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1 Abstrakt 
 

Syftet med min uppsats var att skildra grundandet och utvecklingen av Piteå stads Hantverks-

förening från år 1877-1927.  

 

Efter näringsfrihetens införande i Sverige och skråväsendets avskaffande uppstod oro bland 

hantverkarna och fabrikörerna i Piteå. Skråbestämmelserna hade inneburit många regler och 

förpliktelser, men hade även bidragit till säkerhet och skydd för den kunnige och skicklige 

yrkesmannen. År 1877 gick hantverkarna och fabrikörerna i Piteå stad samman och grundade 

Piteå stads Hantverksförening vars mål var att värna om yrkenas förkovran, hantverkets 

framtid och utveckling, den enskilde hantverkarens inflytande samt medlemmarnas utbild-

ning.  

 

Föreningens medlemmar protesterade mot näringsfriheten och framhöll lärlingarnas yrkes-

utbildning samt betonade vikten av att kunna läsa och räkna. Genom Piteå stads Hantverks-

förening levde gesällproven vidare och mellan åren 1877-1927 delade föreningen ut 111 

gesällbrev till lärlingar som ansökte om att få bli gesäller. Föreningen inrättade även en 

kostnadsfri undervisning för lärlingarna, samt grundade ett eget bibliotek och bidrog till att 

det inrättades ett folkbibliotek i Piteå stad. En understödsfond och en stipendiefond grundades 

också av föreningen.  

 

Piteå stads Hantverksföreningens medlemmar var även mycket aktiva i de samhälleliga 

angelägenheterna och hade under några år en egen lista på kandidater vid valet till stads-

fullmäktige.    
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1 INLEDNING 

 
Intresseorganisationen Företagarna i Piteå firar 10 års jubileum hösten 2003. Företagarna i 

Piteå är en organisation för samtliga företagare i Piteå och de arbetar för ett stabilt och fast 

näringslivsklimat. Organisationen betonar vikten av utbildning, utveckling och framåt-

skridande för sina medlemmar. Företagarna i Piteå har funnits under sitt nuvarande namn 

sedan 1993, men organisationen har en mycket lång och hedrande historia bland hantverkare 

och fabrikörer i Piteå. Redan år 1877 gick Piteås hantverkare och fabrikörer samman och 

grundade Piteå stads Hantverksförening. Tillsammans kämpade de för hantverkarens framtid, 

förbättringar inom hantverksyrket samt för upplysning och framsteg. Piteå stads hantverks-

förening utvecklades sedan till den nuvarande organisationen Företagarna i Piteå.  

 

Jag har valt att skriva min uppsats om Piteå stads Hantverksförening eftersom jag fascineras 

av denna förenings medlemmars målmedvetna strävan mot ett gemensamt mål och för deras 

idoga kamp för förkovran och en ljusare framtid för hantverksyrket. Genom min uppsats vill 

jag även visa på den betydelse Hantverksföreningen haft för Piteå stads historia och ut-

veckling.    

 

”Utan den svenske hantverkaren funnes inte det Sverige, som vi håller av, det       

land, där vi ha vår rot, våra minnen och vår framtid.”1   

 

1.1 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med min uppsats är att skildra grundandet och utvecklingen av Piteå stads Hantverks-

förening samt visa på den betydelse hantverksföreningen haft för Piteå stads utveckling.   

 

Jag har valt följande frågeställningar: 

- Vilka grundade föreningen och varför? 

- Vilken verksamhet bedrev föreningen och vilka var deras viktigaste frågor? 

- Hur utvecklades föreningen?   

- Vilka yrken dominerade hos lärlingarna som ansökte om att bli gesäller och 

förändras gesällernas yrken under tiden för min undersökning?  

 
                                            
1 Niléhn N. Svenska hantverk 1, sid. 8 
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Som avgränsning har jag valt att följa Piteå stads Hantverksförening från grundandet av 

föreningen 1877 till föreningens 50 års jubileum 1927. Föreningens medlemmar var inte bara 

bosatta i Piteå stad, trots namnet Piteå stads Hantverksförening, utan var även bosatta i 

stadens omnejd.  

