männen och borgmästare och råd uppgjorda samt af ko-
nungen sanktionerade skråordningar. För smederne i alla
rikets städer utfärdades en särskild skråordning, »Smede
Embetes Skrå», den 12 mars 1622 4).

Smederne ägde rätt att bilda särskildt ämbete, en-
dast om minst fyra mästare inom yrket funnos i staden.
I annat fall skulle de lyda under motsvarande ämbete i
Stockholm 5). För öfrige handtvärkare var intet minimiantal
bestämdt. I spetsen för hvarje ämbete stod en genom val
tillsätt ålderman. Jämte honom sutto för att leda de ge-
mensamma angelägenheterna två eller flere bisittare. Vid
val af ålderman och bisittare skulle ämbetsbröderna sätta
tvänne personer af de »skickligaste och dugligaste, som i

') Lundell, a. a. s. 98.
2) Stiernman, Comm. förordn. I. s. 599, 700.
3) Stiernman, Comm. förordn. I, 781 ff. Jmfr Bidrag till Åbo

stads historia, II, 155 ff.
*) Stiernman, Comm. förordn. I, 793 ff.
5) Smede Embetes Skrå 2: 1.
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deras hop är», på förslag till ålderman samt fyra eller sex
på förslag till bisittare. Af de förre skulle konungens ståt-
hållare samt borgmästare och råd utse en och af de senare
»så många, som kunna behöfvas». Såväl åldermannen som
bisittarne skulle därefter aflägga ed på rådhuset. En gång
valde skulle de behålla sina tjänster under hela lifstiden, i
fall de ej blefvo anklagade och dömde för grofva brott eller
oaktadt upprepade varningar läto sådana försumligheter i
tjänsteutöfningen komma sig till last, hvaraf hela ämbetet
kunde blifva lidande. Uppvisade de laga skäl såsom ålder-
dom, sjukdom eller fattigdom kunde de dock på begäran
blifva entledigade. Åldermannen skulle förvara ämbetets
låda och förvalta dess kassa samt härför uppbära halfparten
af årets inkomster, dock med vilkor att åt hvar och en af
bisittarne betala 5 daler, »mer eller mindre eftersom de är
starke till och förtjänsten kan vara». Räkenskaperna skulle
årligen vid Valborgmässotiden granskas af bisittarne jämte
några andra af och inom ämbetet utsedda personer. Äm-
betets sammankomster höllos i det gemensamma gillehuset,
där äfven åldermannan ägde bo, eller ock, om ämbetet ej
hade råd till eget hus, hemma hos åldermannen. Gillehuset
eller åldermannens hus skulle därför — om konungen det
medgåfve — vara fritt från all stadens tunga Och besvär.
Ingen fick arbeta i staden »ehvad försvar han hafver af
någon, med mindre han hafver svurit sin borgareed eller
undergått handtvärksskrået, det vare sig mästare, mäster-
sven, gesäll eller lärpojke». Från detta förbud undantogos
dock de frimästare konungen möjligen ville tillsätta äfven-
som adelns enskilde tjänare, hvilka njöto årslön, samt
knektar, »bysseskyttar» och båtsmän, hvilka fingo arbeta
för eget behof och för skråmästares räkning. Men alla öf-
rige, hvilka bröto mot nämnda stadgande, skulle »upptagas
af ämbetet» och insättas i stadens fängelse samt sedan haf-
vas för rätta och ådömas stadgadt straff. »Och efter det
nu är ämbetets högsta fördärf med dessa bönhasar, därför
skall åldermannen hålla strängeligen hand häröfver och icke
se genom fingret, ämbetet och staden till undergång». För
att hjälpa åldermannen och bisittarne härvid borde årligen
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utses ett antal personer, hvilka skulle »jaga och taga bön-
hasar». För att såsom lärgosse inskrifvas i ämbetet for-
drades äkta börd samt en ålder af omkring fjorton år. Lä-
rotiden skulle räcka tre eller fyra år. Om föräldrar eller
målsmän så önskade, egde de att med vederbörande mä-
stare öfverenskomma, att gossen endast sysselsattes med
det, som hörde till handtvärket, och ej med andra sysslor,
i hvilket fall mästaren likväl ej var skyldig att — såsom i
annan händelse — bestå kost, kläder och husrum. Då lär-
lingen uttjänat sina år, skulle han vara gesäll hos sin gamla
mästare ännu ett år och därefter, försedd med mästarens
lärobref jämte åldermannens pass, vandra omkring i två års
tid. För smedgesäller bestämdes vandringstiden till tre år.
Ville någon blifva mästare, skulle han anmäla därom hos
åldermannen. »Och så skola åldermannen och hans bisittare
tillsäga honom tiden och låta honom veta hvad för en sed
de hålla förr än, som han kan blifva mästare». Därefter
skulle han enligt åldermannens föreskrift göra sitt mäster-
stycke. Sedan detta godkänts och han fullgjort öfriga före-
skrifna vilkor, »så blifver han giller och får vinna burskap
på rådstugan och kan ej tjäna vidare, för det han är göder,
antingen för mästersven eller halfgesäll eller pojj^e». Slut-
ligen utfärdades mästerbrefvet »under ämbetets sigill». Enka
fick efter mannens död »uppehålla ämbetet» med mäster-
svenner i tre år, i smedsämbetena »så länge hon sig ärligen
förhåller». Ingen mästare skulle bruka mer än ett handt-
värk, och alla voro förpliktade att arbeta för kronans räk-
ning framför alla andra, om så behöfdes. För att yttermera
stäfja adelns missbruk stadgades, att ingen skråmästare eller
lärgosse fick antaga årstjänst hos adeln. Denna rättighet
medgafs endast gesäller och mästersvenner. De handtvär-
kare, hvilka icke voro adelns värkliga årstjänare, utan en-
dast stodo i deras försvar, befäldes att inom en viss tid
flytta in till städerna. I annat fall skulle de utskrifvas till
krigstjänst. — Slutligen innehålla skråordningarna en mängd
straffbestämmelser för brott mot ämbetet eller vid dess
sammankomster.
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Hvarken generalämbetsskrået eller smedeämbetsskrået
innehålla några stadganden om slutna skrån. Där de fun-
nos, bibehöllo de sig dock dels traditionelt dels i stöd af
Karl IX:s privilegier, liksom äfven nya bildades. Dessutom
kunde ämbetena på grund af sin rätt att ensamma pröfva
de sökandes mästerstycken, där de så ville, utestänga all
konkurrens.

I Finland hade skråväsendets grundsatser sannolikt
börjat tillämpas redan samtidigt som i Sverige, men full-
ständigt organiserade skråämbeten bildades först på 1620-
talet, då således det egentliga finska skråväsendets historia
börjar.

Finlands älsta skråämbete var skomakareämbetet i Åbo,
hvars skråbref utfärdades af borgmästare och råd i Åbo den
2 oktober 1624x). I ämbetet skulle ej flere mästare få an-
tagas, »än af nöden är och behof görs». Smederne i samma
stad »tillsades fullkomligt ämbete och skrå» den 6 april
1625 2). Skråbref erhöllo de dock först den 20 februari
1633 3). Åbo skräddareämbetes privilegier äro utfärdade af
borgmästare och råd den 22 september 1625 4). Också detta
var ett slutet skrå. I staden skulle ej få finnas flere än
tjugu mästare. Om någon af desse afled, skulle ämbetet i
stället »utse den, hvilken därtill kan vara tjänligast, och all-
tid så laga, att deras ämbete fullt är». Åbo guldsmeds-
ämbete namnes första gången den 31 oktober 1632 5). Likaså
snickareämbetet. Eget skrå fick detta senare af borgmästare
och råd den 18 maj 1633. Till snickareämbetet skulle höra
äfven glasmästare, konterfåjare och målare.?). 1637 bildade
äfven murare, garfvare, tunnbindare öch linväfvare särskilda
ämbeten. Den 20 oktober 1636 inrättade samtlige handt-
värkare i Åbo, äfven de som förut bildade egna ämbeten,
ett »generalgille», hvars statuter sanktionerades af staden»

1) Bidrag till Åbo stads historia, 11, s. 57 ff.
2) Ibidem s. 112.
3) Förvaras i Åbo stads historiska museum.
*) Trykt i Bidrag till Åbo stads historia1, 11, 165 ff.
8) Bidrag till Åbo stads historia, IV, 167.
') Bidrag till Åbo stads historia, VI, 48.
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borgmästare och råd den 21 juni 1637 och ytterligare stad-
fästes af Per Brahe den 2 maj 1640. Detta generalgille
hade den egendomliga dubbeluppgiften att utgöra första in-
stans för de handtvärkare, hvilka icke voro sammanslutne
till skrån, och andra instans för dem, som tillhörde sär-
skilda ämbeten 1).

Samtliga dessa skråordningar innehålla i hufvudsak
samma bestämmelser som 162.1 års generalämbetsskrå och
.1622 års smedeämbetsskrå. I skräddareämbetet voro mä-
starne förbjudne att hålla flere än en lärgosse i sender, och
en ung mästare fick icke taga någon i lära förr än ett år
efter det han vunnit mästerskap. Ingen utlänning fick an-
tagas till mästare, om han ej ingick äktenskap med inhemsk
mästares dotter eller enka. Smedernes skråordning förbju-
der likaså mästarne att antaga flere än en lärgosse i sender,
dock »när någon dräng är uti andra året, så skall mästa-
ren hafva fritt till att taga en annan dräng igen till läro».
Gesällernes vandringstid bestämdes här till fyra år. — På
grund af »den oordning, som rådde i Åbo med alle handt-
värksmän i deras arbete och gärning», tillsattes 1629 en
uppsyningsman öfver stadens handtvärk, hvilken det ålåg
att hvarje fjärdedels år i samråd med skrååldermänhen och
representanter för de yrken, hvilka icke ännu lydde under
särskilda skrån, uppgöra pristaxor för handtvärksproduk-
terna 2).

Om handtvärksförhållandena i Viborg på denna tid är
ingenting bekant. Den älsta viborgska skråordning, som be-
varats till våra dagar, är snickare- och dräjareämbetets, ut-
färdad af kommerskollegium den 2 november 1668 3).

I det nya Helsingfors voro samtlige handtvärkare till
en början förenade till ett enda »generalgille». Stadens
älsta ämbete var sannolikt timmermansämbetet. Det hade
egen ålderman redan 1655. Skräddareämbetet bildades den
6 maj 1660, och dess skråbref utfärdades af magistraten den

*) Lmdholm, Bidrag till kännedom om Finlands ekonomiska till-
stånd under tidsskiftet 1634—1654, s. 59 f, 63, bih. VI ff. . , •

2) Lindholm, a. a. s. 60 f.
8) Benäget meddelad af Doktor Gabriel Lagus.
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1 september 1662. På skräddarnes anhållan, framstäld af
generalgillets ålderman, bestämde borgmästare och råd, att
skräddarnes skrå skulle vara slutet och bestå af tio mästare.
1661 nedsattes mästarnes antal ytterligare till blott sju. För
Helsingfors skomakareämbete utfärdade magistraten skrå-
bref den 23 mars 1663. Äfven detta ämbete skulle vara
slutet. Skråordningen fastställer mästarnes antal till sex,
dock med förbehåll för magistraten att få förändra stad-
gandet, i fall omständigheterna det påkallade.. Stadens lin-
väfvareämbete bildades sannolikt den 13 maj 1682 1).

Handtvärkarne i landets öfriga städer bildade troligen
icke särskilda ämbeten under 1600-talet. Så var åtminstone
fallet i Vasa. Den 21 juni 1690 erhöllo visserligen stadens
smeder, kopparslagare, glasmästare och sadelmakare tillstånd
att bilda ett gemensamt gille, men egentliga skråämbeten
bildades först på 1700-talet 2).

I memorial af den 8 oktober 1633 till rikets råd före-
slog Axel Oxenstjerna bland annat att regeringen till nä-
ringslifvets främjande borde tillstädja en fri handel och »att
ämbetsskråna med deras stränga leges, i synnerhet de få-
fänga omkostnaderna, till största delen måtte remitteras;
ty städernas tillväxt berodde af folkets myckenhet och con-
curs och ej däraf att en man, två eller tre hafva näring
allena och sätta köpet, som dem själfva lyster» 3). Den se-
nare punkten af förslaget lämnades af regeringen utan alt
afieende. Öfverhufvud gjordes under Kristinas tid inga rubb-
ningar i de bestående handtvärksförhållandena. Med bibe-
hållande af näringstvånget i städerna arbetade styrelsen
fortfarande på deras tillväxt hufvudsakligast genom ytterli-
gare inskränkningar i landsbygdens återstående frihet 4).
Vid 1644 års riksdag anhöll allmogen underdånigst att få
behålla sina »gångande ämbetsmän» på landsbygden. I re-
solution på allmogens besvär den 13 december 1644 gaf
regeringen icke blott afslag på denna begäran, utan stadgade

1) Ehrstr-öm, a. a. s. 82 ff.
2) Aspelin, a. a.
3) Handlingar rörande Skandinaviens historia, XXVI, s. 269 ff.
4) Se Lundell, a. a. s. 103 f. \
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till och med att alla landsbygdens handtvärkare — äfven
de som bodde på längre afstånd än 4 mil från städerna —

skulle söka burskap i städerna och där erlägga sina utskyl-
der till kronan,'innan de fingo arbeta på landet 1). En lik-
nande anhållan af prästerskapet vid 1664 års riksdag af-
färdades af regeringen med samma svar 2).

1647 ingick rikets borgerskap till regeringen med an-
hållan om, att en ny allmän skråordning måtte utfärdas att
gälla för samtliga ämbeten i städerna, »där med mycken
oriktighet kunde afskaffad blifva». Regeringen »fann det
hafva sina skäl» samt lofvade med det första låta öfverse
och förbättra 1621 års generalämbetsskrå, som därefter
skulle tillämpas öfver hela riket 3). »Åtskillige riksens viktige
aren der och besvär» hindrade emellertid regeringen att un-
der de närmast följande åren uppfylla sitt löfte 4). Efter
upprepade påminnelser från borgarståndet hänsköts frågan
slutligen af Karl X Gustaf till kommerskollegium 5).

Yrkandena på skråväsendets omorganisation framstäl-
des efter Karl X Gustafs död med förnyad styrka, och bor-
gerskapet understöddes nu — fastän i annan afsikt — af
de öfriga stånden, främst adeln, som gång efter annan an-
förde klagomål- öfver de missbruk, hvartill skråämbetena i
stöd af sina privilegier gjorde sig skyldiga. Dessa klagomål,
hvilka voro fullt befogade, och å andra sidan borgerskapets
fasthållande vid sina häfdvunna rättigheter gjorde regeringen
vacklande och obeslutsam. Det första steget till handtvärks-
näringens ordnande tog förmyndareregeringen 1662, då den
på kommerskollegii förslag tillsatte en »Embets-Gommissa-
rius», hvilken enligt instruktion af den 19 juni samma år
skulle under kommerskollegii öfverinseende handhafva upp-

J) Stiernman, Riksd. besl., 11, s. 1076.
2) Resol. på präst. besv. 1 sept. 1664 § XI (Stiernman, Riksd.

besl., 11, 1512).
3) Resol. på städ. besv. 29 mars 1647 § 10 (Stiernman, Riksd.

besl., 11, 1099).
*) Resol. på städ. besv. 29 okt. 1650 § 9 (Stiernman, Riksd. besl.,

11, 1160).
8) Resol. på städ. besv. 24 dec. 1652 § 5 och 2 juli 1655 § 7 (Stiern-

man, Riksd. besl., 11, 1206, 1262).
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sikten öfver alla handtvärk och manufakturer i riket. Han
borde framför alt se till, att goda arbeten af alla slag för-
färdigades öfver hela riket, »så att invånarne icke allenast
mage hafva därutaf ett godt nöje, utan ock att det utom-
lands må vara i ett godt estime och därför begärligt, på
det consumptionen må mer och mer tilltaga samt därigenom
näringen för rikets innebyggare förkofras och tillväxa. Ji För
att de missbruk, hvilka förorsakade dyrhet och tvång bland
handtvärkarne, måtte kunna undanrödjas, borde han vidare
öfverse skråordningarna i rikets förnämsta städer och där-
efter till kommerskollegium ingifva förslag till nödiga än-
dringar i skråstatuterna. Med ledning häraf skulle sedan en
ny allmän skråordning af kollegiet utarbetas 1).

1664 hade man ändtligen hunnit .så långt, att förmyn-
dareregeringen kunde delgifva de församlade ständerna sitt
förslag till ny allmän skråordning. Själf uttalade regeringen
den förmodan, att denna skulle »lända alla handtvärk till
befordring och uppkomst» 2), men stannade därefter åter i
villrådighet. I memorial af den 12 dec. 1666 anbefaldes
kommerskollegium att granska alla efter Gustaf den förstes
tid utkomna ekonomiska författningar samt föreslå nödiga
förändringar 3). Kollegiet tyckes emellertid i sitt häröfver
afgifna betänkande endast hafva gjort regeringen uppmärk-
sam på den oreda och de missbruk, som förorsakades af
skråväsendet, och hvilka ovilkorligen borde stäfjas, men ej
föreslagit några åtgärder för ändamålet. I bref af den 19
april 1667 anmodade. regeringen därför kollegiet att afgifva
en utförlig berättelse om skrånas beskaffenhet med anfö-
rande af såväl de skäl, hvilka kunde tala för deras bibe-
hållande, som de, hvilka möjligen kunde nödvändiggöra de-

') Memorial, hwarefter Kongl. May:t nådigst wil, at dess Tro
Tienare och Embets-Commisarius, Ehrlig och Förståndig, Jean De la
Vallée, vti sitt anförtrodde Kall och Embete wid manufactnrerne här
i Rijket, sig rätta och förehålla skal 19 juni 1662 (Stiernman, Comm.
förordn. 111, 77 ff.)

2) Resol. på städ. besv. 1 sept. 1664 § 17 (Stieruman, Riksd.
besl. 11, 1528).

•) Stiernman, Comm. förordn. 111, 403 ff.
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ras rjpphäfvande. Och om skråna ändtligen skulle bibehållas,
borde kollegiet utfinna lämpliga medel för hämmandet af de
största missbruken 1). Kollegiet tyckes hafva tillstyrkt skrå-
nas bibehållande. Den 1 mars 1669 utfärdade regeringen
ändtligen ny »Allgemene Ordning och Skrå för Handtvärc-
karne i Swerige och Finlandh» 2).

Jämte det den nya skråordningen bestämde, att idkare af
samma yrke fingo bilda ämbete endast om minst tre mästare
funnos, förbjöd den uttryckligen alla slutna skrån. Enhvar,
som redligen och väl lärt sitt handtvärk, borde antagas till
mästare. Ingen sammankomst skulle få hållas utan borg-
mästares och råds lof och minne, och vid hvarje samman-
träde måste en af magistratens ledamöter, den s. k. ämbets-
rådmannen, vara närvarande, hvilken ägde att, deltaga i
målens afdömande samt hindra hvarje egenmäktigt och olag-
ligt förfarande. I öfrigt afviker 1669 års förordning föga
från 1621 års generalämbetsskrå.

Alla handtvärkare i riket anbefaldes att ställa sig den
nya skråordningen till efterrättelse. De särskilda ämbetenas
skråordningar borde ånyo öfverses och lämpas efter den
allmänna. För att undvika skiljaktigheter mellan ämbetena
i olika städer föreskrefs, att de stockholmska ämbetenas
skråordningar först skulle bringas i öfverensstämmelse med
den nya och dessa, sedan de erhållit kommerskollegii sank-
tion^ meddelas ämbetena i öfriga städer. Detta förfarande
blef, emellertid aldrig iakttaget. De gamla skråna tillämpa-
des alt framgent i de flesta ämbeten. Många anhöllo om
och erhöllo äfven af Karl XI, sedan han själf öfveftagit re-
geringen, stadfästelse på sina gamla privilegier3). Man finner
till och med, att konungen någon gång förordnade, att ett
skrå skulle vara slutet till ett visst antal mästare 4). — I Åbo
följdes den nya skråordningen af skräddareämbetetj som
dock »af särdeles orsaker» iakttog sin gamla skråordnings

1) Stiernman, Comm. förordn. 111, 506.
*) Stiernman, Comm. förordn. 111, 733 ff.
3) Stiernman, Comm. förordn. IV, 232, 492, 499.
*) Stiernman, Comm. förordn. IV, 254.
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föreskrifter om lärgossars in- och utskrifvande, x) äfvensom
af smedsämbetet 2).

I fråga om landsbygdens ställning till städerna införde
1669 års skråordning icke någon förändring. På allmogens
enträgna anhållan medgaf Karl XI omsider en lindring i de
stränga förbuden mot idkande af handtvärk på landet.
Hvarje socken erhöll rätt att hafva en skomakare och en
skräddare »otribulerade», och i större församlingar kunde,
efter landshöfdingens prötning af det värkliga behofvet, äfven
flere få antagas. Emot erläggande af s. k. gärningsören be-
friades desse socknehandtvärkare från skyldigheten att er-
lägga skatt till städerna 3).

Vid 1680 års riksdag ingick adeln till regeringen med
anhållan om skrånas afskaffande. Konungen svarade, att
han skulle låta öfverlägga något närmare angående denna
sak och sedan däröfver vidare förklara sig4). En sådan för-
klaring afgafs emellertid aldrig under Karl XI:s tid.

Det ekonomiska förfallet under Karl XII:s senare rege-
ringsår trykte naturligtvis sin prägel äfven på handtvärket.
Det förmådde ej mer uppfylla förbrukningens billigaste an-
språk. — Bittra klagomål anfördes öfver den dåliga beskaf-
fenheten och i synnerhet öfver■ den orimliga dyrheten af
handtvärkarnes tillvärkningar 5).' Regeringens försök att ge-
nom underlättande af utländske handtvärkares inflyttning
till riket främja konkurrensen och sålunda nedtrycka prisen
båtade föga. Svårare än någonsin blefvo klagomålen efter
Karl XII:s död. Man erkände visserligen, att den ofantliga
oredan, i penningeväsendet varit en af orsakerna' till den

J) Åbo skräddareämbetes protokoll 10 augusti 1669 och 21 no-
vember 1670.

2) Åbo smedsämbetes protokoll 23 oktober 1688.
3) Resol. på allmog. besv. 22 nov. 1680 § 14, 11 nov. 1686 § 17,

50; Resol. på städ. besv. 22 nov. 1686 §. 13 (Stiernman, Riksd. besl. 11,
1832, 111, 2006, 2019, 2030). .

4) Resol. på adelns besv. 24 nov. 1680 § 53 (Stiernman, Riksd.
besl. 11, 1853).

s) Se t. ex. Bref angående hämmande af handtvärkarnes egen-
villighet med stegrande af deras arbete 14 jan. 1712 (Stiernman, Comm.
förordn. VI, 87).
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dyra tiden, men var likväl benägen att söka den viktigaste
i själfva skråämbetenas organisation. De adliga ledamö-
terna af sekreta utskottet vid 1719 års riksdag föreslogo
såsom det lämpligaste medlet till afhjälpande af missförhål-
lendena, att skråväsendet skulle upphäfvas och en hvar till-
erkännas rätt att arbeta och föda sig på hvad sätt som
hälst. Deras åsikt torde dock icke hafva delats af utskot-
tets öfriga medlemmar. Emellertid anhöll utskottet hos re-
geringen, att ett förslag till större näringsfrihet skulle ut-
arbetas. Redan året förut hade kommerskollegium till
Karl XII ingifvit ett förslag till plakat om frimästare. Den
förnämsta orsaken till den afstannade produktionen var en-
ligt kollegiets åsikt att söka i de svårigheter och onödiga
kostnader, som lades i vägen för nyttige och skicklige ar-
betares inträde i ämbetena. Konungen hann icke före sin
död fatta något beslut i frågan, men förslaget återupptogs
nu samt vann lifligt understöd hos adeln och i början äfven
af prästeståndet. Borgareståndet däremot inlade sin be-
stämda protest. Orsaken till dyrheten var, enligt ståndets
åsikt, att söka icke hos skråämbetena, utan hos allmogen,
som omåttligt stegrat prisen på råämnen och lifsförnöden-
heter. Frimästarne skulle endast åstadkomma hat och afund
mellan olika slags mästare. Ungdomen skulle utan skrå
icke kunna hållas till lydnad och arbetsamhet. Alla gesäller
skulle sträfva efter frimästerskap, och i brist på gesäller
blefve mästarne tvungne att arbeta ensamme. Skråväsendet
var af stor nytta för riket och borde nödvändigt bibehållas.
Medan stånden ännu öfverlade om förslaget och äfven
prästeståndet inlade sin reservation emot detsamma, lycka-
des adeln förmå regeringen att publicera det som lag 1).
Den 26 maj 1719 utfärdade regeringen »Förordning om Fri-
Mästare ock Handtvärckarnes fria tillträdande i Riket» 2).
Densamma medgifver enhvar, som lärt sig något handtvärk
och »här i landet tänker bosutten blifva», fullkomlig frihet

]) Lundel], a. a. s. 115 ff.; Arnberg, Anteckningar om frihetstidens
politiska ekonomi, I, 3 f.

2) Modée, Utdrag ur Publique Handlingar, Placater, Förordnin-
gar, Resolutioner och Publicationer, I, 75 f.
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och rättighet att utan förbindelse till skrå och ämbete idka
sitt yrke under namn af frimästare, sedan han hos magi-
straten anmält, hvad slags handtvärk han ämnade drifva,
samt därå vunnit burskap. Samma rättigheter, som skrå-
ordningen tillerkände skråmästarne, tillförsäkrades frimä-
starne, och deras lärgossar och gesäller skulle aktas lika
giltige som ämbetenas. Frimästarne och deras utlärde ge-
säller egde rätt att ingå i ämbetena, och ämbetsmästarne
åter kunde, om de så ville, blifva frimästare. Om magistra-
ten gjorde svårigheter för utländske eller inhemske handt-
värkare att vinna frimästerskap, egde de däröfver besvära
sig i kommerskollegium 1).

Detta stadgande upphäfde skråväsendets grundprincip,
skråtvånget. Naturligt var, att borgerskapet under sådana
förhållanden skulle uppbjuda alt för att få detsamma upp-
häfdt, så mycket mer som det tillkommit genom en öfver-
rumpling och mot ståndets bestämda protest. Redan föl-
jande år lyckades man också åvägabringa en väsendtlig
förändring. Vid 1720 års riksdag öfversågo ständerna 1669
års skråordning, och en ny utfärdades till allmän efterlef-
nad den 27 juni 1720 2). Denna afviker i hufvudprinciperna
föga från den gamla, men medgifver rättighet till frimäster-
skap endast åt inflyttade utlänningar. Alla utländske ma-,
nufakturister och mästare, hvilka ville bosätta sig i riket,
fritogos från skyldigheten att ingå i något skrå samt skulle
erhålla mästarrätt och vissa frihetsår från all borgerlig
tunga, så framt de inför magistraten kunde visa prof på
sin skicklighet. Däremot voro de förpliktade att till lärlin-
gar och gesäller alltid antaga några infödde, hvilka sedan
skulle åtnjuta samma förmåner som de, hvilka blifvit ut-
lärde af skråmästare. Samma. rättigheter som skråordnin-

') Arnberg (a. a. s. 4) antager, att förordningen medgaf endast
utlänningar rätt till frimästerskap. Mot denna uppfattning strider för-
ordningens stadgande : „Gör magistraten någon främmande eller inhemsk
svårighet att fä mästerskap, kan densamma sig däröfver i Commercie-
Collegio besvära."

2) Modée, I, 199 ff.
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gen sålunda tillerkände utlänningar, gåfvos 1723 äfven åt
afskedade soldater 1).

Borgareståndet fick dock icke länge njuta af sin seger.
Vid 1723 års riksdag upprepades åter de gamla klagomålen
mot skråna för deras dyrhet på alla tillvärkningar och be-
tonades i synnerhet af bondeståndet. Kommerskollegium
förklarade, att dyrheten endast förorsakades af, att skråna
sammansatte sig för att stegra prisen på sina tillvärknin-
gar, och att det enda botemedlet vore återinförandet af ett
allmänt frimästerskap. Af samma åsikt var äfven ständer-
nas kommersdeputation 2). Frågan öfverlämnades af riks-
dagen till regeringens afgörande, och denna utfärdade den
2 juni 1724 en »Ytterligare Förordning angående de så
kallade Fri-Mästare», 3) hvilken återupplifvade stadgandena
i förordningen af den 26 maj 1719. Infödde och främmande
medgåfvos utan åtskilnad rätt till frimästerskap.

Samtidigt återupplifvades den gamla skilnaden mellan
stads- och landtmannanäringar, hvilken under de långvariga,
krigen nästan utplånats. Alla handtvärkare, med undantag
af dem, som hade årstjänst hos adeln, eller hvilka på grund
af äldre'författningar ägde rätt att bo på landet, ålades att
senast inom ett år flytta till städerna 4).

På grund af klagomål öfver, att en mängd okunniga
och oerfarna personer ansökt och vunnit frimästerskap, fann
regeringen sig föranlåten att genom cirkulär af den 5 juli
1726 så till vida inskränka frimästerskapet, att för dess åt-
njutande erfordrades 3 å 4 års tjänst och arbete som gesälL
Icke nöjde med denna inskränkning, anhöllo handtvärkarne,
företrädde af Stockholms samtliga skråämbeten, genom ett
till ständerna vid 1727 års riksdag ingifvet memorial, att
frimästerskapet skulle fullkomligt afskaffas. Såsom skäl för
sin begäran anförde de bland annat, att den öfverklagade

!) Resol. på städ. besv. 16 okt. 1723 § 29 (Stiernman, Riksd.
besl. 111, 2527).

2) Lundeli, a. a. s. 119; Arnberg, a. a. s. 14 f.
s) Modée, I, 554.
*) Resol. på städ. besv. 16 okt. 1723 (Stiernman, Riksd. besl.

111, 2519).
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dyrheten endast stegrades genom frimästerskapet. Då flere
mästare än förut skulle dela samma belopp arbete, måste
hvar och en taga högre priser för sina tillvärkningar för att
kunna lefva. Petitionen remitterades' till ständernas eko-
nomie- och kommersdeputation, hvilken, sedan kommers-
kollegii utlåtande blifvit inhämtadt, i ett vidlyftigt betän-
kande afstyrkte densamma. De svårigheter och omkostna-
der skråna lade i vägen för erhållande af mästerskap till-
intetgjorde all täflan och därmed äfven det bästa medlet
att erhålla en öfverflödig tillvärkning till lågt pris. Erfaren-
heten från alla länder visade, att friheten ingalunda var till
skada för handtvärket. Fruktan, att . en mängd okunnigt
folk skulle skynda att blifva frimästare, var alldeles ogrun-
dad, då ju allmänheten snart skulle upphöra att anlita den
okunnige. Den fria konkurrensen skulle tvärtom alstra flit,
omsorg och en alt större yrkesskicklighet. Frimästerskapet
borde därför, enligt deputationens mening, bibehållas såsom
det enda medlet att bota skrånas skadliga monopol 1). I re-
solution på städernas besvär den 28 augusti 1727 förkla-
rade regeringen, att förordningen af den 2 juni 1724 och
reskriptet af den 5 juli 1726 fortfarande skulle lända alla
till efterrättelse, samt att frimästerskapet följaktligen skulle
bibehållas och skyddas för alt hinder och tvång från äm-
betenas sida. Och då frimästarne ledo stort förfång genom
att skrååldermännen efter behag utdelade gesäller till mä-
starne, förbjöds detta förfarande för framtiden. Gesällerne
skulle äga frihet att antaga arbete hos hvilken mästare de
ville 2). — Såsom exempel på, huru allmänt frimästerskapet
denna tid var, må anföras att år 1729 alla handtvärkare i
Vasa voro frimästare 3).

Vid 1731 års riksdag beslöto ständerna, att till de in-
hemska munufakturernas skydd en särskild tullafgift, den
s. k. 5-procentsafgiften, skulle läggas på alla sådana utländ-
ska varor, som i riket kunde tillvärkas. Beslutet fattades

J) Arnberg, a. a. s. 31 f.
2) Stiernman, Riksd. besl. 111, 2671.
3) Aspelin, a. a.
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mot borgareståndets bestämda protest och trots dess hotelse
att söka efter medel till jämviktens bibehållande. För att
blidka ståndet sågo de öfriga stånden sig tvungna att be-
reda det någon ersättning, och en sådan fann man i fri-
mästerskapets upphäfvande *). Ständerna funno denna gång
borgerskapets klagomål öfver frimästarne fullt motiverade.
»Erfarenheten hade visat, att handtvärkeriernas uppkomst,
som varit ändamålet af 1724 års förordning om frimästare,
dymedelst ej stått att ■ erhållas», och ständerna föroslogo
därför, att frimästerskapet skulle afskaffas. På grund häraf
utfärdade regeringen den 20 juli 1731 en förordning, som
stadgade, att ingen frimästare vidare fick antagas inom de
yrken, som stodo under skrå och ämbetsregler, och att äm-
betena borde öförkränkt tillgodonjuta sina privilegier och
rättigheter. Dock skulle de frimästare, som redan blifvit
antagne, få bibehålla sina rättigheter, så framt de ej själfve
hällre ville ingå i ämbetena 2). Förordningen gälde emeller-
tid endast inhemske mästare. Skråordningens stadgande om
utlänningars rätt till frimästerskap blef ej genom densamma
upphäfdt a).

En "ny seger firade skråmonopolet redan vid följande
riksdag, då regeringen på borgerskapets underdåniga anhål-
an upphäfde skråordningens förbud mot slutna skrån. Re-
solutionen på städernas besvär den 12 december 1734 för-
klarar, att, till undvikande af fattigdom och bönhaseri, flere
handtvärksmästare icke fingo antagas i städerna, än magi-
straten och vederbörande ämbeten pröfvade nyttige och nö-
dige 4). Den sista återstoden af näringsfriheten offrades
1739, då äfven rättigheten för inflyttade utlänningar att idka
handtvärk såsom frimästare upphäfdes 5).

Handtvärkarnes rätt att sluta sina skrån och sålunda
inskränka konkurrensen liksom äfven förbudet mot frimäster-
skap förlorade emellertid till stor del sin betydelse genom

x) Arnberg, a. a. s. 39 f.
2) Modée, 11, 904. '
3) Jmfr Lnndell, a. a. s. 121.
*) Modée, 11, 1194.

fi) Jmfr Resol. på städ. besv. 12 april 1739 § 33 (Modée, 11, 1459).
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de nya manufakturprivilegierna och hallordningen af är 1739.
Redan under drottning Kristinas tid hade det blifvit vanligt
att förunna enskilda personer eller bolag monopol på vissa
industrigrenar. På grund af upprepade klagomål, i synner-
het från borgerskapets sida, förändrades dessa uteslutande
monopol genom förordningen af den 18 september 1668 till
allmänna handtvärkshus- eller manufakturprivilegier för vissa
orter. Då under 18:de århundradets förra hälft. på grund af
ständernas uppmuntran och understöd fabriker (»manufak-
turer») för allehanda ändamål uppstodo, ansåg man det
nödvändigt att gifva dem en särskild organisation, hvilken
skilde dem från skråna, med hvilka de hade mycket gemen-
samt. I detta syfte utfärdades 1722 en »hallordning». Den
25 maj 1739 utfärdades en ny utvidgad hallordning, 1) och
den 29 maj samma år utgåfvos nya manufakturprivilegier 2).
1739 års hallordning stadgade, att alla de manufakturister,
»som icke egentligen under skråordningen böra begripas»,
samt deras arbetare skulle lyda under hallrätt, hvarjämte
de nya manufakturprivilegierna tillerkände enhvar, »som sitt
värk och handslöjd lärt eller lära vill och arbeta kan, frihet
att uppsätta sin fabrik eller värkstad, tillvärka varor eller
dem föryttra». För att förebygga stridigheter med skråna
förordnade regeringen visserligen, hvilka slag af industri
skulle lyda under hallrätt, men detta så obestämdt, att ett
temligen vidsträkt rum lämnades åt hallrätten att inkräkta
på skrånas privilegier. ' Under hallrätt skulle nämligen höra
»kläde-, siden- och linnearbetare, silkesredare, ylletygs- och
camlotts- jämte parcums-, tröje-, mosse- och strumpe-
väfvare, schlapmakare, • silkes-, ylle- och linne-färgare, kat-
tuns-, linne-, flanells- och cassianstryckare, prässare, tapet-
makare, öfverskärare, fris- och filtmakare, valkare, rask- och
sajetväfvare, ullkammare, spinnare samt dessa handteringars
arbetare, tillika med andra fabriker och konstnärer, af hvad
namn de vara må, som sig därunder begifva». Ingen af
dessa manufakturister, handtvärkare och arbetare skulle

*) Modée, 11, 1496 ff.
2j Modée, 11, 1539 ti.
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kunna tvingas att lyda under något skråämbete, »utan ålig-
ger en sådan utom slutet skrå att fortsätta dess handtering
och vid hallrätten njuta försvar mot alt intrång». Slutligen
stadgade förordningen, att de gesäller, hvilka blifvit utlärde
vid manufakturerna, skulle äga rätt att arbeta under skråna,
liksom å andra sidan skrågesäller ej kunde förvägras rätt
att idka sitt yrke vid manufakturerria. — Hallrätten var sam-
mansatt af en ordförande, hvilken borde vara medlem af
magistraten i den stad, där hallrätten hade sitt säte, och
ett antal bisittare valde ur handels- och fabriksidkarnes klass.
Dess uppgift var att hålla tillsyn öfver manufakturer och
fabriker samt handlägga ordnings- och hushållningsmål, som
rörde dessa och deras rörelse och att afdöma skuldfordrings-
mål mellan mästare och arbetare samt mindre brottmål,
hvilka särskildt uppräknades i hallordningen. Förfarandet
var summariskt. — Ny hallordning utfärdades den 2 april
1770.

Då 1739 års hallordning på grund af de sväfvande
ordalagen kunde tolkas så vidsträkt, att hvarje, äfven den
minsta, förbättring, hvarje ny arbetsmetod i ett skråhandt-
värk var tillräcklig för att låta det öfvergå till hallrätten,
gjorde de nya privilegierna i själfva värket skråämbetena
stort förfång. Klagomål uteblefvo ej häller. Väl hade rege-
ringen 1741 på ständernas tillstyrkan uttryckligen förklarat,
att skråhandtvärkare och gesäller hvarken fingo dragas under
hallrätten eller af den antagas till mästare, men detta för-
bud efterlefdes icl^e x). Handtvärkarne protesterade alt fram-
gent mot hallrätternas tilltag att gifva skydd ej blott åt en-
skilda handtvärk, utan äfven åt hela ämbeten, hvilka ville
undandraga sig såväl skråordningen som allmänna utskyl-
der, och begärde att denna egenmäktighet måtte näpsas.
Dessa klagomål ledde dock ej till någon åtgärd från rege-
ringens sida. Manufakturerna borde, »i anseende till den
nytta däraf flyter», icke förmenas den rätt och frihet de
förvärfvat 2).

*) Modée, VII, 5335.
») Jmfr Resol. på städ. besv. 7 juli 1752 § 16 (Modée, V, 3266 f.)
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Till 1756 års riksdag ingaf regeringen en proposition
om utvidgad näringsfrihet, hvilken i främsta rummet gick
ut på upphäfvande af skråväsendet, men ständerna upptogo
ej densamma till pröfning 1). Förslaget återupptogs vid föl-
jande riksdag men vann ej häller då gehör hos ständerna.
För att emellertid stäfja den orimliga prisstegring, hvartill
ämbetena åter gjort sig skyldiga och öfver hvilken bittra
klagomål fortfarande anfördes, föreslogo ständerna en än-
dring af skråordningens stadgande om bland ämbetsleda-
möterne utsedda värderingsmän, hvilka ägde att sätta skä-
ligt pris på varorna och afdöma tvister därom. Såsom
själfve i saken intresserade kunde dessa värderingsmän ej
anses oväldige, och ständerna föreslogo därför, att de skulle
utses bland opartiska, utom skråna stående personer. I en-
lighet med ständernas förslag förordnade regeringen, att till
värderingsmän framdeles skulle utses en magistratsperson,
som ej var ämbetsrådman, en handlande, en mäklare och
en handtvärkare af det ämbete, hvarunder arbetet hörde.
Dessa personer skulle vara skyldiga att på tillsägelse af
»handtvärksfiskalen», hvilken det ålåg att utföra åtal med
anledning af klagomål öfver oskälig dyrhet på handtvärks-
varor, sammanträda inför ämbetsrätten eller hallrätten för
att förrätta värdering af tvist underkastad vara, hvarefter
saken skulle summario processu afdömas. Detta förfarande
skulle tillämpas i Stockholm. I öfriga städer ägde stads-
fiskalen utföra dylika mål, och om han icke åtnöjdes med
underrättens utslag, genom handtvärksfiskalen i Stockholm
bringa saken till öfyerrätt2). — I Åbo tillsattes 1778 på
förslag af borgmästare och råd en särskild »ämbetsfiskal»
med helt annat åliggande. Han skulle »tillhandagå mästarne
uti god ordnings hållande med deras folk, såsom ock hvad
fuskeri och intrång i deras näring angår» 3).

!) Arnberg, a. ä. s. 166.
2) Justitie-Cancellerens Bref til Stads-Fiscalerne 30 april 1762

(Modée, VII, 5127 f.) Jmfr Slotts-Cancelliets Kundgörelse 31 dec. 1755
och Slotts-Cancelliets förnyade Kungörelse 15 aug. 1770 (Modée, VI,
3695 f., IX, 443 f.)

3) Åbo skomakareämbetes protokoll 22 aug. 1778; Åbo sadelma-
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I anledning af ständernas förfrågan, om någon förbätt-
ring eller förändring i skråordningen och manufakturprivile-
gierna voro af behofvet påkallade, afgaf kommerskollegium
1766 ett längre betänkande, hvari kollegiet sina gamla,
traditioner troget "yrkade på afskaffande af slutna skrån.
Äfven ständerna funno anledningen till näringarnas förlägen-
het . i de författningar, hvilka hindrade skicklige och idoge
arbetare att anlägga egna värkstäder, men man ville dock
ej föreslå någon förändring i gällande skråförfattning, ty
»lika angelägen, som frånvaron af tvång, var äfven den
noggrannaste tillsyn, att hvarje idkare egde tillräcklig kun-
skap, insikt oeh färdighet i den slöjd han ville drifva» x).