 

1.2 Metod och material  

 

I min uppsats har jag använt mig av deskriptiv undersökning som metod, samt kvalitativ 

analys av olika typer av dokument.  

 

Jag har använt Piteå stads Hantverksförenings arkivmaterial samt litteratur och tidnings-

artiklar som varit aktuella för min undersökning. Två böcker som jag använt mig mycket av är 

Sveriges hantverk del 1 och II skrivna av Nils Niléhn m fl och Hantverkarna i brytningstid 

1820-1870 skriven av Tom Söderberg. Dessa böcker har gett mig ett historiskt perspektiv på 

hantverkarnas situation i samhället, samt en förståelse för hantverkarnas stolthet i sitt yrke och 

deras kamp för yrkets förkovran. De tidningar jag tagit artiklar ifrån är Piteå-Tidningen samt 

Norrbottens allehanda som var de två lokaltidningarna som fanns i Piteå vid tiden för min 

undersökning.   

 

Piteå stads Hantverksföreningens arkivmaterial är välsorterat och bevarat i gott skick. Det 

omfattar protokollsböcker, medlemsmatriklar, diverse verifikat, tidningsurklipp, reglementen 

och stadgar, fotografier, kassaböcker, handlingar från nordisk museet, gesällbrev, gesäll-

böcker, mästerbrev osv.  Jag anser att arkivmaterialet är tillförlitligt och det mesta av 

materialet verkar vara komplett, men eftersom det är gamla handlingar som vandrat genom 

många händer är det ingen garanti. Tyvärr har jag haft svårt att få tag i material från andra 

källor som kunnat stärka och komplettera min uppsats vilket kunde gett uppsatsen mer bredd 

och djup.   

 

Ett problem som jag stött på i samband med min undersökning är svårigheten med att dra 

någon klar gräns mellan hantverks- och fabrikatsbegreppet. Traditionellt sett anses ett 

hantverk vara en verksamhet där produkten är ett resultat av ett handarbete med enkla 

verktyg, men med den moderna teknikens utveckling blev åtskilliga hantverksyrken 
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industrialiserade och allt fler hantverk upprätthölls med maskinella hjälpmedel.2 Som följd av 

detta omvandlades många hantverkare till fabrikörer med skiftande antal arbetare. Detta 

speglades i den reformerade näringslagstiftningen 1846, som ersattes den gamla skråorgani-

sationen. Skråorganisationen som varit förbehållen hantverksyrket ersattes med en gemensam 

fabriks- och hantverksordning. Någon gräns mellan hantverkare och fabrikörer omtalas inte i 

Piteå stads Hantverksförenings handlingar och i stadgar framgår att föreningens ändamål var 

att verka för stadens fabriks- och hantverksidkares befrämjande och samhörighet.3 Protokoll 

och medlemsmatriklar visar inte heller på någon uppdelning mellan hantverkare och fabri-

körer utan de verkar tillsammans ha kämpat för hantverksyrkets framtid och förkovran. Piteå 

stads Hantverksförening böt dock namn 1919 till Piteå Fabriks- och hantverksförening.4 I min 

uppsats har jag valt att kalla föreningen för Piteå stads Hantverksförening under hela tiden för 

min undersökning, trots namnbytet 1919. Jag har inte heller gjort någon uppdelning mellan 

hantverkare och fabrikörer, utan jag benämner medlemmarna i Hantverksföreningen som 

hantverkare eller fabrikörer utan någon distinktion yrkesgrupperna emellan.         

 

1.3 Teoretisk infallsvinkel 

 

I boken Varför finns organisationer? diskuterar Bengt Abrahamsson organisationsfenomenet. 