De med alt större styrka framträdande yrkandena på
utvidgad näringsfrihet vunno dock slutligen gehör. Gustaf III
bekräftade visserligen i 1772 års regeringsform städernas
välfångna privilegier och rättigheter, men med det förbehåll,
»att de efter tidernas omständigheter och det allmännas
nytta och gagn lämpas». Meningen härmed visade sig
snart. Kongl. reskriptet af den 1 februari 1773 upphäfde
alla resolutioner och författningar, hvilka under den före-
gående tiden hindrat handtvärksnäringens förkofran samt
lagt hinder i vägen för vinnande af mästerskap. För fram-
tiden borde 1720 års skråordnings stadganden om gesällers
rätt till mästerskap oförändrade tjäna till efterlefnad och i
följd däraf ingen gesäll, som tjänat den föreskrifna tiden
samt aflagt stadgadt mästerprof, få under någon förevänd-
ning förvägras mästerskap och burskap. Därjämte ålades
städernas magistrater att efter vederbörandes hörande be-
stämma, hvad mästerstycke de sökande borde fullgöra, äfven-
som de afgifter de borde erlägga, för att gesällerne ej skulle
kunna besväras med svårare prof, än till utrönande af deras
skicklighet oundgängligen behöfves, eller med otillbörliga afgif-
ter. Slutligen tillförsäkrades gifte gesäller, som sökte mäster-
skap, ett eller tvänne års minskning i den vanliga gesälltiden2).

kareämbetes protokoll 25 juli 1778j Åbo smedsämbetes protokoll 23
sept. 1778, Åbo bagareämbetes protokoll 2 nov. 1778.

l) Arnberg, a. a. s 234 ff.
2) Commerce-Collegii bref 16 febr. 1773 (Modée, X, 116 f.)
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Konungen gick emellertid ännu längre. Flere nya stä-
der tillförsäkrades fullkomlig näringsfrihet. Fundationsbrefven
för Malmköping, Östersund x), Marstrand 2), Tammerfors
(1779) 3), Kaskö (1785) 4) och Kuopio (1782) berättiga in-
vånarne i dessa städer »att idka hvad näring de hälst be-
haga, utan att behöfva söka burskap, eller vid deras handel
och handtvärk underkastas några formaliteter, reglementer
eller skråförfattningar, af hvad art och beskaffenhet' de
vara må» 5).

Borgerskapets klagan vid riksdagarna 1778 och 1786,
att de nya näringsgrundsatserna förorsakade dess vanmakt,
föranledde ej någon åtgärd från regeringens sida 6), men vid
1789 års riksdag förmåddes Gustaf III af politiska bevekelse-
grunder att gifva efter för ståndets fordringar. För att er-
hålla borgareståndets bifall till förenings- och säkerhetsakten
biföll konungen dess anhållan, att han ytterligare måtte
stadfästa städernas rättigheter samt befrämja borgerskapets
handel och näringar 7). Den 1 april 1789 8) undertecknade
Gustaf III en försäkran till rikets borgerskap, hvari han för
evärdliga tider bekräftade städernas innehafvande privile-
gier, fri- och rättigheter. Denna stadgar bland annat, att
ingen må drifva borgerlig handel och rörelse, som ej därå
vunnit burskap — ridderskapet och adeln samt ståndsper-

l) Lundell, a. a. s. 124.
2) Modée, X, 483 ff.
3) Modée, XI, 908 ff.
*) Modée, XIII, 218 f.
*) 1786 anhöllo handtvärkarne i Marstrand på grund af den svå-

righet de hade att erhålla arbetare att få inrätta ordentliga skråämbe-
ten. Konungen gaf afslag på denna begäran och förordnade „till före-
kommande af den öfverklagade olägenheten, och i stället för det till
den ändan föreslagna mindre lämpliga medlet af ämbetens och mäster-
skaps inrättande", att in- och utskrifning af lärgossar skulle ske inför
magistraten, som äfven egde att bedöma gesällprofven, hvarjämte andra
städers skråmästare förbjödos att göra någon skilnad mellan gesäller
från Marstrand och skrågesäller. (Commerce-Collegii Kungörelse 9 nov.
1786, Modée, XIII, 463 f.)

8) Lundell, a. a. s. 125.
7) Lundell, a. a. s. 126.
8) Försäkran är antidaterad den 23 februari.
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söner likväl all tillständig rätt förbehållen — och att, om flere
handlande eller handtvärkare skulle anmäla sig till vinnande
af burskap och mästerskap, än ortens belägenhet, folkmängd,
näringsutvägar och kringliggande landsort förmodades kunna
tillåta, så skulle behörigt och skäligt afseende fästas vid so-
-cietetens eller ämbetets, stadens älstes och magistratens
härom afgifna utlåtande. Därjämte ville konungen genom
en särskild resolution söka förekomma den skada och det
förfång fuskare, försvarskarlar och andra obehöriga perso-
ner tillskyndade handtvärkerierna äfvensom närmare för-
ordna om värfvade soldaters rätt att idka handtvärk. En
sådan. resolution utfärdades också den 24 april samma år.
Den innehöll förbud för universiteten och andra publika
värk att antaga och försvara särskilde handtvärkare. Sär-
skilda författningars bestämmelser om adelns försvarskarlar,
landsbygdens gärningsmän m. m. d. borde obrottsligt efter-
lefvas. Hallrätterna förbjödos på det strängaste att draga
under sig handtvärksgesäller. Endast de soldater, hvilka
stodo i värklig tjänst, permitterade eller opermitterade, samt
sådana, som erhållit afsked för sjuklighet, hög ålder eller
efter minst femton års oförvitlig tjänst, ägde rätt att idka
handtvärk. Dock fingo de ej tillsammans hålla värkstädér,
utan borde arbeta på skråmästarnes värkstädér eller för
deras räkning 1).

Dessa förbud mot obehörigas intrång i handtvärkeri-
erna återtogos dock snart. I skrifvelse af den 14 juni 1790
förklarade Gustaf III, att stadgandet i 1789 års resolution
om värfvade soldaters arbetsfrihet borde gälla äfven för ge-
värsfaktoriarbetare, salpetersjudare, krutarbetare, tyghus-,
archlie- och rustkammarbetjänte »jämte flere vid Kongl.
Maj:ts och Kronans värk och stater», hvilka alltid egt frihet
»att medelst handtvärks och slöjders utöfvande sig och de
sina försörja» 2). Året därpå återfingo äfven universiteten
rättigheten att antaga och nytja nödige handtvärkare 3).

») Modée, XIV, 401 f.
- 2) Modée, XIV, 544 f.

3) Lundell, a. a. s. 128.
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Allmogens rätt att till gärningsmän antaga skomakare
skräddare och smeder erhöll privilegii hälgd genom Gustaf
III:s »Försäkran och stadfästelse å svenska och finska all-
mogens fri- och rättigheter» af den 23 februari 1789. Den
medgifver skräddare, skomakare och smeder rätt att såsom
socknehandtvärkare själfständigt idka sina yrken på landet.
Öfrige handtvärkare däremot voro såsom förut bundne vid
städerna. Genom kongl. brefvet af den 23 juni 1802 er-
höllo socknarna sedermera tillstånd att antaga äfven murare
och glasmästare samt, om det var nödvändigt, efter konun-
gens särskilda pröfning, äfven handtvärkare af andra skrån.
Rätt att i samma ordning och med samma rättigheter som
de i detta bref nämnda gärningsmännen bosätta sig på
landet och där antagas till gärningsmän beviljades genom
kejserliga kungörelsen af den 17 april 1817 äfven svarfvare.
På hemställan af Finska Hushållningssällskapet gafs sedan
genom kejserliga kungörelsen af den 3 april 1824 enahanda
tillåtelse åt garfvare, snickare, sadelmakare, hattmakare,
krukmakare, hjulmakare, sämskmakare, urmakare och målare.

Den frihet från alt skråtvång Gustaf III genom funda-
tionsbrefvet af den 1 oktober 1779 förlänat Tammerfors be-
kräftades af kejsar Alexander I år 1821, då staden därjämte
erhöll fristadsprivilegier x). Fullständig näringsfrihet bevilja-
des likaså samtliga efter 1809 grundlagda städer: Jyväskylä
(1837), S:t Michel (1838), Heinola (1839), Joensuu (1848)
och Mariehamn (1861) samt Idensalmi och Salo köpingar,.

Med nyssnämnda undantag kvarstod Finlands handt-
värkslagstiftning under de femtio första åren efter förenin-
gen med Ryssland på de gamla i 1720 års skråordning
uppstälda grunderna. 'Skråordningens bestämmelser voro
emellertid fullkomligt föråldrade och hämmade i hög grad
industrins vidare utveckling och fortkomst. För att afhjälpa
de svåraste missförhållandena utfärdade regeringen den 12
dec. 1859 en »förordning angående handtvärkerierna och
manufakturerna i Finland». Denna förordning, som tillkom

l) Kejs. Kung.-'l aug. 1821; H K. M. nådiga reglemente för Fri :

stadsinrättningen i Tammerfors 16 juni 1824.
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på administrativ väg utan ständernas hörande, afsåg enligt
ingressen endast att »förklara skråordningen och andra om
handtvärkerierna och manufakturerna i Finland utkomna
författningar», men upphäfde i själfva värket åtskilliga äldre
stadganden, bland dem flere af privilegiinatur. Såsom skrå-
handtvärkare och förbundne att efterlefva skråordningens
bestämmelser skulle anses endast bokbindare, garfvare, gelb-
gjutare eller gördelmakare, hattmakare, kopparslagare, kruk-
makare, körsnärer, målare, sadelmakare, skomakare, skräd-
dare, smeder, snickare, svarfvare och vagnmakare. För alla
öfrige handtvärkare äfvensom manufakturister, fabriksidkare
och konstnärer skulle hallordningen af den 2 april 1770
tjäna till efterrättelse. Från lärotvång och förvärfvande af
mästerskap frikallades alla de, hvilka betjänade allmänheten
med hvarjehanda i hushåll förekommande sysslor. Hvarje
i stad eller på landet bosatt mantalsskrifven person berätti-
gades att till egen försörjning ensam eller med biträde af
maka och barn under vissa vilkor idka handtvärk eller an-
nat yrke af hvad slag som hälst, med undantag af guld- och
silfverarbetare- samt tenngjutarehandteringarna. Slutligen
medgafs handtvärkare af alla slag rätt att nedsätta sig på lan-
det, dock ej närmare än på två mils afstånd från stad. Nya
städer och köpingar, hvilka i landet anlades, skulle erhålla
fullständig näringsfrihet.

Genom en kejserlig kungörelse af samma dag törord-
nades, att hallrätterna i landet skulle indragas med utgången
af år 1860, samt att de göromål och ärenden, hvilka lik-
mätigt 1770 års hallordning och andra författningar tillhört
nämnda rätter, därefter skulle handhafvas af städernas ma-
gistrater.

Förordningen af den 12 dec. 1859 trädde i värkställig-
het den 1 januari 1861 och ägde gällande kraft till den 1
maj 1868, då all tillämpning af stadgandena i 1720 års skrå-
ordning, 1739 års manufaktur- och handtvärkeriprivilegier,
1770 års hallordning med flere om näringarna utkomna för-
fattningar enligt Kejs. Förordningen af den 24 februari 1868
upphörde.
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111.
Rättighet att i Finlands äldre städer själfständigt med

biträde af lärlingar och gesäller idka skråhandtvärk tillkom
enligt 1860-talets gällande rätt den, som efter erhållet mä-
sterskap vunnit burskap å sitt yrke samt blifvit medlem af
ett skråämbete l).

För vinnande af mästerskap fordrades vissa läro- och
gesällår samt mästerstycke.

Den, som ville inträda i lära hos en mästare, skulle
vara minst fjorton år gammal 2). Innan han af mästare an-
togs, var han skyldig att tjäna två månader på prof. Visade
han sig under denna tid till handtvärket oduglig, var mästare
berättigad att vräka honom, så framt han vid utgången af
proftiden därom anmälde hos ämbetet. Behöll mästaren
honom åter längre tid än två månader utan dylik anmälan,
var han skyldig att antaga honom i lära 3). Hvarje mästare
var skyldig att i sitt handtvärk använda så många lärgos-
sar han utan skada för eget arbete hann undervisa, men
skulle vid deras antagande gifva företräde åt infödde. Väg-
rade mästare utan skäl att antaga en gosse i lära, borde
magistraten allvarligen straffa honom. Magistraten ägde
äfven hafva tillsyn öfver, att hvarje mästare hade i lära så
många gossar, som han behöfde och var skyldig att an-
taga 4). Ämbetena fingo under inga vilkor bestämma det
antal lärlingar mästarne fingo hålla 5). Detta förbud efter-
lefdes dock icke. I Helsingfors garfvareämbete fick ingen
mästare lära flere än tvänne gossar i sender 6), och samma
regel gälde för skomakareämbetet och skräddareämbetet i
Åbo 7). Klensmederne i samma stad voro förbjudne att an-

x) Skråordningen Art. X § 19: K. Försäkran 23 febr. 1789 § 1;
Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 §§ 1, 2.

2) Skråordn. Art. IV § 3.
3) Skråordn. Art. IV § 2.
4) Skråordn. Art. IX § 1.
5) Resol. på städ. besv. 17 aug. 1762 § 4.
6) Helsingfors garfvareämbetes „punkter" 4 dec. 1786 § 17.
7) Åbo skomåkareämbetes prot. 16 maj 1750 och 9 aug. 1780;

Åbo skräddareämbetes prot. 6 april 1781.
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taga flere än trex). Lärokontraktet skulle inför det försam-
lade ämbetet inskrifvas i ämbetets inskrifningsbok. Om sär-
skildt ämbete af det handtvärk mästaren utöfvade ej fans i
samma stad, behöfde parterna dock ej personligen inställa
sig inför det ämbete i annan stad, hvarmed mästaren var
förenad. Inskrifningen kunde i detta fall ske genom bref.
För inskrifningen erlades till ämbetslådan en af ämbetet
faststäld »inskrifningsafgift». Genom inskrifningen lämna-
des lärlingen en borgen för det ingångna aftalets hälgd
Mästaren å sin sida kunde, om han så önskade, affordra lär-
lingen löftesmän för kontraktets uppfyllande 2). Lärotiden
skulle i regel räcka minst tre oeh högst fem år. Om över-
enskommelse om kortare lärotid än den i skråordningen
påbjudna vid kontraktets ingående träffats mellan mästare
och lärling, eller om lärling förut varit i lära eller visade
ovanlig fallenhet för handtvärket, kunde lärotiden efter ål-
dermannens och bisittarnes pröfning förkortas 3). I Helsing-
fors garfvareämbete samt hattmakare-, bokbindare?, hjul-
och vagnmakareämbetena i Åbo var den kortaste lärotiden
bestämd till fyra år, i sadelmakare- och skomakareämbe-
tena i Åbo till fem år 4).

Lärling, som af sina anhöriga försågs med kost, klä-
der och husrum, var endast skyldig att arbeta vissa timmar
af dagen i mästarens värkstad och fick icke användas till
andra sysslor än dem som hörde till handtvärket 5). Erhöll
han däremot underhåll af mästaren, ålåg det honom att »löpa
mästarens ärenden». Dock borde han hufvudsakligen sys-
selsättas vid handtvärket 6).

*) Åbo klensmedsämbetes prot. 20 mars 1799.
2) Skråordn. Art. IV § 1.
3) Skråordn. Art. IV § 3.
4) Helsingfors garfvareämbetes „punkter" 4 dec. 1786 § 16; Åbo

hattmak, ämb. Reglor 15 april 1780 § 3; Åbo bokbind. ämb. Reglor 4
mars 1776 § 3; Åbo hjul- och vagnmak. ämb. Reglor 16 nov. 1778 § 3;
Äbo sadelmakareämb. protokoll 23 nov. 1775; Åbo skomakareämb. pro-
tokoll 16 maj 1750.

6) Skråordn. Art. IV § 5..
8) Skråordn. Art. IX § 3.
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Det inskrifna lärokontraktet fick icke före lärotidens
utgång utan skälig orsak ensidigt brytas. Öfvergaf lärling
utan tillstånd sin tjänst hos den mästare, i hvars lära han
blifvit inskrifven, fick han ej antagas af annan mästare ')
Ansåg mästare sig äga skälig orsak att vräka sin lärling
skulle han öfverlämna frågan till ämbetsrättens pröfning.
Dref han lärling ur tjänsten utan orsak eller utan ämbetets
lof och minne, var han förfallen. till sex dalers böter och
var ändå pliktig att utlära honom 2). Om lärling önskade
antaga tjänst hos annan mästare och mästaren gaf sitt sam-
tycke, eller om mästarne sinsemellan träffade öfverenskom-
melse om flyttning af sina lärgossar, skulle såväl mästare
som lärlingar inställa sig för ämbetsrätten, hvilken efter
pröfning egde gifva tillstånd till eller förbjuda flyttningen 3).
I Viborgs skomakare- och smedsämbeten fick mästare icke
utfärda skiljobref åt lärling, innan denne blifvit antagen till
gesäll, såframt han icke var oförmögen till handtvärket eller
eljes vanartig 4). Dog mästare före lärotidens utgång, var
lärling skyldig att uttjäna sina år hos hans enka för den
händelse, ätt hon fortsatte mannens rörelse. I motsatt fall
var han berättigad att öfvergå till annan mästare. Dock
fordrades därtill enkans samt ämbetsrättens samtycke 5).

Innan lärling efter lärotidens slut fick utskrifvas till
gesäll, skulle han förete behörigt af lärare vid allmän eller
enskild läroanstalt eller af annan trovärdig person utfårdadt
betyg öfver, att han egde erforderlig religionskunskap samt
kunde skrifva läslig handstil och räkna quatuor species6).
Gesällstycke var ej föreskrifvet i skråordningen, men for-
drades i de flesta yrken 7). Det skulle efter ämbetsrättens

') Skråordn. Art. VIII § 12.
2) Skråordn. Art. IX § 4.
3) Åbo skomak. ämb. prot. 2 dec. 1789.
*) Viborgs skomak. ämb. prot. 12 mars 1860; Viborgs smedsämb.

prot. 30 aug. 1859.
6) Skråordn. Art. IV § 4.
6) Kejs. Förordn. 29 dec. 1858 §§ 13, 17.
7) Hfors skomak. ämb. prot. 4 juli 1757 och 18 juni 1774; Hfors

smedämb. prot. 14 dec. 1798; Åbo smedämb. prot. 16 april 1730; Vasa
smedämb. prot. 10 nov. 1806; Åbo hattmak, ämb. regi. 15 april 1780
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föreskrift förfärdigas i åldermannens värkstad:) och under
hans tillsyn samt sedan granskas af ämbetet. Sedan gesäll-
stycket godkänts och lärlingen företett ofvannämnda kun-
skapsbetyg, utskrefs han till gesäll. Utskrifningen skulle lika-
som inskrifningen ske inför ämbetet vid ordinarie kvartals-
sammankomst, och för densamma betalades stadgad utskrif-
ningsafgift, vanligen 2 mk 40 pni till ämbetets låda och,
om lärlingen var bemedlad, därjämte en mindre summa till
gesäll-lådan. Gesäll var ej skyldig att. utlösa gesällbref, men
gjorde han det, skulle han därför erlägga lösen med 1 mk
60 pni, hvilken tillföll ämbetets notarie. Äfven gesällbrefvet
skulle till säkerhet för gesällen införas i ämbetets protokoll.
Jämte gesällbrefvet skulle hvarje lärling, som utskrefs till
gesäll, mot en särskild afgift af 1 mk 60 pni erhålla en be-
hörigen bestyrkt gesällbok, hvilken upptog hans namn,-ålder,
födelseort och yrke jämte tiden, då han blifvit till gesäll an-
tagen 2). Egde lärlingen icke medel till erläggande af
nämnda afgifter, ålåg det hans mästare att försträcka ho-
nom den erforderliga summan. Denna skuld måste lärlin-
gen sedan aftjäna med arbete, innan han fick antaga tjänst
såsom gesäll 3).

Enligt skråordningen *■) egde utskrifven lärling — lik-
som äfven äldre gesäll för den händelse, att han stannade
kvar i samma stad — rättighet att söka och antaga ar-
bete hos hvilken mästare som hälst. Detta var också regel
inom en del ämbeten. I andra åter var det föreskrifvet,
att han skulle tjäna det första gesällåret hos sin läromä-
stare, om denne så önskade, .och att han i annat fall skulle
anmäla sig hos åldermannen eller föreståndaren för gesäll-
härbärget, som anvisade honom arbete efter »tur» eller
§ 9; Åbo hjul- o. vagnmak. ämb. regi. 16 nov. 1778 § 9; Åbo bokbind.
ämb. regi. 4 mars 1776 § 7.

*) I Åbo bokbind. ämb. förfärdigades gesällstycket i läromästarens
värkstad under tillsyn af nägon främmande mästare (Åbo bokbind.
ämb. regi. § 7).

2) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 10.
3) Skråordn. Art. IV § 6; Kongl. Reskr. 16 mars 1784 kungj.

gnm Comm. Collegii Kungörelse 21 juli 1784; Kejs. Taxa 27 april 1842.
4) Art. V § 1.
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»omskådning» x). Vid »turen» egde det förfarande rum, att
mästarne fingo gesäller sig tillskickade i den ordning de hos
åldermannen eller på gesällhärbärget anhållit om gesäll.
Öfver turen skulle åldermannen eller åldgesällen föra jour-
nal upptagande den tid mästarne anhållit om och den dag
de erhållit gesäll. Denna journal skulle vid kvartalssamman-
komsten i samtlige mästares närvara af åldermannen upp-
läsas 2). Omskådningen åter förrättades af en mästare eller
gesäll sålunda, att först den älste mästaren och sedan de
öfrige efter ålder tillfrågades, om gesällen hos dem kunde
få arbete. 1720 års skråordning 3) påbjöd omskådning en-
dast för de gesäller, hvilka på egen bekostnad kommo van-
drande från annan ort, men detta stadgande upphäfdes,
såsom nämndt, genom resolutionen på städernas besvär den
28 aug. 1727, hvilken lämnade gesällerne frihet att antaga
arbete hos hvilken mästare de ville. Denna resolution tyk-
kes emellertid redan tidigt hafva fallit i glömska. Nästan
samtliga ämbetens särskilda ordningsregler, bland dem flere
utfärdade af kommerskollegium, påbjuda uttryckligen, att alla
gesäller, såväl de, som efter erhållet afsked från sin förste
husbonde sökte arbete på samma ort, som de, hvilka kommo
vandrande, skulle omskådas 4). Mästare, som antog gesäll
utan omskådning, fick betala dryga böter.

Mästare, som i lära antog till gesäll utskrifven lärling,
•egde, enligt skråordningen, med honom ingå aftal om ar-

J) Stockholms Bokbindare-Embetets-Gesellskaps Reglemente d. 16
mars 1749 (tillämpadt af bokbindareämbetet i Åbo) § 21; Ordning för
smedgesäll lådan i H:fors d. 3 aug. 1847 § 12.

2) Åbo hattmakaregesällskaps regler d. 21 oktober 1811 § 1.
3) Art. V §2,
4) Åbo hattm. ges. regi.; Stockholms bokbind. ges. regi.; Ord-

ning för Skomakare Mästerswänner eller Gesäller och theras Låda i
Åbo d. 5 mars 1750; Åbo skom. ämb. prot. d. 13 nov. 1833 o. 30 nov.
1857; Åbo hjul- och vagnmak. ämb. regi.; Gamlakarleby klensm. ämb.
prot. 1 maj 1845: Gamlakarleby skom. gesäll, prot. 26 april 1830;
Vasa skom. ges. regi.; H:fors garfvareämb. puncter; H:fors smedges
-ordn. — H:fors snickaregesäller erhöllo på anhållan 1854 tillstånd
-af ämbetsrätten att utan föregående omskådning antaga arbete hos
den mästare de ville, men med den inskränkning, att vandrande gesäll,
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betstidens längd. Före utgången af denna tid fick mästa-
ren hvarken egenvilligt afskeda gesällen eller på anhållan
bevilja honom afsked. Skilde mästare gesäll, fick han bötä till-
ämbetets låda lika mycket, som han utlofvat gesällen i lön
för hela den öfverenskomna tiden, och om gesällen åter afvek
ur tjänsten, fäldes han att bota tre och en half daler och
att uppfylla all skada; därtill kom skyldighet att återvända
i mästarens arbete. Den, hvilken i tjänst antog förlupen.
gesäll eller annars skyddade honom, straffades med tio da-
lers böter till lådan och tre mark till de fattiga 1). De fle-
sta ämbetens särskilda artiklar innehålla härmed i hufvud-
sak överensstämmande stadganden, dock med det undan-
tag, att gesäll, som önskade resa till annan ort, var berät-
tigad att fjorton dagar efter uppsägning lämna sin tjänst.
I Helsingfors hade smedgesällerne rätt att efter fjorton da-
gars arbete uppsäga sin tjänst hos de två förste mästarne,
af hvilka de, sedan de erhållit afsked från sin läromästare
eller efter ankomst från annan ort antogos. Hos den tredje
voro de skyldige att stanna åtminstone ett fjärdedels årr

om icke mästaren själf tidigare afskedade dem 2). Vid hatt-
makareämbetet i Åbo åter fingo gesällerne oberoende af den
tid de tjänat fjorton dagar efter uppsägning flytta ur tjän-
sten. Likaså kunde mästarne vid samma ämbete, när hälst
de ville, afskeda sina gesäller 3).

Utom uppsägning till mästaren ålåg det gesäll, som.
önskade erhålla afsked, att därom anmäla hos ämbetet.
Innan dylik anmälan skett, fick han ej flytta från värk-
staden 4).

Då gesäll lämnade sin tjänst, var mästaren skyldig att
i hans gesällbok införa kort uppgift om tiden, då arbetet
vidtagit och upphört, samt angående hans förhållande under

som ankom till staden, under de första fjorton dagarna borde arbeta
hos den mästare, till hvilken han genom omskådning blifvit hänvisad
Htfors snickare ämb. prot. 17 jan. 1854).

J) Skråordn. Art. V § J, Art. VIII §§ 11, 12; Resol. på städ.
hsesv. 17 aug. 1762 § 40 mom. 2.

2) H:fors smedges. ord. § 8; jmfr § 7.
s) Åbo hattmak, ges. regi. § 1.
4) Resol. på städ. besv. 17 aug. 1762 § 40 mom. 2.
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arbetstiden och detta med sin underskrift bestyrka r). Kunde
gesäll icke förete dylikt intyg öfver behörigen beviljadt af-
sked, var annan mästare vid 10 dalers böter och skyldig-
het att ersätta all skada förbjuden att antaga honom i ar-
bete 2).

Om gesäll fjorton dagar efter erhållet afsked icke lyc-
kades skaffa sig kondition hos mästare i samma stad, var
det inom en del ämbeten föreskrifvet, att han skulle resa
till annan ort 3). Såsom vilkor för vinnande af mästerskap
påbjöds gesällvandringen däremot hvarken i författningarna
eller i ämbetenas särskilda artiklar 4). Tvärtom var den
skråordningen 5) gesällerne utan undantag medgifna rättig-
heten att vandra genom senare lagbud inskränkt. Enligt
kejs. förordningen af den 19 januari 1842 angående handt-
värkares och manufakturisters utbildning i Finland fingo en-
dast de gesäller förpassas till vandring, hvilka kunde förete
af ämbetet utfärdadt intyg om pålitlighet i arbete och or-
dentlighet i uppförande eller att de blifvit till annan ort
kallade. Då gesäll för att söka arbete önskade pass till
vandring eller resa, skulle han utom nyssnämda intyg för
magistraten uppvisa sin gesällbok, hvilken borde intyga, att
han hade afsked från den mästare, hos hvilken han senast
arbetat 6). Dessutom var han skyldig att förse sig med sär-
skildt af ålderman utfärdadt ämbetspass 7). Reste gesäll
utan dylikt ämbetspass, bötfäldes han. Smedgesäll i Hel-
singfors var i dylik händelse till och med underkastad åter
hämtningsäfventyr 8). Då vandrande gesäll ankom till stad,
ålåg det honom att ofördröjligen uppvisa respasset hos ve-
derbörande magistratsperson. Färdades han på egen be-

0 Kejs. Förordn. 12 dec. ,1859 § 10.
2) Publication angående arbetare hos Fabriqueurer och Handt-

verckare 2 nov, 1739.
3) Gamlakarleby skomak. gesällf. prot. d. 26 april 1830.
4) Vandringstvånget afskaffades redan genom 1669 års skråord-

ning (art. IV § 5).
s) Art. V § 2.
e) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 10.
7) Skråordn. Art. VIII § 10.
8) H:fors smedges. ordn. § 22.
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kostnad, skulle han taga in på gesällhärbärget och därefter
omedelbart anmäla sig hos åldermannen, hvilken anvisade
honom arbete genom omskådning x) — om ej ämbetets ar-
tiklar undantagsvis i öfverensstämmelse med 1727 års reso-
lution medgåfvo honom rätt att själf söka sig arbete. Er-
höll han icke arbete vid första omskådningen, beviljades ho-
nom i allmänhet förnyad omskådning eller s. k. »öfverord-
ning». Vandrande bokbindaregesäll, som sökte arbete vid
bokbindareämbetet i Åbo, skulle vid ankomsten anmäla sig
hos gesällfadern, hvilken det ålåg att gifva honom arbete
på fjorton dagar. Först efter utgången af denna tid skulle
han omskådas 2). Om mästare egenvilligt nekade vandrande
gesäll arbete eller hindrade honom att hos annan mästare
sådant erhålla, dömdes han att bota 38 mk 40 p:ni till äm-
betets låda och att dessutom till gesällen betala 96 p:ni för
hvarje dag denne sålunda uppehölls 3). Längre tid än tre
dagar fick vandrande gesäll icke uppehålla sig på härbär-
get 4). Erhöll han ej inom denna tid arbete, skulle af ämbe-
tets medel efter åldermannens och bisittarnes pröfning gif-
vas honom en »billig tärepenning» till resans fortsättande.
Fick gesällen icke tillgodonjuta denna förmån, kunde han
söka rättelse hos magistraten och, om han ej åtnöjdes med
dess beslut, anföra besvär i senatens ekonomiedepartement 5).
Utom tärpenning från ämbetets låda erhöll vandrande
smedgesäll i Helsingfors af gesällskapet fyra mark i respen-
ningar6).

Om vandrande gesäll inom ett fjärdedels år återvände
till den ort, från hvilken han blifvit förpassad, var han i
allmänhet skyldig att antaga arbete hos den mästare, från

l) Skråordn. Art. V § 2; Åbo hjul- o. vagnmakaregesällers Ar-
tiklar d. 6 mars 1799 §§ 2 o. 4; Åbo skomak. ges. ordn. § 14; Åbo
hattmak, ges. regi. § 1; H:fors garfv. ämb. puncter § 9; Vasa skomak.
ges. ordn. § 14; H:fors smedges. ordn. § 4; Gamlakarleby klensmeds-
ämb. prot. 1 maj 1845.

2) Stockholms bokbind. ges. regi. § 22.
3) Skråordn. Art. V § 2.
4) Resol. på städ. besv. 17 aug. 1762 § 40 mom. 2.
s) Skråordn. Art. V § 2.
6) H:fors smedges. ordn. § 5.
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hvilken han vid afresan skilt sig, om denna så åstundade x).
Återvände han på förskrifning, var förskrifningen i detta fall
ogiltig.

Då mästare införskref gesäll från annan ort, skulle han
tillställa honom fraktsedel eller förskrifningsbref jämte nö-
diga respenningar. Fraktsedeln borde föra afsändandet upp-
visas för åldermannen och af honom undertecknas 2). Där-
jämte skulle fraktens belopp, afsändningsdagen och destina-
tionsorten antecknas i turjournalen, om sådan fans 3). På
frakt anländ gesäll var skyldig att omedelbart efter sin an-
komst till staden och förr, än han trädde i arbete hos den
mästare, af hvilken han blifvit införskrifven, anmäla sig hos
åldermannen samt uppvisa respass och fraktsedel. Antog
mästare gesäll, innan dylik anmälan skett, var han förfallen
till fyra marks böter 4). Om ej särskildt aftal om arbetsti-
dens längd träffats mellan mästare och på hans bekostnad
införskrifven gesäll, ålåg det denne att minst ett hälft år
arbeta på mästarens värkstad. Öfvergaf han tidigare sin
tjänst, fick han betala böter motsvarande ett hälft års lön
och var dessutom skyldig att ersätta den kostnad mästaren
användt på hans resa 5).

Ville handtvärksmästare från utrikes ort införskrifva
gesäll, var han förbunden att därtill först utvärka sig till-
stånd af ortens polismyndighet. Anhållan om dylikt till-
stånd skulle ske skriftligen och borde innehålla uppgift om
den person namn och vistelseort mästaren ämnade inför-
skrifva, hvarjämte mästaren var skyldig att genom särskild
skriftlig förbindelse ikläda sig full ansvarighet för gesällens

*) Åbo hjul- och vagnmak. ges. art. § 15; H:fors smedges.
ordn. § 11.

2) Stockholms bokbind. ges. regi. § 24; Åbo hattmak, ges.
regi. § 3; Åbo skomak. ämb. prot. 16 nov. 1785; H:fors smedges.
ordn. § 6.

3) .Åbo hattmak, ges. regi. § 3.
*) Stockholms bokbind. ges. regi. § 24; Åbo hattmak, ges.

regi. § 3; Åbo skomak. ämb. prot. 16 nov. 1785; H:fors smedges.
ordn. § 6.

6) Skråordn. Art. V § 2; H:fors smedges. ordn. § 6, Stockholms
bokbind. ges. regi. § 23; Åbo hjul- och vagnmak. ges. art. § 6.
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tänkesätt och uppförande. Bifölls mästarens anhållan, borde
han öfversända polisförvaltningens skriftligen utfärdade och
med behörig underskrift försedda tillståndsbref till gesällen,
hvilken det sedan ålåg att hos ryska beskickningen eller
konsulatet på orten anmäla sig till erhållande af respass.
Endast sådana utländske gesäller, hvilka i behörig ordning
blifvit införskrifne af kände fabrikanter eller handtvärksmä-
stare, fingo till landet inkomma. Från dessa stadganden
undantogos likväl infödde engelsmän :).

Lärlingar och gesäller stodo under mästarens husbonde-
välde, men voro icke underkastade husaga 2). För olydnad
mot mästaren och för öfverträdelse af skråordningens eller
de särskilda ämbetsartiklarnas bestämmelser straffades de af
ämbetsrätten eller gesällskapet. All skada gesäll uppsåtligen
eller af försummelse tillfogade sin mästare var han liksom
annat tjänstefolk skyldig att ersätta, men var därjämte un-
derkastad särskild bestraffning af ämbetsrätten 3). Försum-
made gesäll utan laga förfall »genom frimåndag, spatser-
gång eller annan fåfänga» det arbete honom ålåg, ökades
hans arbetstid med två dagar för hvarje dag han sålunda
försummat, hvartill kom två dalers böter till lådan och 16
öre till de fattiga jämte skyldigheten att uppfylla all däri-
genom skedd bevislig skada 4). Vägrade gesäll att förrätta
det arbete mästare »i handtvärksmål» pålade honom, straf-
fades han med en och en half dalers böter till ämbets-
lådan» 5). Samma påföljd, jämte laga böter, drabbade den,
som bemötte sin mästare med ohöfliga ord 6).

Under fritimmarna fick gesäll, så framt han därtill ut-
värkat sig mästarens tillstånd, sysselsätta sig me d arbete
för egen vinst. Gjorde han det utan mästarens vetskap, var
han förfallen till böter, sex mark till lådan samt en half da-
ler till de fattiga, och hvad han genom dylikt olofligt arbete

J) Kejs. Kung. 15 maj 1848.
2) Skråordn. Art. VIII § 5; jmfr § 2 in fine.
3) Skråordn. Art. VIII § 1.
4) Skråordn. Art. VIII § 2.
8) Skråordn. Art. VIII § 6.
6) Skråordn. Art. VIII § 6.
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förtjänat, var förvärkadt till mästaren 1). Ej häller fick ge-
säll arbeta för lön hos annan än skrået tillhörig mästare,
liksom mästarne å sin sida voro förbundne att i sina värk-
städer ej löna andra än vederbörligen antagne gesäller.

Älste gesällen, värkgesällen, skulle under mästarens
frånvara förestå värkstaden.

Mästare ålåg gentemot gesäll samma förpliktelser som
husbonde gentemot tjänstehjon. Om mästare ej på bestämd
tid utbetalade aftalad lön, pliktade han en daler till lådan
och åtta öre till de fattiga 2).

Enligt skråordningen 3) fick »ingen bli mästare, utan
han hafver redeligen och väl lärt sitt handtvärk och njuter
vittnesbörd om sitt ärliga förhållande och till det ringaste ar-
betat ut- eller inrikes för gesäll i tre år, med mindre andra
viktiga skäl därtill vore och borgmästare och råd tillika med
ämbetet finna honom duglig och i sitt handtvärk svarsgod».
Senare författningar medgåfvo i vissa fall förkortning af den
här föreskrifna gesälltiden. Såsom redan nämnts, åtnjöto
gifte gesäller enligt kongl. reskriptet af den 1 februari 1773
efter omständigheterna ett eller två års eftergift på den
vanliga gesälltiden. Kejs. förordningen angående söndags-,
afton- och tekniska realskolor i Finland af den 29 dec. 1858
stadgade, att gesäll, som förvärfvat sig vidsträktare känne-
dom i aritmetik och teckning, än för handtvärkets utöfning
oundgängligen erfordrades, eller egde insikt i bokföring, i
fysikens och mekanikens tillämpning på konster och handt-
värk, i elementarkemi och mineralogi samt kemisk tekno-
logi eller i allmänhet sådana större genom särskild flit och
möda förvärfvade kunskaper, skulle, i mån af sina framsteg,'
tillgodonjuta förkortning från och med sex månader till och
med hälften af den tid han eljes enligt författningarna borde
hafva arbetat såsom gesäll för att kunna blifva mästare,
såframt hans färdighet i handtvärket därjämte blifvit i van-
lig ordning godkänd. Den, som hade genomgått första kläs-

!) Skråordn. Art. VIII § 3.
2) Skråordn. Art. VIII § 4.
s) Art. VI § 1.



72 Erik Ehrström.

sen i aftonskola och företedde skolföreståndarens intyg öf-
ver nöjaktiga kunskaper och godt"uppförande, eftergafs fjär-
dedelen, och den, som afslutat fullständig kurs i dylik skola
samt företedde enahanda intyg, hälften af den föreskrifna
gesälltiden. Sistnämnda förmån medgafs likaså lärling eller
gesäll, som genomgått realskola med två klasser eller ock
de två första klasserna uti realskolan i Helsingfors samt för-
skaffat sig säkra insikter i de tekniska och realläroämnen,.
i hvilka undervisning där meddelades ').

Då gesäll önskade vinna mästerskap, skulle han an-
mäla denna sin önskan hos ämbetet och till magistraten
inlämna ansökan om burskap. Sedan han i sådant syfte
»äskat» ämbetet och erlagt stadgade äskningspenningar, var
han i allmänhet icke skyldig att längre arbeta såsom gesäll.
Dock kunde magistraten och ämbetet, ifall de »märkligen
pröfvade, att det var nödigt antingen för hans ungdom el-
ler ringa förfarenhet eller andra omständigheters skull»,
ålägga honom att ännu ett år arbeta såsom gesäll hos en
enda mästare. Till dylikt »årsarbete» var likväl den, som
i mästares ställe förestått värkstad, icke i någon händelse
skyldig 2)

Om sökanden var af god fräjd och arbetat föreskrif-
ven tid såsom gesäll, fick hans ansökan icke utan vidare
afslås, men innan hans skicklighet i yrket pröfvats af ma-
gistraten och ämbetet, kunde mästerskap icke beviljas ho-
nom 3). Det mästerstycke han i detta ändamål var skyldig
att förfärdiga skulle efter vederbörandes hörande föreläggas
honom af magistraten och borde icke vara svårare eller
kostsammare än för utrönande af hans insikt i handtvärket
oundgängligen behöfdes. Af ämbetsrätten fick det icke i
något fall utsättas och bestämmas 4). Voro idkare af olika

0 Samma bestämmelser ingingo i Kejs. Förordn. 19 jan. 1842
§ 11, Kejs. Förordn. 9 juni 1847 § 11, Kejs. Instr. 7 juni 1848 § 23.

2) Skråordn. Art. VI § 2.
3) Kongl. Reskriptet 16 april 1770, kung. gnm Commerce-Col-

legii Bref 19 nov. 1770.
*) Kongl. Reskriptet 1 februari 1773; Kejs. Brefvet 1 maj

1857.



Öfversikt af det finska skråväsendets historia. 73

yrken på grund af arbetets likhet förenade i ett ämbete,
behöfde gesäll af dylikt ämbete dock icke göra mäster-
stycke i hvarje yrke, utan endast i det han särskildt lärt*).
Mästerstycket skulle gesällen utan någons tillhjälp under
tillsyn af tvänne af ämbetet utsedde »skådemästare» förfär-
diga i en ojäfvig mästares värkstad 2). Inom en del ämbe-
ten var det särskildt bestämdt, inom hvilken tid arbetet
borde vara färdigt. Så stadgade t. ex. Åbo bokbindareäm-
betes reglemente, att mästerstycket skulle förfärdigas inom
tolf dagar. Då mästerstycket var färdigt, skulle det gran-
skas af ämbetsrätten och ämbetsmedlemmarne. Gillades det,
så vann den sökande mot erläggande af stadgade afgifter
mästerskap. I motsatt fall skulle han åter en tid arbeta
såsom gesäll och sedan göra nytt mästerstycke. Om äm-
betsrätten underkände ett mästerstycke, skulle dess beslut
emellertid, på det ej något »fåfängt och onödigt ratande»
måtte äga rum, underställas magistratens pröfning. För de
brister, hvilka möjligen förefunnos i mästerstycket, fick ge-
sällen icke, såsom fordom varit brukligt, bötfällas. Icke ens
då han öfverbevisades om att hafva förfärdigat sitt prof
med hjälp af andra, var han hemfallen till straff. Hans med-
hjälpare däremot bestraffades — med degradering. En mä-
stare, som öfverbevisades om att hafva biträdt vid mäster-
styckets förfärdigande, dömdes att arbeta ett år såsom ge-
säll, och en gesäll, som gjort sig skyldig till samma för-
seelse, skulle arbeta ett år såsom lärling 3). Kunde god-
kändt mästerstycke icke genast afsättas, var ämbetet för-
bundet att inlösa detsamma och betala dess värde åt till-
värkaren 4).

Utom mästerstycke fordrades ovilkorligen för vinnande
af mästerskap i bokbindare-, gelbgjutare-, hattmakare-, kop-
parslagare-, krukmakare-, målare-, klensmeds-, snickare-,
svarfvare- och vagnmakareyrkena intyg öfver nödig färdig-

l) Skråordn. Art. VI § 4.
2) Kongl. Brefvet 29 nov. 1782, kungj. gnm Commerce-Collegii

kungörelse 29 jan. 1783.
3) Skråordn. Art. VI § 4.
4) Skråordn. Art. VI § 4.
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het i konsten att teckna och afkopiera de arbeten, hrilka
i handtvärket förekommo. Dylikt intyg skulle vara utfär-
dadt af lärare vid söndagsskola eller, om söndagsskola icke
fans i staden, af lärare vid annan i staden varande under-
visningsanstalt. Detta stadgande gälde äfven till Finland
inflyttade utlänningar, hvilka här ville vinna mästerskap.
Gesäll, som genomgått läroåren i stad, där söndagsskola för
handtvärkare icke var inrättad, kunde likväl i sådan stad
erhålla mästerskap utan att ega ofvannämnda kunskaper,
men kunde icke vinna burskap såsom mästare i annan stad,
därest han icke styrkte sig ega sådana kunskaper. Dock
var det mästare i förstnämnda städer tillåtet att såsom mä-
stare till annan stad öfverflytta, då han var försedd med
behörigt intyg öfver, att han uppfört sig väl och oklander-
ligt fullgjort sina åligganden såsom mästare *).