Abrahamsson visar på nödvändigheten med organisationer för att ge människor det inflytande 

de strävar efter, men betonar att detta inte är en självklarhet för alla. Enligt Abrahamsson 

finns det de som hävdar att inflytande för den enskilde individen bäst nås genom att undvika 

organisationer eftersom dessa kan ses som ett hinder för individernas frihet, spontanitet, 

produktivitet och ansvarskänsla. Att organisationer finns och att de fortlever utgör problem 

för dem som inte förespråkar eller inte vill acceptera organiserade former.5  ”Hur kan 

någonting, som alla rimligen borde se är till skada, fortsätta existera?”6     

 

För att förklara organisationernas existens och dess uppkomst utgår Abrahamsson från 

systemteorin och den rationalistiska teorin. För den rationalistiska teorin är organisationens 

tillkomst viktig, medan huvudfrågan inom systemteorin är hur organisationen fyller sin 

funktion i samhället. Systemteorin konstaterar att en viss organisation finns och beskriver 

                                            
2 Ljunggren C.J.F. Hantverkets stora problem, sid. 15   
3 Reglemente för Piteå Stads hantverksförening, sid. 3 
4 Protokoll 19190125, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
5 Abrahamsson B. Varför finns organisationer?, sid. 20 f. 
6 Abrahamsson B. Varför finns organisationer?, sid. 20 
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sedan hur organisationer fyller olika nödvändiga funktioner och utgör svar på behov hos olika 

intressegrupper. Organisationen i sig själv strävar efter att överleva och är i detta beroende av 

medlemmarna. Den rationalistiska teorin utgår från individers rationella strävande att verklig-

göra vissa intressen som ger upphov till gemensam, organiserad handling. Intressebegreppet 

framhålls, dvs. olika personer eller gruppers medvetna syften att uppnå vissa mål som ligger i 

deras intresse med hjälp av organisationen. Genom detta blir organisationen ett medel för 

intressenterna att nå målen. Abrahamsson betonar även att målet för organisationens hand-

lande måste ses som en styrande faktor för organisationens verksamhet.7  

 

Abrahamsson framhåller det rationalistiska synsättet vid undersökningar av organisationer 

eftersom det erbjuder bättre utgångspunkt vid studium av organisationens historia och 

organisationsprocessen, där intressen omvandlas i organiserat arbete för att uppnå vissa 

syften. Han betonar även det rationalistiska synsättets fördel genom dess förmåga att synlig-

göra den process genom vilken individuella intressen övergår i medvetet, organiserat hand-

lande för att genomdriva kollektiva mål.8 I min uppsats kommer jag att använda det ratio-

nalistiska synsättet som utgångspunkt för min undersökning eftersom jag anser att den 

stämmer väl överens med syftet för min uppsats.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
7 Abrahamsson B. Varför finns organisationer?, sid. 44 f 
8 Abrahamsson B. Varför finns organisationer?, sid. 47 f. 
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2 BAKGRUND – FRÅN SKRÅVÄSENDE TILL NÄRINGSFRIHET 

 

Under medeltiden var de flesta västeuropeiska bönderna självhushållande. Det fanns bara ett 

fåtal specialiserade hantverkare som oftast levde i anslutning till godsens gårdar där de stod i 

någon form av beroendeförhållande till godsägaren. Runt 1000-talet växte ett rikare skikt av 

bönder fram i Västeuropa vilket gjorde att efterfrågan på hantverkare och deras arbeten ökade. 

Detta gjorde att hantverkarnas beroendeförhållande till godsherrarna minskade och att 

behovet av produkter med högre krav på framställning ökade.9   

 

Allteftersom växte städerna i antal och storlek och blev så småningom blev centra för hant-

verk och handel i västra Europa. Enligt statsmaktens intresse koncentrerades hantverkarna och 

hantverksyrket till städerna eftersom det då var möjligt att utöva kontroll över kvalitén på 

produkterna som tillverkades. Lanthantverkarna behöll sin lokalisering på landsbygden efter-

som deras hantverk behövdes i anslutning till jordbruket, exempelvis smederna. Böndernas 

självhushållning upphörde dock inte utan fortsatte till viss del jämsides med hantverks-

utövningen i städerna.10 

       

2.1 Hantverksyrket under skråväsendet 

 

Under högmedeltiden utvecklades skråsystemet i Europa. Ordet ”skrå” betyder torrt skinn och 

kommer från det skinn där stadgan för sammanslutningen var skriven på. De olika skrå-