Enligt kongl. reskriptet af den 1 februari 1773 ålåg
det magistraten att äfven fastställa afgifterna för mäster-
brefvet. Praxis tyckes emellertid hafva varit, att den erlades
enligt de af ämbetena uppgjorda taxorna. Den vanliga af-
giften var tjugu mark. Om mästerskapssökande gesäll in-
gått gifte med mästares enka eller dotter eftergafs honom
hälften af de föreskrifna mästareafgifterna. 2)

Förfärdigande af mästerstycke och tilldelande af mä-
sterskap borde enligt skråordningen 3) ovilkorligen föregå
beviljandet af burskap. För de städer, där ämbete af det
handtvärk den burskapssökande idkade icke fans, var det
särskildt stadgadt, att magistraten icke fick bevilja burskap,
därest den sökande icke kunde uppvisa behörigt intyg af
vederbörande i annan stad, där sådant ämbete var inrät-
tadt, att han i föreskrifven ordning därstädes förfärdigat
godkändt mästerstycke, hvilket jämväl borde uppvisas för
magistraten, om den pröfvade det nödigt 4). Detta förfa-
rande tyckes emellertid icke hafva iakttagits i alla städer.

*) Kejs. Förordn. 29 dec. 1858 §§ 14, 17, 18.
2) Skråordn. Art. VI § 7.
3) Art. VI § 6.
4) Kongl. Reskriptet 26 april 1770, kungj. gnm. Comm. Coll. Bref

19 no v. 1770.
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Stödande sig på reskriptet af den I februari 1773, som stad-
gade, att magistraterna skulle i burskapsresolutionerna ut-
sätta, hvad mästerstycke gesällerne hade att fullgöra, men
hvilket stadgande ingalunda afsåg att upphäfva den gamla
ordningen, x) beviljade magistraten ide större städerna bur-
skap, innan mästerstycket blifvit godkändt. Och i stad, där
ämbete icke fans, granskade magistraten ensam mästarprof-
ven utan att inhämta vederbörande ämbetsrätts i annan
stad utlåtande.

Öfver burskapsansökningen egde magistraten höra äm-
betet äfvensom borgerskapets älste. Om densamma bifölls,
skulle sökanden ställa borgen för sex års utskylder till sta-
den och i närvara af ämbetets ålderman aflägga föreskrif-
ven borgareed 2). Stadgandet i 1789 års försäkran, att, om
flere handtvärkare anmälde sig till vinnande af burskap, än
ortens belägenhet, folkmängd, näringsutvägar och kringlig-
gande landsort förmodades kunna tillåta, behörigt afseende
skulle fästas vid societetens eller ämbetets, stadens älstes
och magistratens härom afgifna utlåtande, gälde väl ännu,
men torde knappast under 1860-talet hafva åberopats såsom
skäl för afslag på handtvärkares burskapsansökningar, då
enligt förordningen af den 12 dec. 1859 hvarje i stad man-
talsskrifven person egde rätt att till egen försörjning äfven
utan burskap och mästerskap idka hvad yrke han ville.

Såsom ytterligare vilkor för befogenhet att i stad med
lärlingar och gesäller idka skråhandtvärk fordrade författ-
ningarna förening med ämbete af det yrke mästaren id-
kade. Då handtvärkare från stad, som åtnjöt näringsfri-
het, ville bosätta sig på ort, där skråordningen gälde, eller
önskade förening med vederbörande ämbete, borde han till
magistraten inlämna ansökan därom jämte bevis öfver god
fräjd och uppvisa prof af det arbete han förfärdigat. Utvi-

x) Jmfr Lundeli, a. a. s. 198.
2) Handelsbalken kap. 4 § 2; Skråordn. Art. VI § 6. Jmfr

Hallordningen d. 2 april 1770 Art. V § 8. Försummade åldermannen
att följa honom till rådstugan var han förfallen att betala 3 dalers
böter.
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sade profvet nödig skicklighet, blef han utan vidare omgång
upptagen bland ämbetets medlemmar 1).

Efter skråmästares död var hans enka berättigad att
fortsätta rörelsen, så länge hon icke trädde i annat gifte
eller begick vanhedrande handling 2). Beträffande kvinnas
rätt att i andra fall idka skråhandtvärk stadgade skråord-
ningen, 3) att kvinna, som lärt ett handtvärk, fick utöfva
det antingen hos någon mästare och under hans försvar
eller såsom kontingentborgare med magistratens tillstånd.)

Såsom nämndt gälde det som regel, att endast den var
berättigad att såsom mästare idka ett skråhandtvärk, hvil-
ken efter att hafva genomgått föreskrifna läro- och gesällår
i behörig ordning förfärdigat godkändt mästerprof och vun-
nit förening med ett ämbete. Från denna regel gjordes
emellertid ett undantag för dem, hvilka afslutat kurs vid
treklassig realskola. Förordningen af den 29 december 185&
angående söndags-, afton- och tekniska realskolor i Fin-
land stadgade, att elev, som med betyg och nöjaktiga kun-
skaper i de flesta undervisningsämnen fullständigt genom-
gått teknisk realskola med tre klasser samt därefter minst
ett år vid större manufaktur- eller fabriksanläggning eller
värkstad inom eller utom landet förskaffat sig nödig prak-
tisk färdighet och däröfver företedde behörigt intyg, var be-
rättigad att söka burskap och såväl i stad som på landet
nedsätta sig såsom mästare utan skyldighet att genomgå
läro- och gesällår, aflägga mästerprof och lyda under skrå

1859 års förordning angående handtvärkerierna och
manufakturerna bestämde visserligen, hvilka handtvärk fram-
gent borde lyda under skrå, men då den lika litet som ti-
digare författningar uppdrog någon bestämd gräns mellan
handtvärks- och fabriksnäringarna, kunde skråhandtvärkare
fortfarande på grund af någon ny uppfinning eller förbätt-
ring inom yrket förskaffa sig manufaktur- eller fabrikspri-
vilegier.

x) bkråordn. Art. VI § 11.
2) Skråordn. Art. X § 13.
3) Art. X § 19; Jmfr Resol. på städ. besv. 12 dec. 1734 § 23;

Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 8.
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Äfven idkare af sådana handtvärk, hvilka icke lydde
under skrå, borde enligt den i 1770 års hallordning upp-
stälda regeln genomgå läro- och gesällår samt efter ådaga-
lagd skicklighet vinna mästerskap och burskap, innan dem
kunde medgifvas befogenhet att själfständigt med biträde af
lärlingar och gesäller eller legde arbetare utöfva sitt yrke.

Hallordningens stadganden om lärlingar och gesäller
öfverensstämma i hufvudsak med skråordningens. Mästare
var berättigad att antaga så många lärlingar han ville.
Dock borde han förut gifva noga akt på deras naturliga
böjelse för yrket och fick därför icke inskrifva gosse i lära,
innan denne tjänat två månader på prof och därunder visat
erforderlig fallenhet för handtvärket 1). Lägsta åldern för
inträde i lära var bestämd till tio ä tolf år beroende af handt-
värkets beskaffenhet. Lärotidens längd skulle likaledes läm-
pas efter yrkets beskaffenhet äfvensom efter den kostnad
mästaren därunder vidkändes. Fattiga barn, hvilka af mä-
staren erhöllo kost och kläder, borde lära minst fem år.
Den åter, som före inträdet i läran åtnjutit vårdad uppfo-
stran, borde anses för utlärd, så snart han kunde visa prof
på skicklighet och erfarenhet i yrket, äfven om han arbe-
tat blott vissa timmar af dagen i värkstaden. Inskrifnings-
vilkoren borde införas i magistratens protokoll 2). Dog mä-
stare före läroårens slut, var lärling skyldig att stanna kvar
hos enkan, om hon fortsatte rörelsen. Om hon åter öfver-
gaf värkstaden eller rörelsen annars nedlades, ålåg det ma-
gistraten att anskaffa lärlingen plats hos annan idkare 3). Utan
skälig orsak fick mästare icke under lärotiden skilja lärgosse*).
— Då lärling efter uttjänade år önskade blifva gesäll, skulle
han anmäla sig hos magistraten och därvid förete i behö-
rig ordning utfärdadt intyg öfver erforderlig religionskun-
skap samt förmåga att skrifva läslig handstil och räkna
quatuor spécies 5). Magistraten egde genom »besiktnings-

J) Hallordningen Art. VI § 6.
2) Hallordn. Art. VI § 7; Kejs. Kung. 12 dec. 1859.
3) Hallordn. Art. VI § 8; Kejs. Kung. 12 dec. 1859.
4) Hallordn. Art. Vt § 10.
5) Kejs. FörordmJ^de^J^äS § 13; Jmfr Hallordn. Art. VI §11.
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mästare» låta pröfva hans skicklighet i yrket. Godkände
desse honom, ålåg det magistraten att mot stadgade afgif-
ter utfärda gesällbref. Mäktade lärlingen icke själf betala
afgifterna, skulle mästaren göra det. Lärlingen var sedan
skyldig att ersätta dem genom arbete *). Gesäll fick antaga
tjänst hos hvilken mästare han ville. Träffade gesäll och
mästare öfverenskommelse om arbetstidens längd, skulle
det därvid förblifva. Dock fick kontrakt ej ingås för längre
tid än sex år. Var ej viss tid betingad, borde uppsägning
ske en månad förr än tjänsten upphörde. Stod gesäll i
skuld hos sin mästare, var han skyldig att först aftjäna den
med arbete, såframt de ej annorlunda åsämdes 2). Gesäll-
vandring var tillåten under samma vilkor som för skråge-
säller 3). Huru lång tid gesäll borde tjäna, innan han kunde
erhålla 'mästerskap, var icke särskildt föreskrifvet. Då ge-
säll önskade blifva mästare, borde han på sätt i handels-
balken 3 kap. 1 § föreskrefs till magistraten inlämna ansö-
kan om burskap. Öfver ansökningen skulle magistraten höra
borgerskapets älste och idkare af samma slöjd som sökan-
den samt pröfva, om han egde den skicklighet, som för yr-
kets utöfvande erfordrades 4). På hvilket sätt denna.pröf-
ning borde ske, var ej föreskrifvet. Innan bildhuggare, bygg-
mästare, guld-, silfver- och bronsarbetare, instrumentmakare
för musikaliska, fysiska och optiska instrument, kardmakare,
nysilfverarbetare, orgelbyggare, urmakare, bläckslagare, glas-
mästare, kakelugnsmakare, kammakare, messingsslagare,
murare, stenhuggare, tenngjutare och timmermän fingo till
mästare antagas eller dem kunde tillåtas att värkstad före-
stå, skulle de styrka sig ega nödig färdighet i konsten att
teckna och afkopiera de arbeten, som i handtvärket före-
komma. Gesäll, som genomgått läroåren i stad, där sön-
dagsskola icke fans, kunde dock i samma stad vinna mä-
sterskap utan att ega sådana kunskaper 5). Utom nyss-

x) Hallordn. Art. VI § 1. Kejs. Kung. 12 dec. 1859.
a) Hallordn. Art. VI § 5.
8) Hallordn. Art. 111 § 16; Kejs. Förordn. 19 jan. 1842 § 13.
*) Hallordn. Art. V § 8.
8) Kejs. Förordn. 29 dec. 1859 §§ 14, 18.
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nämnda kunskapsprof fordrades af guldsmedsgesäll såsom oef-
tergifligt vilkor för vinnande af mästerskap, att han vid lan-
dets kontrollkontor undergått förhör och blifvit godkänd »i
legeringsräkningen och hvad till finprof på guld och silfver
jämte dessa metallers skedande, raffinerande och fördelakti-
gaste återbringande ur lösningsmedel och kratser hör», äf-
vensom att han visat sig ega försvarliga och nödiga instru-
ment och värktyg därtill. Skriftligt intyg häröfver utfärdadt
af föreståndaren för kontfollkontoret borde bifogas ansök-
ningen om mästarerättighet och burskap*). Mästerbrefvet
utfärdades af magistraten mot en afgift af 19 mk 20 p:ni2).
Omedelbart efter det burskap beviljats, var mästare skyldig
att upprätta värkstad. Om han sedan nedlade rörelsen och
ej inom två år därefter återupptog den, gick han sin nä-
ringsrättighet förlustig 3).

Handtvärk, som icke lydde under skrå, fick under de
vilkor, som för yrkets utöfvande i allmänhet voro faststälda,
idkas äfven af- välfräjdad kvinna, som egde råda öfver
sig själf och sin egendom eller, om hon stod under an-
nans målsmanskap, kunde visa målsmans samtycke därtill
äfvensom, om hon ej själf kunde ådagalägga tillräcklig skick-
lighet, lät arbetet förestås af namngifven och godkänd värk-
gesäll 4). — Utom lärlingar och gesäller, egde mästare i
tjänst antaga äfven andra arbetare, hvilka icke för vissa år
i lära inskrefvos, också kvinnor. För rättsförhållandet mel-
lan mästare och dylika legda arbetare gälde bestämmelserna
i legohjonstadgan 5)j

För rätt att i värkstad med legda arbetare idka bröd-
bakning, brygd, slakt, korfmakeri, ljus- och tvåltillvärk-
ning, beredning af kött- och fiskvaror med flere dylika i
hushåll förekommande sysslor äfvensom sådana yrken och

x) Kgl. Br. 21 juli 1762, kungj. gnm Comm. Coll. Kungörelse
14 dec. 1762; Kejs. Br. til samtelige landshöfdingarne, angående Con-
trollexamen af Guldsmeds-Gesäller 7 nov. 1820.

2) Hallordn. Art. V § 8; Kejs. Kung. 12 dec. 1859.
3) Hallordn. Art. V § 9.
*) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 8.
8) Hallordn. Art. VI § 13.
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slöjder, hvilka kunde hänföras hvarken till handtvärk eller
manufakturer, fordrades icke genomgående af lära och för-
värfvande af mästerskap. Det samma gälde om dem, hvilka
för personer af arbetsklassen eller för fruntimmer och barn
förfärdigade skor och kläder af hvad slag som hälst eller
sysselsatte sig med skoflickning samt lappning och omänd-
ring af gamla klädesplagg eller med broderi och annat så-
dant syarbete, som egentligen icke hörde till skräddareyrket.
Ej häller burskap var ett oefterg^fligt vilkor för utöfvande af
dylika yrken. Tillstånd att drifva handtering af ofvannämnd
beskaffenhet meddelades på ansökan af magistraten, på hvil-
ken det äfven ankom att bestämma, om sökanden borde
förvärfva burskap, eller om näringsrätt kunde medgifvas ho-
nom endast mot erläggande af en efter yrket lämpad årlig
kontingentafgift. Nämnda handteringar fingo utöfvas äfven
af kvinna, som var välfräjdad, om hon ej stod under an-
nans målsmanskap eller egde målsmans samtycke l).j

Den, som i stad vunnit burskap på handtvärk eller an-
nat yrke eller mot näringsafgift utöfvade visst yrke, var
tillika berättigad att i större eller mindre omfång idka nå-
gon annan handtering af nyssnämnd beskaffenhet, då han
fullgjorde de i sådant afseeade föreskrifna skyldigheterna 2).
För öfrigt gälde den gamla separationsprincipen, för så vidt
den innefattade förbud för handtvärkare att drifva handel
med annat än egna tillvärkningar eller att idka tvänne handt-
värk på en gång, oförändrad 3). /

Såsom nämndt införde 1859 års förordning om handtvär-
kerierna och manufakturerna själfförsörjningsinstitutet. Hvarje
i stad bosatt mantalsskrifven person, man eller kvinna, som
innehade laga försvar, var, äfven utan mästerskap och bur-
skap, berättigad att till egen försörjning ensam eller med
biträde af maka och hemmavarande barn idka hvilket handt-
värk eller annat yrke som hälst. Dock undantogos häri-
från guld- och silfverarbetare- samt tenngjutarehahdterin-
garna, hvilkas utöfning förbehölls dem, som i sådant af-

*) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 §§ 3, 8.
2) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 4.
3) Skråordn. Art. X § 21.
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seende förvärfvat mästerskap och burskap. Utan vederbör-
ligt tillstånd fick denna själfförsörjningsrättighet emellertid
icke utöfvas. Tillåtelse skulle sökas hos magistraten och
fick icke vägras, om ej synnerligen viktiga skäl därtill för-
anledde. För sådan tillåtelse skulle till staden utgöras en
årlig afgift, lämpad efter hvarje orts olika förhållanden, hand-
teringarnas beskaffenhet och de afgifter, hvilka af stadens
försvarsfolk i allmänhet till stadskassan erlades. Magistra-
terna egde i samråd med städernas borgerskap uppgöra och
till vederbörande guvernör insända förslag till bestämmande
af dessa själfförsörjningsafgifter, hvarefter afgilternas belopp
för fem år i sender af guvernören faststäldes.

I hvarje stad fingo stadens egne handtvärkare och
slöjdidkare afyttra sina tillvärkningar i egna eller andras
bodar äfvensom på offentliga försäljningsställen. Andra stä-
ders handtvärkare däremot hade rätt att försälja sina arbe-
ten endast genom handlande x).

Särskilda privilegier medgåfvo fortfarande vissa perso-
ner en inskränkt rätt att i stad idka handtvärk utan bur-
skap eller -själfförsörjningsrätt. Soldater, hvilka stodo i värk-
lig tjänst, opermitterade och permitterade, äfvensom sådana,
hvilka lidit svårare kroppsskada och därför eller för ålder
och sjukdom eller efter lång tjänstetid och godt uppförande
erhållit afsked med underhåll, fingo idka det handtvärk de
lärt. Dock fingo de ej tillsammans hålla värkstad eller åtaga
sig entreprenader,* leveranser eller större arbetsbeställnin-
gar, utan borde arbeta på någon mästares värkstad, då lä-
genhet därtill gafs, eller ock hemma hos sig för mästares
räkning. Beting mellan mästare och soldat om veckolön,
dagspenning eller betalning efter stycke skulle med alla de
vilkor, hvilka vid aftalet fästes, i kompaniofficers närvara
skriftligen upprättas, om mästaren eller soldaten till inbör
des säkerhet det ästundade. Endast för den händelse, att
soldat ej kunde erhålla arbete hos någon mästare mot skä-
lig arbetslön, var han berättigad att enskildt för sig idka
sitt handtvärk samt försälja sina tillvärkningar inom den

*) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 16.
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stad, där han var förlagd *). Medlem af ridderskapet och adeln
egde rätt att hafva i sin tjänst och sitt försvar så många
handtvärkare, som för hans egna behof voro nödige. För
andra eller till afsalu fingo de icke arbeta 2). Likaså egde
husbonde, såväl frälse som ofrälse, rätt att använda sina
tjänare till allehanda handtvärksarbeten för eget behof 3).
Universitetet hade rätt att för dess såväl vetenskapliga som
ekonomiska behof antaga nödige konstnärer och handtvär-
kare. De stodo under universitetets försvar och voro be-
friade från de skyldigheter skrå- och handtvärkeriförtattnin-
garna påbjödo 4).

Vid uppförande och inredande af allmänna och en-
skilda byggnader, deras förbättrande och iståndsättande, äf-
vensom vid fartygs byggande samt anläggande af fabrik
eller annan dylik inrättning var enhvar berättigad att be-
gagna de handtvärkare och arbetare, med hvilka han bäst
kunde öfverenskomma, utan hinder däraf, att desse icke voro-
i samma stad bosatte och antagne 5).

För olofligt idkande af handtvärk stadgade särskilda
lagrum olika straff. Enligt 2 § 4 kap. Handelsbalken var
straffet fyratio dalers böter och varans förlust. Skråord-
ningen åter bestämde fuskeriansvaret till 10 dalers böter
samt både arbetets och värktygens förlust. Genom kongl.
resolutionen på städernas besvär den 12 dec. 1734 § 23 blef
detta stadgande i så måtto ändradt, att fuskare skulle bota
40 mark (= 10 daler) och dessutom mista endast värkty-
gen/ Borgare, som betjänade sig af fuskare eller bönhas,
skulle enligt kongl. resolutionen på städernas besvär den 12
april 1739 § 10 likaså bota 10 daler. Enligt samma reso-
lution § 53 voro af publika värk antagne arbetare äfvensom
försvarskarlar, om de med handtvärk eller handel bönhasade,.

x) Kgl. Resol. 28 april 1789; Kgl. Br. 17 noy. 1804, kungj. gnm
Comm. Coll. kung. 12 dec. s. å.

»;. Privil.. För Riddersk. o. Adeln 16 okt. 1723 § 30; ResoL
på städ. besv. 12 april 1739 § 10; Kgl. Resol. 28 april 1789.