ämbetena var sammanslutningar av olika grupper av hantverkare som utövade samma hant-

verk. Inom skråna reglerades yrkesutbildning, kvalitetskontroll, konkurrensbegränsning samt 

regler för hur skråmedlemmarna skulle uppträda till vardags och till fest. Skråna eftersträvade 

monopol på sina respektive marknader och hade också möjlighet att erhålla detta om skrået 

fick sin ställning erkänd av städernas styrelsemän eller av kungamakten. Alla hantverkare i 

städerna var tvingade att ansluta sig till de olika skråna eftersom ingen hantverkare fick 

bedriva sitt yrke utanför dessa yrkessammanslutningar. Detta system hindrade även nya 

hantverkare att utföra sitt yrke i städerna utan att första ha blivit godkända av skråämbetena.11 

 

                                            
9 Gadd C.J. ”Stad och land” Hantverk i Sverige, sid. 26 
10 Niléhn N. Sveriges hantverk 1, sid. 78 
11 Edgren L. ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 13 
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Yrkesutbildningen för hantverkarna reglerades av skråbestämmelserna. Hantverkaren skulle 

först börja som lärling hos en mästare innan han, efter avlagt gesällprov som dokumenterades 

i ett gesällbrev, kunde kalla sig gesäll. Gesällen kunde då arbeta hos olika mästare tills den 

dag han kunde öppna eget eller ge sig ut på den traditionella gesällvandringen som innebar att 

gesällen vandrade från stad till stad för att förkovra sig och utveckla sig i sitt yrke. Därefter 

kunde gesällen avlägga ett mästarprov för att erhålla titeln mästare och därmed först bli 

egentlig medlem av skrået.12 Skråbestämmelserna reglerade även kvalitén på hantverken 

eftersom det fanns noggranna och detaljerade straffbestämmelser för dåligt utförda arbeten.13 

Skråväsendet innebar mycket regler och skyldigheter för hantverkarna, men det innebar även 

en trygghet och samhörighet dem emellan.   

 

Det svenska samhället var under medeltiden decentraliserat och städerna var små och fåtaliga 

i jämförelse med på kontinenten. Hantverksyrket erbjöd inte en heltidssysselsättning för 

många hantverkare, utan var för de flesta en syssla jämte jordbruket.  

 

Den internationella handeln fick i Europa ett uppsving under högmedeltiden och i och med 

detta ökade kraven på bättre och förfinade hantverk. Även i Sverige fick handeln en uppgång 

på 1200-talet och därmed ökade även kravet på nya och förfinade hantverksprodukter.14  

 

På 1500-talet började uppbygganden av en centraliserad stat i Sverige, vilket gjorde att kronan 

ställde krav på en mer omfattande reglering av befolkning och verksamhet.15 Den svenska 

statsmakten uppmuntrade skråsystemet och ansåg att hantverksproduktionen borde vara 

lokaliserad till städerna. Genom att samarbeta med skråna och samla hantverkarna till 

städerna kunde kronan kontrollera hantverksproduktionen och öka statens inkomster genom 

tullar och beskattningar.16 Trots statsmaktens målmedvetna strävan efter att koncentrera alla 

hantverksyrken i städerna så tilläts en del hantverkare att fortsätta verka på landsbygden. 

Anledningen till detta var att bönderna skulle kunna ha fortsatt tillgång till smeder, skräddare, 

skomakare m fl.17     

 

                                            
12 Stora fokus, det klassiska svenska uppslagsverket på CD-rom, sökord: ”skrå” 
13 Edgren L. ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 14 
14 Thunander M. ”Skrå, stat och samhälle” Sveriges hantverk 1, sid. 177 
15 Edgren L. ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 14 
16 Thunander M. ”Skrå, stat och samhälle” Sveriges hantverk 1, sid. 180 
17 Thunander M. ”Skrå, stat och samhälle” Sveriges hantverk 1, sid. 182 
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År 1621 införde den svenska statsmakten generalämbetsskrån. Detta var den första reformen 

för att skapa ett enhetligt system för hantverkspolitiken och hade som syfte att samla alla 

stadshantverkare i skråorganisationer. Generalämbetsskråna skulle fungera som ramlag-

stiftning för hantverksyrket i alla svenska städer och fullföljdes genom utfärdandet av skrån 

för enskilda yrken.18   

 

Den svenska statsmaktens välvilliga inställning till hantverkarnas regleringsanspråk i början 

av 1600-talet, kom att förändras under de följande åren. Allt eftersom började staten betrakta 

många av skrånas seder och regler som missbruk och till skada för konkurrens hantverkarna 

emellan. Statsmaktens ambition var inte att avskaffa skråna, men att motverka många av 

skrånas konkurrensbegränsningar. Detta avspeglades i 1669 års allmänna skråordning där det 

blev lättare för nya mästare att etablera sig i städerna. Kravet på den tidigare obligatoriska 

gesällvandringen tog också bort. Detta förtydligades i den sista allmänna skråordningen som 

utfärdades år 1720 där det beslutades att skråämbetet skulle bibehållas, men alla missbruk 

som försvårade konkurrens och fördyrade varorna skulle tas bort.19      

 

Under den senare delen av 1700-talet växte det fram ett liberalt tänkande som skärpte till 

kritiken mot skråsystemet. Missnöjet berodde på att skråväsendets monopol ansågs hindra en 

ekonomisk utveckling genom en gemensam prissättning på produkterna, samarbete i frågan 

om råmaterialförsörjning i förbilligande och pristryckande syfte, samt samverkan i löne- och 

anställnings frågor.20 Kritiken gjorde att kravet på en förändring växte och näringsfrihets-

frågan blev allt viktigare. 

 

Vid sidan om skråorganisationen fanns det i vissa städer även handels- och hantverks-

korporationer, societeter, med ursprung från det franskpåverkande 1700-talet. Societeterna 

företrädde olika yrkesgrupperna i den lokala självstyrelsen, organiserade inbördes hjälp 

mellan medlemmarna och bildade sjukkassor.21 

   

                                            
18 Edgren L ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 15 
19 Edgren L. ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 17 f. 
20 Söderberg T. Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, sid. 49 
21 Söderberg T. Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, sid. 91 f. 
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Flera viktiga hantverk hade redan mer eller mindre upphört att vara organiserade i ämbeten 

under början av 1800-talet och trots protester från hantverkarna hade skråväsendet blivit 

gammalmodigt och inte hängt med i utvecklingen.22 

 

År 1846 förändrades näringslagstiftningen och handel, fabrikation och hantverk blev föremål 

för reformation. Det var svårt att dra någon klar gräns mellan fabriksbegreppet och hantverks-

yrket vilket resulterade i en gemensam fabriks- och hantverksordning som ersatte den gamla 

skråorganisationen.23 Enligt Fabriks- och hantverksordningen blev det tillåtet att bedriva ett 

hantverksyrke utan att vara bunden till något skråsystem och lanthantverkarna blev under-

kastade samma villkor som stadshantverkarna. Den nya lagstiftningen innebar inte fullständig 

näringsfrihet, utan det fanns fortfarande kvar vissa förbehåll och för de flesta yrken krävdes 

det fortfarande ett avlagt mästarprov för att idka hantverk med anställda arbetare.24 Fabriks- 

och hantverksordningen föreskrev att hantverkarna skulle bilda föreningar, som skulle överta 

de allmännyttiga funktionerna som skråorganisationerna tidigare haft ex. yttra sig om nya 

mästerskapsansökningar, utfärda gesällbrev m m. Dessa sammanslutningar erhöll en officiell 

prägel genom att Kommerskollegiumet skulle efter Kungliga Majestäts fastställda normer 

utfärda reglementen för dem.25 

 

2.2 Näringsfrihet 

 