3) Kgl. Resol. 7 dec. 1796.
4) Alexanders-Universitetets Statuter 1 okt. 1852 § 19.
8) Kejs. Förordn. 12 dec. 18)9 § 7.
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förfallne till 10 dalers böter och hade förvärkat varan till
de fattiga; beträddes de oftare med dylik förseelse, skulle
böterna fördubblas. Slutligen stadgade förordningen angå-
ende handtvärkerierna och manufakturerna af den 12 dec. 1859
§ 6: »funnes någon, som hvarken burskap eller näringsrät-
tighet eller själfförsörjningstillåtelse erhållit, i stad betjäna
allmänheten med handtvärk eller vunnen tillåtelse af sist-
nämnda slag genom användande af främmande personers
biträde missbruka, plikte, hvarje gång han därför lagföres,
i vitesbot fyra rubel åttatio kopek (= 10 daler), till jämn
delning mellan åklagaren och stadskassan och hafve förbru-
tit de ämnen och tillvärkningar, som hos honom öfverkom-
mas samt honom själf tillhöra». Praxis torde hafva varit,
att det i H. B. 4: 2 utsatta ansvaret tillämpats endast på
dem, som hörde under skråna och idkade handtvärk för egen
räkning, innan de -vunnit mästerskap och burskap, medan
däremot stadgandena i kongl. resolutionerna på städernas
besvär den 12 dec. 1734 § 23 och den 12 april 1739 §§
10, 53 användts för utom skråna stående personer, hvilka
bönhasade i skråhandtvärk. För intrång slutligen i handt-
värk, som icke lydde under skrå, och annan borgerlig nä-
ring ådömdes straff antagligen enligt 1859 års förordning 1).
Det rätta hade väl varit, att H. B. 4: 2 i alla händelser tills
lämpats, och att fuskeri i skråhandtvärk dessutom bestraffat-
enligt kongl. resolutionerna på städernas besvär 1734 och
1739, om bönhasen lagfördes äfven vid ämbetsrätt.

Fullständig näringsfrihet åtnjöts, såsom ofvan nämnts
af städerna Tammerfors, Kaskö, Kuopio, Jyväskylä, S:t
Michel, Heinola, Joensuu och Mariehamn, äfvensom af Iden-
salmi och Salo köpingar. Hvarje välfräjdad och i sitt yrke
kunnig person egde rätt att i dessa städer och köpingar
utan hinder af skråordningar, handelsreglementen och andra
stadgar med eller utan biträde af legde arbetare mot erläg-
gande af faststälda afgifter idka hvilket yrke som hälst, ett

') Jmfr Danckwardt, Sammandrag af gällande Författningar rö-
rande Handtverckerief och Manufacturer m. m. s. 55; Carlén, Hand-
bok i Svenska lagfarenheten, s. 166.
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eller flere, sedan han därom anmält hos magistrat eller ord-
ningsrätt samt erhållit tillståndsbref x). Vid antagande af
lärlingar och gesäller äfvensom vid afläggande af mäster-
prof, om någon så åstundade, följdes antagligen samma före-
skrifter, som gälde i landets öfriga städer. För Tammerfors
gälde i dessa afseenden bestämmelserna i dess Fristadsreg-
lemente af den 16 juni 1824, hvilka i hufvudsak öfver-
ensstämma med stadgandena i skrå- och hallordningarna.
Mellan åren 1836 och 1855 erhöllo flertalet olika handtvär-
kare i Kuopio — egendomligt nog — senatens tillstånd att
bilda skråämbeten, antagligen för att lättare kunna erhålla
arbetare. Något tvång på utanför stående personer torde
dessa ämbeten icke hafva utöfvat. —

Genom 1859 års förordning angående handtvärkerierna
och manufakturerna erhöll äfven landsbygden utvidgad nä-
ringsfrihet. Den rättighet att såsom gärningsmän bosätta
sig på landet, hvilken förut tillkommit skräddare, skoma-
kare, smeder, murare, glasmästare, svarfvare, garfvare, snik-
kare, sadelmakare, hattmakare, krukmakare, hjulmakare
sämskmakare, urmakare och målare, tillerkändes nu också
andra handtvärkare, med undantag endast af guld- och silf-
verarbetare samt tenngjutare, äfvensom idkare af andra yr-
ken och sysslor af hvilka slag som hälst, dock med det vil-
kor, att de ej bosatte sig närmare stad än pä två mils af-
stånd från densamma. Därjämte berättigades hvarje på lan-
det bosatt och mantalsskrifven person, man eller kvinna,
som innehade laga försvar, att utan föregången anmälan
ensam eller med biträde af maka och hemmavarande barn
till själfförsörjning idka hvad handtvärk, slöjd eller yrke som
hälst, likväl äfven här med undantag af guld- och silfver-
arbetare- samt tenngjutarehandteringarna. Enligt tidigare
författningar egde utom de i behörig ordning antagne gär-
ningsmännen endast soldater, ridderskapets och adelns för-

!) Kongl. Fundationsbrefven d. 1 okt. 1779 § 3, d. 4 mars 1782 §

2, d. 30 juli 1785 § 3; Kejs. Kungörelsen d. 1 aug. 1821; Kejs. Mani-
festen d. 22 mars 1837 § 8, d. 7 mars 18'é8 § 8, d. 2o dec. 1839 § 8,
d. 29 nov. 1848 § ö; Kejs. Kungöreiseu d. 24 okt. 1860; Kejs. Funda-
tionsbrefv. d. 21 febr. 1861 § 10; Kejs. Förordu. d. 12 dec. 1859 § 18.
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svarskarlar samt hos bruksegare anstälde handtvärkare 1)
rätt att idka handtvärk på landet, i de två. senare fallen
blott för husbondes eget behof, hvarjämte allmogen var be-
rättigad att tillvärka och såväl i stad som på landet för-
sälja järn- och träredskap 2). För soldater gälde samma vil-
kor som i städerna. — För socknehandtvärkare voro hvarken
läroår, mästerstycke eller andra kunskapsprof föreskrifna.
Ansökan om gärningsmannarätt skulle inlämnas till härads-
rätten, som, efter det socknemännen blifvit däröfver hörde,
egde efter pröfning af socknens behof densamma bevilja el-
ler afslå. För handtvärkare, som af häradsrätten till gär-
ningsman antogs, Utfärdades fullmakt af länets guvernör 3)
Sedan gärningsman blifvit försedd med dylik fullmakt, fick'
han ej flytta till annan socken, innan han erhållit afsked från
sin befattning 4). Af utsockneborfick gärningsman icke an-
taga arbete 5). Däremot var han berättigad att hemma hos
sig på beställning arbeta för stadsboars behof och införa
sina tillvärkningar till den, som gjort beställningen. Arbe-
ten, hvilka icke blifvit bestälda, fick han hålla till salu i sitt
hemvist och i handlandes salubodar i städerna samt dess-
utom utbjuda dem vid allmänna marknader 6). Till biträden
i yrket fick sockpehandtvärkare antaga så många minder-
åriga gossar han förmådde underhålla och dessutom en läro-
dräng. Var gärningsman i behof af flere lärodrängar, skulle
han därom anmäla hos häradsrätten, hvilken egde pröfva
hans behof och lämplighet att sysselsetta dylike arbetare,
hvarefter det ankom på guvernören i länet att etter omstän-
digheterna bevilja tillstånd till deras anställande 7). Om annan
handtvärksidkare än gärningsman på landet begagnade sig af

*) Resol. på städ. besv. 28 aug. 1727 § 2; Kongl. Resol. 28 april
1789. -

2) Resol. på städ. besv. 28 aug. 1727 § 2; Resol. på allmog.
besv. 17 dec. 1734 § 8.

8) Resol. på allmog. besv. 3 juni 1719 § 11 och 20 nov. 1786 §
6; Kejs. Kung. 3 april 1824.

*) Resol. på allmog. besv. 3 juni 1719 § 11.
8) Resol. på städ. besv. 28 aug. 1727 § 2. X

«) Kejs.. Förordn. 12 dec. 1859 § 15. ,
7) Kejs.'Förordn. 12 dec. 1859 § 12.
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legda arbetare eller lärgossar, bestraffades han med 10 da-
lers böter samt förlust af de ämnen och tillvärkningar, som
kunde hos honom öfverkommas, till jämn delning emellan
åklagaren och församlingens fattiga 1).

De inskränkningar i den enskildes frihet att ordna sin
yrkesdrift, hvilka i konsumenternas intresse påbjödos i 1720
års skråordning, voro i jämförelse med bestämmelserna
i äldre skråordningar ganska obetydliga.

Främst ålåg det skåämbetena såsom statliga politian-
stalter att tillförsäkra allmänheten goda varor. Den bästa
garantin härför lämnade handtvärkarnes skråmässiga utbild-
ning. Men därjämte utöfvades kontroll öfver medlemmarnes
arbete. Åldermannen och bisittarne i hvarje ämbete skulle
besöka värkstäderna och granska arbetets beskaffenhet, hvar-
jämte det stod hvarje medlem fritt att döma om annans ar-
bete. Den som gjort straffvärdt arbete, botade första gän-
gen 8 mark och andra gången dubbelt 2). Ingen fick taga
emot mera arbete, än han på bestämd tid mäktade utföra,
och den, som icke hade sitt arbete färdigt på öfverenskom-
men tid, pliktade tiondedelen af arbetets värde för hvarje
dag 3). Straffet för bedrägeri var 4 dalers böter och för
förfalskning förlust af arfvode och 4 dalers böter utom ska-
destånd och laga ansvar i hvartdera fallet 4). Alt arbete^
som kunde stämplas, skulle — vid varans förlust och 3
dalers böter — försesmed tillvärkarens namnstämpel 5). In-
gen fick taga mera för sitt arbete, än det var värdt 6). Då
handtvärkare tilltalades för öfversatt pris, borde arbetet be-
siktigas och värderas af en magistratsperson — dock icke
ämbetsrådmannen — ,en handlande, en handelsmäklare, där
sådan fans, och en handtvärkare af det ämbete, hvarunder

x) Kejs. Förordn. 12 dec. 1859 § 13.
2) Skråordn. Art. VII § 2.
3) Skråordn. Art. X § 24.
*) Skråordn. Art. X §§ 25, 26.
8) Skråordn. Art. VII § 4; Kongl. Br. 19 dec. 1759.
6) Skråordn. Art. X § 23.
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arbetet hörde. Dessa personer egde på tillsägelse genast
sammanträda samt förrätta besiktningen och värderingen
och däröfver meddela bevis, hvilket de, om så fordrades,
voro skyldiga att med ed besanna inför magistraten, där sa-
ken summario processu skulle upptagas och afdömas 1).
Enahanda bestämmelser ingå i hallordningén 2). Genom kejs.
förordn. d. 12 dec. 1859 upphäfdes hallordningens påbud
om stämpling af inhemska manufaktur- och fabriksvaror.

I producenternas intresse däremot gåfvos inga inskränk-
ningar. Konkurrensen skåmedlemmarne emellan var fri. Den
enskilde egde full frihet vid uppköp af råmaterial. Medlem-
marne af. ett skråämbete voro till och med uttryckligen för-
bjudne att sammansätta sig om ett visst pris på en råvara
och att belägga den med något vite, som öfverskred det så-
lunda faststäldå priset 3). Mästarne voro, enligt skråordnin-
gen, berättigade att i sin lära antaga så många lärlingar
och gesäller de ville. Såsom nämndt var dock inom en del
ämbeten lärlingarnes antal bestämdt. Likaså egde mästarne
i regel full irihet i bestämmande af gesällernes löner.

I stad, där tre eller flere,mästare af ett skråhandtvärk
funnos, måste ämbete inrättas. Där mästarne voro till an
talet färre, skulle de lyda under närmaste stad, där ämbete
af samma yrke fans 4). Med utländskt skråämbete fick finsk
handtvärkare ej i något fall ingå förening 5).

Då nytt ämbete skulle inrättas, egde mästarne göra an-
mälan därom hos magistraten, hvilkan det ålåg att uppgöra
förslag tiil skråbref för ämbetet samt hos senafens ekono-
miedepartement anhålla om stadfåstelse därpå 6). Detta för-
farande iakttogs dock icke alltid. Skråbrefven för klensmeds-

l) Just. Cancell. Emb. Circul. 30 april 1762, Slotts-Cancell. i
Stockholm Kung. 15 aug. 1770.

2) Hallordn. Art. 111 § 5, Art. V §§ 10, 11.
3) Skråordn. Art. VII § 1.
*) Skråordn. Art. I §§ 1, 2.
s) Skråordn. Art. I § 7.
6) Jmfr Skråordn. Art. X § 32.
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och hofslagareämbetet i Gamlakarleby, skräddareämbetet i
Jakobstad, sadelmakareämbetet i Vasa, målareämbetet i Uleå-
borg äro utfärdade af de resp. städernas magistrater. Om
mästarne ej själfve togo initiativet till bildande af ämbete,
borde magistraten genom lämpligt vite tillhålla dem att ställa
sig skråordningens stadgande till efterrättelse.

Berättigade att såsom röstegande medlemmar deltaga
i ämbetets sammankomster och öfverläggningar voro de
mästare, hvilka efter i behörig ordning vunnet mästerskap
erhållit förening med detsamma. Medlemskapet upphörde
vid utträde ur ämbetet — såsom vid bortflyttning till annan
ort, där ämbete af samma yrke fans — äfvensom genom
uteslutning ur detsamma. Till uteslutning ur ämbetet döm-
des de, hvilka för grof missgärning dömts heder och ära
förlustige *).

Ämbetets sammankomster skulle alltid bivistas af en
magistatens ledamot, den s. k. ämbetsrådmannen, äfven-
som af åldermannen och bisittarne och fingo ej hållas utan
magistratens vetskap 2). Protokollet vid sammankomsterna
fördes af en edsvuren ämbetsnotarie, merendels magistratens
sekreterare. Då så påfordrades, borde protokollet uppvisas
för senatens ekonomiedepartement. Utom lön af staden
erhöll notarien arfvode af ämbetet, vanligen 4 mark för sam-
manträde 3).

Om ämbetet icke hade eget „ämbetshus", höllos sam-
mankomsterna hemma hos åldermannen 4). Mer än fyra gån-
ger om året voro medlemmarne icke förbundne att samman-
komma 5). Vid de flesta ämbeten höllos tvänne kvartals-
sammankomster" om året och dessutom vid behof extra
sammanträden. Så vid bokbindare-, smeds- och vagnma-
kareämbetena i Helsingfors, hattmakareämbetet i Åbo, garf-
vare-, skräddare- och smedsämbetena i Vasa, målare- och
snickareämbetena i Uleåborg. Endast en ordinarie kvartals-

x) Skråordn. Art. X § 17.
2) Skråordn. Art. I § 4.
3) Skråordn. Art. I § 6.
*) Skråordn. Art. I § 3.
■>) Skråordn. Art. I § 4.
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sammankomst hölls af klensmedsämbetet i Gamlakarleby,
målareämbetet i Helsingfors och sadelmakareämbetet i Åbo.

Hvarje ämbete skulle hafva sin »låda», i hvilken pro-
tokoll, penningar, sigill, skråbref samt andra dyrbarheter
förvarades. Till lådan funnos tre nycklar, af hvilka ålder-
mannen förvarade en och de två älste bisittarne de öfriga 1).
Vid början af hvarje sammankomst uppstäldes denna låda
och öppnades af åldermannen och bisittarne gemensamt.
Sedan detta skett, togo ämbetsrådmannan, åldermannen, bi-
sittarne och öfrige mästare plats, hvarefter ärendena afgjor-
des »inför öppen låda». Alla mästare voro ovilkorligen och
vid böter skyldige att närvara vid sammankomsterna. Den,
som utan åldermannens och bisittarnes lof aflägsnade sig
utan att hafva laga förfall, fick bota 1 daler till lådan och.
16 öre till de fattiga 2). De ärenden, hvilka vanligast före-,
kommo, voro inskrifning af lärgossar, deras utskrifning ur
läran, gesällers antagande till mästare, val af tjänstemän
nbetalning af kvartalspenningar, granskning af räkenska-
perna, föredragning af skrifvelser från mästare i landsorten
m. fl* angelägenheter, hvilka berörde ämbetets intressen
Vid någon af de årliga sammankomsterna borde skråord-
ningen för de församlade bröderne uppläsas 3). Om ämbe-
tet fann för godt eller sådana frågor förekommo, hvilka brö-
derne ej ensamme kunde afgöra, fingo de tillkalla några
magistratspersoner att deltaga i ärendenas handläggning och
afgörande. 4) Den, som hade något att andraga, skulle be-
gära företräde eller — såsom det hette — »äska ämbetet»,
hvarvid stadgade »äskningspenningar» erlades. Vid några
skrån voro åldermannen och bisittarne befriade från skyl-
digheten att betala äskningspenningar 5).

Åldermannen var ordförande vid ämbetets samman*

komster. Därjämte egde han företräda ämbetet vid påkom-
mande fall och inför rätta samt förvalta dess egendom.

M Skråordn. Art. 111 § 1.
2) Skråordn. Art. X § 8.
3) Skråordn. Art, I § 5.
4) Skråordn. Art. I § 4.
5) Gamlakarleby klensmedsämb. prot. 7 juni 1850.
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Häri biträddes han af bisittarne, hvilka såsom konsultativa *

råd stodo vid hans sida. Då åldermannen var frånvarande
eller jäfvig, intogs hans plats af älste bisittaren '). Ålder-
mannen och bisittarne borde »söka handtvärkets uppkomst
och förkofring», men fingo ej utan ämbetets och magistatens
vetskap företaga något, som rörde ämbetet i dess helhet.
»Små och särskilda trätor» egde de dock afgöra i närvara
af ämbetsrådmannen 2).

Beträffande val af ålderman bestämde 1720 års skrå-
ordning i likhet med 1669 års skråordning, att ämbetet
borde sätta tvänne mästare på förslag och magistraten af
desse utse en. Men genom kongl. förordningen af den 9
januari 1772 återfingo ämbetena sin ursprungliga frihet att
själfva och utan magistratens inblandning till ålderman utse
den, som vid valet erhöll de flesta rösterna. Dock skulle
anmälan om valet göras hos magistraten. Om den valde
afsade sig uppdraget, fick den, som var närmast i röstetal,
icke utan vidare utnämnas, utan nytt val borde anställas.
Bisittarne, hvilkas antal lämpades efter talrikheten af ämbe-
tets medlemmar — enligt skråordningen 3) skulle de vara
två eller fyra — tillsattes på enahanda sätt som ålderman-
nen. Såväl åldermannen som bisittarne skulle efter valet
aflägga ämbetsed på rådhuset »efter gammal plägsed» 4). Den,
som utan att ega laga förfall vägrade att blifva ålderman eller
bisittare, straffades första gången med 4 dalers böter. Andra

') Skråordn. Art. II § 1.
») Skråordn. Art. II § 3.
3) Art. II § 1.
4) Antagligen följdes formuläret i 1621 års skråordning: „Jag

beder så Gud hjälpa, att jag uti detta mitt antagna åldermans (bisit-
tare-) ämbete skall troligen och redeligen förhålla, att jag skall pläga
hvarjom och enom af mina ämbetsbröder, hvad som rätt och skäligt
vara kan, att hålla dem vid det gjorda skrå, som i ämbetet författadt
är, och isynnerhet lofvar jag ock, att där någon, som kunde hafva
något emot någon af våra ämbetsbröder, men icke är i ämbetet, då
Tilja vi honom utan anseende till personen skipa hvad rätt är; men
där några saker, som egentligen icke i vårt skrå iörfattade äro, utan

till rådstugan i städerna eller på landet till tinget höra, vele vi par-
terna dit att visa".
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gången fördubblades böterna. Vägrade någon tredje gången
att emottaga en förtroendepost, förklarades han för all fram-
tid ovärdig att bekläda densamma x). Den, som blifvit vald
till ålderman, måste stå kvar på sin plats under två års tid,
så lramt han icke därförinnan på begäran undfick afsked
eller »för förseende och misshandel» afsattes af magistraten
eller annan myndighet, men efter utgången af dessa två år
var han berättigad att afgå. Såväl i dessa fall som om äm-
betet icke ville behålla honom längre än två år, skulle nytt
val i laga ordning anställas. Dock kunde mästarne öfver-
enskomma, att åldermannaskapet skulle »efter ordning gå
omkring mellan de mästare, som därtill skicklige äro» 2).

Inom hvarje ämbete tillsattes ett antal »skådemästare»,
vanligen tvänne, hvilka det ålåg att öfvervaka förfärdigandet
af mästerstyckena.

Yngste mästaren i ämbetet, »ungbrodern», var skyldig
att på åldermannens befallning gå ämbetets ärenden och
kalla ämbetsbröderne till sammankomst. Mer än ett- år var
han likväl icke skyldig att förrätta denna syssla och var
därjämte äfven under denna tid berättigad att ställa an-
nan person för sig 3).

Till åldermannens och bisittarnes skyldigheter hörde,
såsom nämndt, att förvalta ämbetets egendom. Ämbetets in-
komster utgjordes af kvartalspenningar, inskrifningspennin-
gar, utskrifningspenningar, mästerskapsafgifter, äskningspen-
ningar samt böter till ämbetslådan. Kvartalspenningarna,
hvilka skulle »till summan förmedlas och påläggas efter hela
ämbetets bevillning och borgmästare och råds godtfinnande,
för alt aktandes, att intet handtvärk blifver därmed öfver sin
förmåga besväradt», erlades af samtlige mästare vid kvar-
talssammankomsterna 4). Från skyldigheten att erlägga denna
afgift voro åldermannen och bisittarne vid en del ämbeten
befriade. Dessa inkomster fingo endast användas till ämbe-

x) Skråordn. Art. II § 2.
2) Skråordn. Art. II § 5.
3) Skråordn. Art. II § 8.
4) Skråordn. Art. I § 4.
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tets gagn och nytta och ej »onytteligen förtäras». Årligen,
vid Valborgsmässotiden, voro åldermannen och bisittarne
skyldige att för samtlige ämbetsmedlemmar och några af
magistraten förordnade personer aflägga räkenskap för det
förgångna året x).

Ur skråkassan bestredos utgifterna för skrifmaterialier,
räkenskaps- och protokollsböcker m. m. samt ämbetsråd-
mannens och notariens arfvoden och slutligen för de för-
friskningar, hvilka intogos under eller efter sammankom-
sterna.

Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka var en ämbetet af
staten uttryckligen ålagd plikt. Om mästare utan eget för-
vållande råkade i fattigdom eller insjuknade, skulle han med
magistratens lof och minne samt efter samtlign medlemmars
prÖfning af hans behof och lådans tillgångar erhålla under-
stöd ur ämbetslådan. Dock var han skyldig att återbära
den summa han sålunda erhållit, sedan han tillfrisknat eller
hans ekonomiska ställning blifvit betryggad. Då en obe-
medlad mästare eller hans hustru afled, var ämbetet skyl-
digt att bekosta begrafningen 2). Vid några ämbeten gingo

*en del af kvartalspenningarna till en särskild »dödlåda»,
från hvilken begrafningshjälp lämnades åt hvarje afliden
medlem eller hans hustru, oberoende af sterbhusets tillgån-
gar. Af de böter, hvilka inflöto i ämbetslådan, skulle en
fjärdedel, om ej skråordningen särskildt bestämde annat be-
lopp, läggas till ämbetets fattigkassa. Till denna betalades
dessutom vid de flesta ämbeten fjärdedelen af kvartalspen-
ningarna. Af dessa medel gåfvos efter åldermannens och
bisittarnes godtfinnande understöd åt aflidne medlemmars
efterlämnade enkor och barn. 3)

De finska skråämbetena åtnjöto — liksom utländska
skrån under skråväsendets sista tider — icke någon auto-
nomi. De voro icke fria samfund, utan blott statliga politi-
anstalter och borde därför ställa sig den allmänna skräord-

*) Skråordn. Art. 111 §§ 3, 4.
») Skråordn. Art. X § 16.
*) Skråordn. Art. 111 § 2.
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ningens bestämmelser till obrottslig efterlefnad. Alt, som ej
öfverensstämde med denna, var utan kraft och värkan. De
särskilda regler de enskilda ämbetena uppgjorde för sig, och
hvilkas bestämmelser aldrig fingo afvika från de i den all-
männa skråordningen uttalade principerna, behöfde senatens
eller åtminstone magistratens stadfästelse, innan de fingo
tillämpas x).

Däremot egde skråna fortfarande egen domsrätt. Denna
utöfvades dock icke såsom ursprungligen af samtlige äm-
betsmedlemmar. Skrädomstolen, ämbetsrätten, bestod af
ämbetsrådmannen såsom prseses samt åldermannen och
bisittarne 2).

Ämbetsrätten skulle såsom första instans upptaga ord-
nings- och hushållningsmål, hvilka rörde skråmedlemmarne
och deras drift och rörelse, samt afdöma tvistemål mellan
mästare och arbetare, äfvensom en mängd i skråordnin-
gen uppräknade brottmål. Dessa voro: misshandel å ålder-
man eller bisittare 3), misshandel å ämbetsbroder vid äm-
betets sammankomst »och öppen låda» 4), ärekränkning
mot hela ämbetet 5), mot ämbetsrådman, ålderman eller bi-
sittare 6), mot ämbetsbroder eller hans hustru vid ämbe-
tets sammankomst 7), falsk angifvelse om straffvärdt ar-
bete 8), bedrägeri, begånget af handtvärkare mot hans kun-
der 9), uppbrytande af till ämbetet adresseradt bref 10), för-
falskning af handtvärksvara n), första resan snatteri, begån-
gen af lärling eller gesäll 12), försnillning af anförtrodt rama-

x) Jmfr Skråordn. Art. X § 32.
2) Skråordu. Art. X § 32.
■') Art. II § G.
■') Art. X § 7.
a) Art. X § 2.
«) Art. II § 6.
') Art. X § 6.
8) Art. VII § 2.
°) Arr. X § 25.

1 ) Art. X § 3.
11) Art. X § 26.
12j Art. VIII § 9.
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terial x), mästares vägran att utbetala utfäst lön åt gesäll 2),
olagligt vräkande af lärling 3), gesälls försumlighet i full-
görande af sina åligganden 4), mindre förseelser af gesäll 5),
svordom vid ämbetets sammankomster 6), hållande at fri
måndag 7), oljud vid ämbetets sammankomster 8), förköp i
ämbetet 9), intrång i annans handtvärk 10), försummelse att
på föreskrifvet sätt stämpla varor u), tagande af obehörig
talan inför ämbetsrätten 12), upprepande af inför ämbetsrät-
ten förlikt sak 13), kväljande af ämbetsrätts dom, försum-
melse att angifva nyssnämda brott 14) och ungbroders för-
seelser i tjänsten 15), åldermans och bisittares försummelse
att inlämna redovisning för förvaltningen af ämbetets me-
del 16). För öfriga tjänsteförbrytelser skulle ålderman och
bisittare på anmodan af ämbetet tilltalas at magistraten 17).
Begingo de andra brott, skulle de dömas af ordinarie dom-
stol. För misshandel, ärekränkning, bedrägeri, förfalskning,
försnillning och svordom skulle skråmedlem lagforas äfven
vid ordinarie domstol och ådömas straff efter allmän lag.
»Stadens rätt skulle vara otörkränkt». — »Bönhasjakt» fick
ämbetsrätt anställa endast med magistratens vetskap öch
samtycke och i dess utskickades närvara 18).

Vid ämbetsrätten borde det i allmän lag påbjudna rät-

>) Art. X §§ 27, 28.
*) Art. VIII § 4.
3) Art. IX § 4.
*) Art. VIII §§ 1. 2.
a) Art. VIII §§ 6, 7, 8, 12.
°) Art. X § 18.
7) Art. VIII § 2.
8) Art. X § 10.
9) Art. VII § 1.

10) Art. VII § 3; Art. X § 21.
") Art. VII § 4.
1J) Art. X § 9.
u) Art. X § 4.
14) Art. X § 12.
15) Art. II § 8.
") Art. 111 § 4.
17) Art. II § 1.
1S) Art. X § 20.
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tegångsförfarandet iakttagas x). Käranden skulle vid utta-
gande af stämning i äskningspenningar erlägga 8 öre till
lådan och 2 öre till de fattiga, om målet lämnades beroende
till ordinarie kvartalssammankomst, men 2 daler till lådan
och 16 öre till de fattiga, om klagomålet var af den vikt,
att extra sammanträde genast måste hållas. Om svaranden
fäldes, var han

, skyldig att ersätta käranden dessa kost-
nader 2).

Missnöje öfver ämbetsrättens utslag fullföljdes genom
besvär till magistraten. I stad, där skråämbete icke fans,
skulle »alla tvister mellan mästare, gesäller och lärgossar,
som voro af den beskaffenhet, att de af domare kunde af-
göras», omedelbart upptagas och atdömas af magistraten-
utan att parterna voro förbundna att först låta saken skär-
skådas i närmaste stads ämbetsrätt 3). Den, som åter ej nöj-
des åt magistratens utslag, egde fullfölja sin sak genom be-
svär, om den var af judiciel beskaffenhet, i hofrätten och,
om det var hushållningsmål, i senatens ekonomiedeparte-
ment 4).

Till andra straff än böter kunde ämbetsrätten icke
döma. Högsta beloppet var 14 daler, hvilket ådömdes för
försnillning 5). För den, som tredskades att erlägga ådömda
böter, ökades straffet med en fjärdedel för hvarje kvar-
tal han sålunda försummade 6). — Såsom nämndt skulle,
där ej skråordningen stadgade annat, tre fjärdedelar af bö-
tesbeloppet tillfalla ämbetslådan och en fjärdedel skråets
fattiga. —

Vid de flesta finska skråämbeten hade ges ällerne egen
»låda». Mästarne tyckas icke här, såsom i utlandet, hafva
betraktat gesällskapen med oblida ögon. Tvärtom. Så t. ex.
heter det i grofsmeds- och vagnmakareämbetets i Åbo stad-

») Resol. på städ. besv. 12 dec. 1734 § 39.
*) Skråord. Art. X § 1.
3) Resol. på städ. besv. 12 dec. 1734 § 39.
*) Skråordn. Art. X § 32; Kejs. Regi. för Reger. Cons. 18 ang.

1809 §§ 33, 41.
8) Skråordn. Art, X §§ 27, 28.
8) Skråordn. Art. II § 7.
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fästelse på gesäll skåpets artiklar, att gesällådan »värkligen
skulle bidraga till handtvärkets fortkomst och förkofring».
Det var till och med ganska, vanligt, att mästarne uppma-
nade gesällerne att inrätta egen låda, om de ej själfve togo
initiativet därtill.

-Af ämbetet förordnades i öfverensstämmelse med skrå-
ordningens stadgande, att »sammankomster af gesäller utan
tvänne mästares närvaro äro ogille» x), tvänne »lådmästare*
eller bisittare, af hvilka den ene kallades vorstäder eller
föreståndare, vid gesällernes låda. Desse voro skyldige att
alltid närvara vid gesällskapets sammankomster för att — lik-
som ämbetsrådmannen vid mästarnes sammanträden — öf-
vervaka, att alt gick lagligt till, och deltaga i målens afdo-
mande. Därjämte skulle de i regel i förening med den af
gesällerne själfve utsedde åldgesällen förvalta gesällskapets
egendom.

För öfrigt voro gesällernes korporationer bra nog obe-
roende. De hade sina egne tjänstemän, sitt sigill, sin låda,
sin välkomma eller pokal och öfriga symboler samt egen
kassa. Öfver sina likar utöfvade de egen domrätt i första
instansen.

De vanliga förtroendemännen voro »åldgesällen», »låd-
gesällen», »lådskrifvaren», »omskådningsgesällen» och »ung-
gesällen». Åldgesällen valdes i regel af gesällerne själfve
för hvarje kvartal 2). Vid skomakaregesällskapen i Åbo och
Vasa satte gesällerne två eller tre på förslag, af hvilka äm-
betets ålderman utsåg en a). Åldgesällen skulle jämte låd-
mästarne »sörja för gesällskapets gemensamma nytta och
angelägenheter», och vid sammankomsterna skulle han leda
förhandlingarna. De öfrige tjänstemännen utsagos på samma
sätt som åldgesällen. Lådgesällen motsvarade bisittaren vid
ämbetets låda 4). Lådskrifvaren förde protollet vid gesäll-

x) Art. V § 4.
2) Åbo hjul- och vagnmak.ges. artikl. § 1; Stockholms bokbind.

ges. regi. § 18; H:fors smedges. ordn. §§ 1, 15.
) Åbo skomak. ges. ordn. § 2.

4) H:fors smedges. ordn. § 1.
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skåpets sammankomster x). Omskådningsgesällen förrättade
— såsom tidigare nämnts — omskådningen. Unggesällen,
som vid hjul- och vagnmakaregesällskapet i Åbo tillsattes
af lådmästarne och åldgesällen, skulle — liksom ungbrodern
i mästareämbetet — kalla bröderne till stämma 2).

Den, som valdes till någon förtroendepost, fick ej utan
att hafva laga förfall afsäga sig densamma. Om åldgesällen
eller unggesällen före utgången af det kvartal, för hvilket
han blifvit vald, blef utan arbete och önskade vandra,
skulle någon af de gesäller, som arbetade i samma värk-
stad, öfvertaga sysslan. Fans icke annan gesäll i samma
värkstad, hade vorstädern rätt att till åldgesäll eller ung-
gesäll utse annan därtill lämplig person 3).

Sin samlingsplats hade gesällerne på »gesällhärbärget»,
hvilket alltid skulle hållas hos någon af ämbetets mästare 4).
Föreståndaren för härbärget kallades »härbärgsfader», »skrå-
fader» eller »krogfader», liksom härbärget ofta kallades »kro-
gen». Vanligen förenades vorstäders- och krogtaderssysslan
på en hand. Detta föreskrefs uttryckligen iÅbo grofsmeds-
och vagnmakaregesällskaps artiklar ©ch, i Åbo bokbindare-
gesällskaps reglemente. Krogfadern upplät rum för sam-
mankomsterna, tillhandahöll öl och mat mot betalning samt
förvarade gesällskapets låda. I härbärget erhöllo dessutom
vandrande gesäller och de af gesällskapets medlemmar,
hvilka voro utan arbete, kvarter och mat tils de hunnit
omskådas.

De ordinarie kvartalssammankomsternas antal var
olika vid olika gesällskap. Vid Åbo grofsmeds- och hof-
slagaregesällskap och vid Åbo bokbindaregesällskap voro
de fyra om året. Åbo skomakaregesällskap^ sammanträdde

x) Åbo grofsmeds- och vagnmak. ges. art. § 5; Hrfors smedges.
ordn. § 2. Vid Åbo bokbindaregesällskap fördea protokollet af den
ene lådmästaren (Stockholms bokbind. ges. regi. § 1).

2) Åbo hjul- och vagnmak., ges. art. § 30; Åbo skomak. mästersv,
ordn. § 19; Stockholms bokbind. ges. regi. §§ 4, 5.

3) Stockholms bokbind. ges. regi. § 18.
*) H:fors smedges. ordn. § 4; Stockholms bokbind. ges. regi. § T;

Åbo grofsmeds- och vagnmak. ges. art. § 1.
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en gång hvar fjärde vecka. I Helsingfors smedgesäll-
skap och i Åbo svarfvaregesällskap höllos tvänne kvar-
talssammankomster om året. Innan sammanträdet hölls,,
borde anmälan därom göras hos åldermannen *). För att
gesällerne icke skulle försumma sitt arbete, skulle samman-
trädena vid Åbo vagnmakaregesällskap börjas klockan 3
e. m. och slutas senast klockan 7, då en hvar måste be-
gifva sig hem till sin mästare. Extra sammanträden höllos
vid behof.

Vid sammankomsterna skulle den i gesällartiklarna
stadgade ordningen obrottsligen följas. En half timme före
sammanträdets början borde unggesällen infinna sig på här-
bärget för att se till, att alt var i ordning. Innan de öfrige
anlände, skulle åldgesällen uppställa och öppna lådan. Då
alla voro samlade och intagit sina bestämda platser — man
satt efter ålder och värdighet — samt kvartalspenningarna
blifvit erlagda och åldgesällen affordrat de närvarande deras
vapen, öppnades sammanträdet därmed, att åldgesällen trenne
gånger »uppklappade» och tillfrågade gesällskapet, om någon
hade något att andraga samt förestälde dem att sådant be-
skedliga göra. Om klagomål fans, skulle den klagande fram-
föra sin talan anständigt och obehindradt, och den tilltalade
skulle svara därpå med beskedlighet utan att någon fick
falla dem i talet. Sedan härom ransakats, upplästes de af
ämbetet och magistraten stadfästa gesällartiklarna. Därefter
inskrefvos nya medlemmar, och slutligen granskade man rä-
kenskaperna. Sådan var ungefär den ordning, som följdes
vid bokbindaregesällskapet i Åbo.

Bruken voro något olika vid olika gesällskap. Helsing-
fors smedgesällådas ordning lämnar följande karaktäri-
stiska föreskrifter för kvartalssammankomsterna:

»Då gesällerne äro församlade och lådan blifvit öpp-
nad, skola de, på det alt ordentligen må tillgå, sätta sig ne-
der på sina ställen, då antingen låd- eller åldgesällen på
vanligt sätt begär ljud med tillsägelse, det de, som äro yng-
ste gesäller, komma hvar att stå sin halfva timme med fat-

x) Åbo skomak. mästersv. ordn. § 5.
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tigbössan till att taga fem kopek silfver af dem, som vid
lådans öppnande icke äro tillstädes inne i salen, där lådan
förvaras; görandes den yngste gesällen på åldermannens och
bisittarnes värkstäder början med fattigbössans hållande, och
fortfares därmed efter ordning af de andre gesällerne, och
bör vid sammankomstens slut noga iakttagas, hvarest ord-
ningen med fattigbössans hållande stannat, på det begyn-
nelsen därmed må vid nästa kvartal ske af den gesäll på
den värkstad, som i ordningen följer. Vägrar någon gesäll
att på sätt sagdt är hålla fattigbössan eller sådant försum-
mar, bote 30 kopek silfver i berörda bössa. Skulle någon
gesäll, som ordningen med fattigbössans hållande tillkommer
och därtill blifvit kallad, vara alldeles borta, bote som sist
sagdt blifvit och kallas åter därtill nästa gång. Tredskas
han då och uteblifver, bote 60 kopek silfver i gesällådan
och 20 kopek silfver till fattigbössan samt vare icke dess
mindre förbunden att stå med fattigbössan sin behöriga tid.
Därefter aflämnar bemälde åldgesäll, som då från samma
syssla, om så påfordras skulle, afträder, densamma jämte
lådnycklarna till sin efterträdare, hvilken senare åter begär
ljud med tillsägelse, det gesällskapet håller sig färdigt att
afgifva lade- eller kvartalspenningarna med 60 kopek silfver
hvardera, åtvarnande därjämte samtliga sällskapet att vid
och under omfrågan stilla sig förhålla samt icke, vid 20
kopeks böter, beväpnad sig vid lådan eller gillet inställa.
Sedan alt detta försiggått, uppläsas af den person, som blif-
vit anmodad att föra bok vid sammankomsten: l:mo alla
dessa föregående och efterföljande artiklar; 2:o erlägges
kvartalspenningarna; 3:o antecknas i boken de gesällers
namn, som sedan sista kvartalet kommit resande, hvilka
hvar och en erlägga till lådan 60 kopek silfver och 10 ko-
pek samma mynt i fattigbössan; 4:o emottagas de vid äm-
betets sista sammankomst utskrifna lärlingar och inskrifvas
deras namn i gesällboken, då där betalas dubbelt emot de
förenämnda; 5:o böra gesällerne hvar efter annan tillfrågas
och höras, hvad af dem kan vara att påminna, hvilket, om
det är af den beskaffenhet, att det hos gesällerne kan afgö-
ras, och som lådmästarne böra pröfva, må med stillhet ske;
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6:o skall gesällernes härbärgsvärd och dess hustru inkallas
och höras, huru gesällerne sedan sista kvartalssammankomst
sig å härbärget förhållit, på det att, om- någon mer eller
mindre oordentlighet förelupit, antingen då genast rättelse
skaffas eller ock, om förbrytelserna sådant fordra, det må å
behörig ort angifvas; 7:o böra gesällerne sådant åtvarnas,
det de skola vid de vanliga katekesförhören sig inställa, och
att den, som af motvilja sig därifrån undanhåller, belastas
med laga näpst; och 8:0 att samtlige gesällerne, på sätt
sagdt blifvit, är obetaget att begära och erhålla redovisning
öfver lådans inkomst och utgift under kvartalet, på det de
må se och finna, att deras penningar rätteligen blifvit till
nytto använda».

Sammankomsten slutade regelbundet med ett gemen-
samt dryckeslag, hvarvid ingen fick ostraffadt öfverträda de
många samfundsreglerna för ordning och skick 1).

Stadgandet i Helsingfors smedgesällådas ordning, att
alla utskrifne lärgossar vid ämbetet äfvensom alla till sta-
den anlände främmande gesäller vid första kvartalssamman-
komst borde anmäla sig vid gesällådan för att upptagas i
gesällskapet, ingår äfven i öfriga gesällskaps artiklar. Som
vilkor för inträde i Åbo och Vasa skomakaregesällskap
fordrades, att den sökande lärt hos en »ärlig och rättskaf-
fens mästare».

Då utlärd lärgosse upptogs i gesällskapet, skulle han
betala en viss inskrifningsafgift, hvarefter han inom de flesta
yrken fick genomgå en mängd ceremonier, såsom »hyfling»,
»deposition» m. m., hvilka betecknade hans renande från de
oarter, hvilka ännu ansågos vidlåda honom 2). Några upp-
lysningar om dessa ceremonier lämna handlingarna icke.
De bevarades obrottsligen, liksom de för vandrande gesäller
föreskrifna hälsningsformlerna, af gesällskapen såsom ordens-
hemligheter.

Gesällernes kassa förvarades dels i »lådan», till hvil-
ken vorstädern, bisittaren och åldgesällen hade hvar sin
nyckel, dels i »fattigbössan». Inkomsterna utgjordes af in-

') Jmfr Åbo skom. mästersv. ordn. §§ 37, 49.
a) Jmfr Lundeli, a. a. s. 73.
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skrifningsafgifter, böter och de kvartalspenningar hvarje ge-
säll hade att erlägga. Kassan förvaltades af vorstädern, bi-
sittaren och åldgesällen, hvilka inom en del gesällskap årligen,
inom andra kvartalsvis borde aflägga räkenskap inför gesäll-
skapet, vid några gesällskap dessutom inför ämbetsrätten x).

De medel, hvilka inflöto i lådan och i fattigbössan,
borde företrädesvis användas till understöd åt sjuke och
vandrande bröder samt till bekostande af fattige kamraters
begrafning. Åbo skömakaregesällskap gaf åt sjuk medlem

1 mark 28 penni (2/3 daler) i veckan. »Men skulle så hända,
att sjukdomen alt för länge varade, skulle å ömse sidor sa-
ken till det bästa öfvervägas, att ej alla medel ur lådan
tömmas för ens skull, icke häller att den sjuke i sin nöd lida
skall; utan bör då brödraskapet af broderlig kärlek och eget
sammanskott komma honom till hjälp efter förmågan». Den?
som stod i arbete hos någon mästare, skulle dock icke få
något understöd under första veckan. Det understöd, som
gafs, behöfde ej i något fall återgäldas. Var sjukdomen svå-
rare, skulle kamraterne vaka öfver honom i tur, en hvar
ett dygn. Smedgesällskapet i Helsingfors lämnade åt sjuk
gesäll fem mark i veckan och betalade dessutom läkarearf-
vode och medikamenter. Af detta understöd skulle efter
gesällens tillfrisknande hälften återbetalas sålunda, att den
mästare, hos hvilken han arbetade, innehöll hälften af hans
veckolön och lämnade den till lådan. Om gesällen dog och
hans anhöriga icke ville eller icke kunde till lådan åter-
betala det understöd han under sin sjukdom därifrån erhål-
lit, eller om lådan bekostade hans begrafning, skulle hans
kvarlåtenskap bortauktioneras, och de medel, som därige-
nom erhöllos, tillfalla gesällådan. — Liknande stadganden
ingå i öfriga gesällskaps artiklar 2).