Marknadsekonomins utveckling och utbredning efter mitten av 1800-talet, samt de liberala 

tankegångarna som styrde politiken skapade en idealbild av ett samhälle utan institutioner och 

organisationer. Det tidigare stånds- och privilegiesamhället kritiserades starkt och frihet för 

den enskilde näringsidkaren utan inblandning av statliga regler och förordningar blev slagord 

i den politiska debatten.26 Fabriks- och hantverksordningen hade undanröjt många av skrånas 

normer för hantverksutövarna, men den hade inte gått hela vägen och tillfredställde varken 

skråämbetes tidigare medlemmar eller näringsfrihetens förkämpar.27     

 

Vid mitten av 1800-talet genomfördes många reformer i Sverige som gav en grund för 

Sveriges framtida utveckling och industrialisering. Förutom folkskolestadgan, aktiebolags-
                                            
22 Söderberg T. Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, sid. 45 
23 Söderberg T. Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, sid. 88 
24 Edgren L. ”Från skråhantverk till näringsfrihet” Hantverk i Sverige, sid. 20 f. 
25 Ljunggren C. J. F. Hantverkets stora problem, sid. 21 
26 Abrahamsson B. Varför finns organisationer?, sid. 41 
27 Anderson S. ”Hantverksorganisationer” Sveriges hantverk II, sid. 592 
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lagen och frihandelspolitiken, infördes även näringsfrihet i Sverige. 1864 års Näringsfrihets-

förordningen gjorde att all reglering av vilken yrkesutövning människor skulle ägna sig åt 

togs bort28 och det slogs fast att varje: 

 

”Svensk man eller kvinna är… berättigad att i stad eller å land idka handels- 

eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering.”29  

 

Genom näringsfrihetsförordningen upphörde kravet på mästerskap, gesällsystem och lärlings-

tid, samt hantverkarnas tidigare inflytande över etablering av nya hantverkare i städerna. 

Även 1846 års förordningskrav på obligatoriska hantverksföreningar upphörde och det blev 

nu upp till näringsidkarna själva om de ville bilda föreningar för att ta tillvara deras gemen-

samma intressen.30  

 

Många hantverkare protesterade mot den nya näringsfrihetslagen och skråväsendets upp-

hörande och det dröjde inte länge innan hantverkarna ville återgå till 1846-års Fabriks- och 

hantverksordning. De var rädda att yrkeskunskaperna skulle gå förlorade i och med att 

mästerproverna avskaffades och att okunnigt, oerfaret och olämpligt folk skulle dominera 

yrket och att det skulle bli alldeles för många hantverkare inom samma område. 31  

 

Under andra hälften och slutet av 1800-talet ökade antalet yrkeshantverkare i Sverige. 

Näringsfriheten var en stark bidragande orsak, men även industrialiseringen och ökat välstånd 

skapade efterfråga på varor och tjänster. I och med den växande industrin med ökad mekanisk 

drift omvandlades många hantverkare till fabrikörer med skiftande antal arbetare. Hemslöjd 

och vissa kvalitetsprodukter behöll hantverkaren ensamrätt till, men de flesta hantverkare kom 

att fungera som underleverantörer eller komplement till fabrikören genom att utföra 

reparationer, lagningar osv. 32 Det industriella genombrottet och näringfrihetens införande 

ledde inte till att hantverksyrket upphörde, men hantverket tappade något av sin tidigare 

dominans i det ekonomiska samhällslivet och fick en mer undanskymd ställning.33   

 

                                            
28 Oredsson S, Andersson L. I historiens spegel, sid. 211 
29 Söderberg T. Hantverkarna i brytningstid, sid. 125 
30 Ljunggren C. J. F. Hantverkets stora problem, sid. 21 
31 Ljunggren C. J. F. Hantverkets stora problem, sid. 5 
32 Magnusson L. ”Hantverksförening eller arbetsgivarförbund” Hantverk i Sverige, sid. 22 f. 
33 Ljunggren C. J. F. Hantverkets stora problem, sid. 1 
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2.3 Sveriges hantverksorganisation 

 

Trots hantverkarnas missnöje med skråtvångets upphörande tog det tid innan ett riksomfattade 

initiativ togs till att bygga upp en centralorganisation för hantverksyrket. Först 1884 bildades 