Gesällskapet hade, såsom nämndt, domsrätt i första in-
stansen öfver ledamöternes handel och vandel, så väl då

*) Abo hjul- och vagnmak. ges. art. § 26; Åbo skomak. mästersv.
ordn. § 3; H:fors smedges. ordn. § 3; Stockholms bokbind. ges. regi.
§§ 2, 20.

2) Åbo hjul- och vagnmak. ges." art. § 22; Stockholms bokbind.
ges. regi. § 20.
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afvikelser skett från den allmänna moralen x), som då för-
brytelser mot stadgarna blifvit begångna. Domstolen bestod
af vorstädern, bisittaren och åldgesällen. De mål, hvilka
enligt stadgarna icke fingo af gesällskapet afdömas 2), skulle
hänskjutas till ämbetsrätten. Sådana mål borde gesällfadern
föredraga för ämbetet vid dess nästa sammankomst samt
draga försorg om, att parterna där instälde sig3). Den, som
ej nöjdes med gesällskapets dom, egde genom besvär söka
ändring hos ämbetsrätten 4).

Straffen bestodo i penningeböter. Vid skomakarege-
sällskapet i Åbo skulle gesäll, som ej genast kunde betala
ådömda böter, ställa borgen för dem. Dock fick med deras
inbetalande icke anstå längre än till följande sammankomst.
Betalades de icke då, skulle de ökas med en tredjedel och
med vederbörandes tillhjälp utsökas. — Om bötfåld gesäll
vandrade ur staden, innan han »förlikt» sig med samfun-
det, »skymfades» han. Till gesällskapen i andra städer sän-
des underrättelse om den vanfräjd, som drabbat honom,
med förmaning att icke gifva honom arbete. Ingen »ärlig»
gesäll vågade arbeta med den sålunda skymfade, innan han
godtgjort sin förseelse och återupptagits i gesällskapet-
Med detta straff följde inskrifning af den brottsliges namn
och förseelse i gesällskapets »svartbok» 5). I regel lades tre
fjärdedelar af böterna till lådan och en fjärdedel till fattig-
kassan 6).

På 1860-talet funnos skråämbeten åtminstone i Björne-
borg, Borgå, Ekenäs, Gamlakarleby, Helsingfors, Jakobstad,

x) Bland „brott", hvilka af gesällskapet borde bestraffas, upp-
räknar Åbo skom. mästersv. ordn. äfven det, som begicks, då „gesäll
gick på gatan oklädd med sina värkstadskläder, i tofflor eller ock för-
klädet och annat dylikt".

2) Sådana voro ärekränkningar mot krogfader eller bisittare.
(Åbo hjul- och vagnmak. ges. art. § 27).

3) Stockholms bokbind. ges. regi. § 7.
*) Åbo skomak. masters v. ordn. § 12; Stockholms bokbind. ges.

regi. § 15.
•) Jmfr Lundell, a. a. s. 74.
6) Åbo skom. mästersv. ordn. §§ 48, 51.
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Kristinestad, Kuopio, Lovisa, Nystad, Tavastehus, Uleåborg,
Vasa, Viborg och Åbo. I Nådendal och Kajana hafva handt-
värkarne aldrig bildat ämbeten. Näringsfrihet åtnjöts af
Tammerfors, Kaskö, Jyväskylä, S:t Michel, Heinola, Joensuu
och Mariehamn samt Idensalmi och Salo köpingar. Om
förhållandena i Brahestad, Fredrikshamn, Kexholm, Nykar-
leby, Nyslott, Raumo, Sordavala, Torneå och Villmanstrand
hafva inga upplysningar kunnat erhållas.

I Björneborg funnos: 1) garfvareämbetet, hattmakare-
ämbetet (?), kopparslagareämbetet, kruk- och kakelugnsma-
kareämbetet, skomakareämbetet (skråbref 1760), skräddare-
ämbetet (bildadt före 1795), smedsämbetet, snickareämbetet
(skråbref den 7 maj 1764), svarfvareämbetet (skråbref den
29 juni 1795). Före 1860 hade äfven guldsmederne eget
skrå.

I Borgå åtminstone: snickareämbetet (bildadt 1824),
garfvareämbetet (bildadt 1831), hattmakareämbetet (namnes
1841), skomakareämbetet (namnes 1838), vagnmakareäm-
betet.

I Ekenäs: 2) garfvareämbetet (bildadt 1831), skomakare-
ämbetet, skräddareämbetet, smedsämbetet, snickareämbetet.

I Gamlakarleby: 3) skomakareämbetet (skråbref den 5
april 1781), hattmakareämbetet (namnes 1825), klensmeds-
och hotslagareämbetet (skråbref dan 18 dec. 1826), skräd-
dareämbetet. Före 1860: repslagareämbetet.

I Helsingfors: 4) skräddareämbetet (skråbref den 6 maj
1660) skomakareämbetet (skråbref den 23 mars 1663), snik-
kareämbetet (skråbref den 16 sept. 1747), klensmedsämbetet
(skråbref den 10 febr. 1758), sadelmakareämbetet (skråbref
den 16 febr. 1771) garfvareämbetet (skråbref den 13 okto-
ber 1784), vagnmakareämbetet (skråbref den 14 jan. 1805),

*) Enligt uppgift af stadens fabriks- och handtvärksförening.
2) Meddeladt af Brukspatron E. L. von Julin.

. s) Handtvärksämbetenas i Gamlakarleby handlingar förvaras i
Gamlakarleby handtvärks- och fabriksförenings arkiv.

*) Handtvärksämbetenas i Helsingfors handlingar förvaras i Fin-
lands statsarkiv och finska fornminnesföreningens arkiv. Garfvareäm-
betets handlingar förvaras hos garfvaremästaren Roslund.
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målareämbetet (skråbref, den 13 maj 1820), bokbindareämbe-
tet (skråbref den 6 hov. 1833), körsnärsämbetet (skråbref den
21 dec. 1842), gördelmakareämbetet, hattmakareämbetet, kop-
parslagareämbetet, svarfvareämbetet. Före 1860: tunnbindare-
ämbetet (bildadt på 1650-talet), linväfvareämbetet (bildadt den
13 maj 1682), guldsmedsämbetet (skråbref den 14 jan. 1805),
bagareämbetet (skråbref den 28 nov. 1838), bläckslagareäm-
betet (skråbref den 17 juni 1840), gläsinästareämbetet.

I Jakobstad åtminstone: skräddareämbetct (skråbref
den 16 mars 1789).

I Kristinestad: 1) skomakareämbetet (skråbref den 21
febr. 1831), skräddareämbetet (skråbref den 20 jan. 1841),
snickareämbetet (bildadt antagligen 1842), smedsämbetet (bil-
dadt 1847).

I Kuopio: 2) målareämbetet (skråbref den 22 febr. 1836),
hattmakareämbetet (skråbref den 3 mars 1841), skomakare-
ämbetet (skråbref den 3 nov. 1843),' sadelmakareämbetet
(skråbref den 10 nov. 1847), snickareämbetet (skråbref den
12 sept. 1848), smedsämbetet (skråbref den 5 sept. 1849),
skräddareämbetet (skråbref den 10 okt. 1849), svarfvare-
ämbetet (skråbref den 7 nov. 1855), bokbindareämbetet (skrå-
bref den 7 nov. 1855). Före 1860: guldsmedsämbetet (skrå-
bref den 21 mars 1844).

I Lovisa åtminstone: skomakareämbetet (namnes 1755).
I Nystad: 3) skomakareämbetet (bildadt; under 18:de år-

hundradet), logarfvareämbetet (bildadt under 18:de århundra-
det), smedsämbetet (skråbref 1861).

I Tavastehus: 4) garfvareämbetet, gelbgjutareämbetet,
hattmakareämbetet, kopparslagareämbetet, målareämbetet, sa-
delmakareämbetetet (bildadt 1806), skomakareämbetet, skräd-
dareämbetet, snickareämbetet. Före 1860: guldsmedsämbetet-

x) Enligt meddelande från fabriks- och handtvärksföreningen i
Kristinestad.

2) Handtvärksämbetenas i Kuopio handlingar hafva — med un-
dantag af skräddareämbetets konceptbok, som förvaras af skräddare
mästaren Jauhiainen— försvunnit i obekanta öden.

3) Enligt meddelande från handtvärksföreningen i Nystad.
4) Enligt meddelande från fabriks- och handtvärksföreningen i

Tavastehus.
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I Uleåborg: *) skomakareämbetet (bildadt 1760), snik-
kareämbetet (skråbref den 22 mars 1781), skräddareämbetet
(bildadt före 1791), logarfvareämbetet (bildadt 1816), bok-
bindareämbetet (bildadt före 1819), svarfvareämbetet (bil-
dadt före 1821), klensmeds- och hofslagareämbetet (skråbref
den 10 sept. 1821, sadelmakareämbetet (bildadt 1827), må-
lareämbetet (skråbref den 12 dec. 1831), kopparslagareäm-
betet (bildadt före 1845), hattmakareämbetet. Före 1860:
guldsmedsämbetet (bildadt före 1822), bagareämbétet (skrå-
bref den 5 nov. 1832).

I Vasa: 2) skomakareämbetet (skråbref den 14 mars
1748), skräddareämbetet (skråbref den 6 juni 1752), snik-
kareämbetet (skråbref den 19 april 1784), klensmeds- och
hofslagareämbetet (skråbref den 10 dec. 1805), målareäm-
betet (skråbref den 10 febr. 1819), sadelmakareämbetet (skrå-
bref den 5 juli 1830). Före 1860: guldsmedsämbetet (skrå-
bref den 29 april 1779).

I Viborg: 3) snickareämbetet (skråbref den 2 nov. 1668),
skomakareämbetet, skräddareämbetet, smedsämbetet, konst-
svarfvare- och blockmakareämbetet.

I Åbo: 4) skomakareämbetet (skråbref den 2 okt. 1624),
smedsämbetet (bildadt den 6 april 1625, skråbref den 20
febr. 1P33), skräddareämbetet (skråbref den 22 sept. 1625)»
snickareämbetet (skråbref den 18 maj 1633), garfvareämbe-
tet (bildadt på 1630-talet), bokbindareämbetet (skråbref den
24 okt. 1738, svarfvareämbetet (skråbref den 24 okt. 1738),
krukmakareämbetet (skråbret den 24 okt 1738 och den 18
okt 1865), sadelmakareämbetet (skråbref den 22 nov. 1762),
hjul- och vagnmakareämbetet (skråbref den 24 aug. 1778),
hattmakareämbetet (skråbref den 19 juli 1779), målareäm-

J) Handtvärksämbetenas i Uleåborg handlingar förvaras i Uleå-
borgs handtvärks- och fabriksförenings arkiv.

2) Vasa skråämbetens handlingar förvaras i Vasa fabriks- och
handtvärksförenings arkiv.

3) Handtvärksämbetenas i Viborg handlingar förvaras i magi-
stratsarkivet i Viborg.

*) Handtvärksämbetenas i Åbo handlingar förvaras i Åbo stads,
historiska museum och finska fornminnesföreningens arkiv.
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betet (bildadt antagligen 1784), gördelmakareämbetet, kop-
parslagareämbetet, körsnärsämbetet. Före 1860: guldsmeds-
ämbetet (bildadt på 1630-tatet), murareämbetet (bildadt på
1630-talet), tunnbindareämbetet (bildadt på 1630-talet), lin-
väfvareämbetet (bildadt på 1630-talet), svärdsfäjareämbetet,
bagareämbétet (skråbref den 5 aug. 1770), glasmästareäm-
betet (skråbref den 18 nov. 1782), sockerbagareämbetet.

IV.

Bland de frågor, hvilka förelades »Januariutskottet»,
var äfven den om utvidgad näringsfrihet. Regeringen ifråga-
stälde, »huruvida gällande författningar angående rättighet
att idka handel, sjöfart, fabriksrörelse och handtvärk i stä-
derna och på landet kunde anses motsvara den närings-
frihet, som af tidsomständigheterna påkallades». För sin del
föreslog senaten, att näringsfriheten skulle utvidgas. Utskot-
tet förordade enhälligt senatens förslag.

I enlighet med utskottets hemställan utarbetades en
proposition angående utvidgad handels- och näringsfrihet,
hvilken förelades ständerna vid 1863 års landtdag. De för-
ändrade ekonomiska förhållandena hade fråntagit skråinrätt-
ningen och skråprivilegierna deras förra betydelse och tids-
enlighet. Lärotvångot medförde många olägenheter, såsom
att söner af bemedlade föräldrar afhöllos från att inträda i
slöjdyrkena, då en på annan väg vunnen yrkesfärdighet och
jämväl högre teknisk insikt endast delvis frikallade från
sagda tvång, hvilket äfven hindrade ynglingen att samtidigt
inlära två eller flere närbesläktade och hvarandra stödande
handtvärk samt uteslöt möjligheten att, efter konjunkturer-
nas kraf, öfvergå från ett slöjdyrke till ett annat. Å andra
sidan medförde lärotvånget icke några väsendtliga fördelar,
hvilka uppvägde dessa uppenbara olägenheter, då, såsom
erfarenheten från andra länder visade, egen omtanke för
framtida fortkomst och välstånd i det valda lefnadsyrket ut-
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gjorde den säkraste drifkraften till sökande af sådan insikt,
utan hvilken dessa fördelar icke kunde ernås. Beträffande
mästerprofvet hade erfarenheten visat, att detsamma icke
försäkrade allmänheten om handtvärksprodukternas duglig-
het. Å andra sidan hade det visat sig, att idkare af sådana
yrken, hvilka icke lydde under skrå, i detta hänseende icke
stått efter skråmästare. Likaså hade allmänheten icke till-
skyndats olägenhet däraf, att mästares enka, för hvilken
skicklighetsprof ej var föreskrifvet, författningsenligt fått fort-
sätta sin aflidne mans yrke. Den fria täflans makt måste
alltid bättre än hvarje statens förmynderskap trygga allmän-
heten för dåliga tillvärkningar. Skyldigheten att i den af
författningen påbjudna ordningen aflägga mästerprof var så-
ledes ändamålslös och onyttig. Men den var därjämte i flere
fall skadlig och medförde mången olägenhet, såsom altför
dryga kostnader, förlust af tid och arbete, jämte anlednin-
gar ocn tillfällen för afundsamme, af eget intresse ledde
äldre mästare i skrået att genom ränker och sökta svep-
skäl lägga hinder och svårigheter i vägen för den sökande.
Själfva skråprivilegierna, så nyttiga och nödvändiga de än
under skråväsendets första tid varit, värkade nu, under för-
ändrade förhållanden, i många afseenden skadligt. De ute-
stängde ett stort antal medborgare från möjligheten att till
egen utkomst och anhörigas försörjande använda vunnen
yrkesskicklighet, utan att denna kränkning af naturliga rät-
tigheter var nödvändig för konsumenternas eller ens yrkes-
idkarnes säkerhet och rätt fattade fördel. Införande af nä-
ringsfrihet skulle bereda allmänheten bättre och säkrare
tillgång på goda och billiga industritillvärkningar, medan
skråtvånget medgaf att beskatta förbrukaren med godtycklig
tillökninrg till produktionspriset, sådant detta vid fri konkurrens
skulle utfalla. Yrkesskicklighetens tidsenliga utveckling och
höjande hämmades genom det skydd mot öfverlägsna med-
täflare skrårättigheterna lämnade. Handteringar, hvilka med
framgång kunde drifvas fabriksmässigt, förblefvo stillastående
vid traditionella och föråldrade tillvärkningssätt. Föråldrad
och i hög grad skadlig var äfven den till öfvermått drifna
åtskilnaden mellan städernas och landsbygdens rättigheter.
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Ett annat anmärkningsvärdt missförhållande var, att lagstift-
ningen förbisett kvinnas rätt att genom slöjd och annan
näringsvärksamhet försörja sig och sina anhöriga. Genom
förordningen af den 12 dec. 1859 hade väl skråväsendets
band betydligt lossats, men svåra hinder för näringarnas
fullständigare utveckling kvarstodo fortfarande. Till undan-
rödjande af dessa hinder ville Hans Kejserliga Majestät före-
slå upphäfvande af 1720 års skråordning och öfriga äldre
författningar i ämnet. Hvarje välfräjdad finsk medborgare
borde berättigas att, i viss ordning, nedsätta sig i stad eller
på landet och, emot lämplig skatt, drifva hvilket yrke han
för godt fann utan särskildt afseende å landsortens afstånd
från stad. Flere handtvärk skulle få idkas af en person,
och för tillvärkningar, till hvilka flere handtvärk fordras,
borde arbetare från annat handtvärk än det egna få begag-
nas. Vidare borde hustru, enka och ogift kvinna, som upp-
nått viss lämplig ålder, medgifvas rättighet att med bifall af
målsman eller förmyndare, där sådant kunde ifrågakomma,
under enahanda vilkor, som ' föreskrefvos för man, idka
handtvärk eller fabriksrörelse i stad och på landet. Skråna
skulle ersättas med handtvärkare- och fabriksidkareföreningar,
hvilka skulle genom därtill inom föreningarna valda ombud
handhafva de till föreningarna hörande yrkenas allmänna
angelägenheter. Införandet af ovilkorlig näringsfrihet mot-
värkades dock af särskilda i landet bestående förhållanden.
Städernas borgerskap, såsom utgörande ett af landets fyra
stånd och därhos förpliktadt att bestrida en del af kostna-
derna för städernas administration, lagskipning, kronoupp-
bördsförvaltning m. m., att deltaga i städernas kommunal-
och enskilda hushållning samt att personligen utgöra vissa
tjänsteskyldigheter, hade grundade anspråk på, att de nöd-
vändiga vilkoren för dessa förhållandens fprtvara icke upp-
häfdes. Därför borde det stadgas, att en hvar, som ville
vinna rättighet att i stad eller inom en half mil därifrån
idka handtvärk å värkstad med biträde af lärlingar och gesäl-
ler eller drifva fabriksrörelse, skulle tillika utvärka sig burskap
i samma stad med åtagande af därmed förenade åligganden,
äfvensom att de, hvilka till själfförsörjning i stad idkade



Öfversikt af det finska skråväsendets historia. 109

slöjd- eller handtvärksyrke, skulle, såväl för sin närings-
rörelse som för befrielsen från borgerlig tjänsteskyldighetj
beläggas med lämplig afgift till staden. Därjämte kunde
ock såsom öfvergång till fullständig frihet i denna del tils-
vidare föreskrifvas, att för vinnande af rätt till bedrifvande
af handtvärksyrke med värkstad och biträde af arbetare i
stad eller på landet af den sökande skulle företes tillförlit-
ligt intyg eller annan utredning därom, att han förstod sitt
yrke och egde de för dess utöfvande nödiga kunskaperna.
Sedan ständerna afgifvit sitt yttrande, skulle närmare för-
ordningar i ämnet af Hans Kejserliga Majestät utfärdas.

Ständerna tillstyrkte propositionen i alla punkter med
undantag af bestämningarna rörande dem, som till själv-
försörjning i stad idka slöjd- och handtvärksyrken samt om
skyldighet för handtvärkare på landet att för vinnande af
rätt att bedrifva sitt yrke förete intyg om nödig skicklighet.
Då den ifrågavarande näringslagen, enligt ständernas åsikt,
borde afse endast sådan näring, som bedrifves såsom indu-
strielt yrke, hvartill produktion för egen försörjning ej kunde
hänföras, höllo ständerna före, att, om lärotvång och mä-
sterprof ej vidare skulle komma att ega rum, något hinder
icke skulle möta att äfven i afseende å själfförsörjning er-
hålla burskap å någon näring, om blott intyg öfver yrkes-
skicklighet företeddes. Ständerna ansågo därför, att det före-
slagna undantaget från den allmänna regeln, hvilket dess-
utom stod i strid med borgerskapets privilegier, så mycket
mindre borde i en allmän näringslag upptagas. — I det
föreslagna stadgandet, att för vinnande af rätt alt drifva
handtvärksyrke med värkstad och biträdande arbetare äfven
å landet af den sökande skulle företes intyg eller annan ut-
redning om egande yrkesskicklighet, instämde präste- och
borgarestånden, hvaremot ridderskapet och adeln samt
bondeståndet voro ense därom, att föreskrift i nämda af-
seende endast skulle föranleda omgång och kostnader för
dem, som i landsorten begagna sig af lärlingars biträde, och
därför ej borde i den blifvande författningen i ämnet ingå.
— En näringslag uppgjord på de i propositionen uppstälda
grunderna skulle väsendtligt ingripa i näringsförhållandena



Erik Ehrström.110

och beröra flere genom allmän lag och privilegier stadgade
rättigheter och skyldigheter. Därför och för att vinna en
säker uppfattning af den föreslagna lagen anhöllo ständerna,
att förslag till allmän näringslag, uppgjordt på de af stän-
derna antagna grunderna, måtte föreläggas nästsammanträ-
dande ständer.

I anledning häraf lät regeringen utarbeta ett förslag
till förordning angående handel och näringar i Finland, och
förelade ständerna detsamma vid 1867 års landtdag. Lag-
förslaget, som affattats i öfverensstämmelse med de åsikter
1863 års ständer i ämnet uttalat, antogs med några mindre
betydande förändringar och promulgerades såsom lag den
24 februari 18§8.

Öfvergången till fullständig näringsfrihet skedde genom
nu gällande näringslag af den 31 mars 1879.