Sveriges Hantverks- och industriorganisationen (SHIO) som var en central organisation för 

hantverks-, fabriks-, och industriföreningar i Sverige. Denna organisation ställde krav på en 

verklig, lagbunden och ordnad näringsfrihet, men hade problem med vem som skulle vara 

medlem. Diskussionerna gällde om organisationen skulle fungera som en arbetsgivar-

organisation med intresset för fabrikörer och ägare av industrier, med fackligt organiserade 

arbetare, eller som en intresseförening för det mindre hantverket. Frågan löstes i och med 

uppdelningen i det centrala Arbetsgivarförbundet och Sveriges hantverksorganisation (SHO) 

1905. Det centrala Arbetsgivarförbundet tog tillvara på de större hantverkarnas intressefrågor, 

medan Sveriges hantverksorganisation hade som syfte att främja det mindre hantverket och 

industrin samt att verka för att höja dess medlemmars sociala ställning. Hantverks-

organisationen lade också stor vikt vid kompetensfrågan, lärlingsfrågor, fortbildning och 

förbättring av yrkesskolorna. 34     

 

Sveriges hantverksorganisation kämpade för att samla alla befintliga hantverksorganisationer 

inom centralorganisationen och verka för att bilda nya föreningar på platser där sådana 

saknades.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
34 Magnusson L. ”Hantverksförening eller arbetsgivarförbund” Hantverk i Sverige, sid. 23 f. 
35 Ljunggren C. J. F. Hantverkets stora problem, sid. 31 
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3 HANTVERKARNA I PITEÅ ORGANISERAR SIG 

 

Tillsammans med köpegenskapen har hantverket satt prägel på Piteå stad allt sedan staden 

grundades på 1600-talet. Ibland förekom det dock stridigheter mellan handelsmännen och 

hantverkarna i Piteå stad. En viktig motsättning mellan hantverkarna och handelsmännen 

gällde handelsmännens hemförande av varor till Piteå från Stockholm. Hantverkarna ansåg att 

dessa varor kunde de lika gärna ha köpt av stadens egna hantverkare.36 Det förekom även 

missämjor hantverkarna emellan eftersom inte alla följde regeln om att alla hantverkare inom 

ett område av fyra mil skulle flytta in till staden utom de som utövade yrken som var absolut 

nödvändiga för böndernas behov. Enligt skråsystemets regler så skulle alla hantverkare i Piteå 

stad tillhöra ett skråämbete, med sina speciella regler gällandes yrkesprov och nya burskaps-

ansökningar. Fanns det tillräckligt många utövare av en nykommen hantverkares yrke fick 

denna söka sig vidare till någon annan stad, men behövdes hans hantverk var det inga 

problem med att få ansökan om burskap godkänd.37 

 

En förteckning över hantverkarna i Piteå stad från år 1736 nämner: Skomakare A Hagman, 

glasmästare E E Häggman och P Häggman, repslagare J Dahl, svarvare J Holm, grovsmed H 

Erichsson, snickare och timmermännen J Erichson och H Hindersson, guldsmed E Fahlman, 

Fältskär S Varg, krukmakare O Sundberg och kvarnbyggare M Mattson.38   

 

Vid skråtvångets avskaffande och näringsfrihetens införande år 1846 uppstod oro bland 

hantverkarna i Piteå. Hantverkarna kände sig utlämnade och saknade det skydd som 

skråväsendet tidigare givit den kunnige och skicklige yrkesmannen. Tillsammans bildade de 

en ny organisation bland hantverkarna i Piteå, en organisation som kallades Piteå stads 

Hantverksförening.39 

 

3.1 Piteå Hantverkssocietet 

 

Av Piteås stads Hantverksförenings handlingar och protokoll framgår att det fanns en tidig 

organisation bland stadens hantverkare, Piteå Hantverkssocietet, som grundades 1818. Piteå 

stads magistratsprotokoll nämner Hantverkssocieteten och dess uppdrag att tillsammans med 
                                            
36 Lundberg B. ”Industri, hantverk och småindustri”, Svenska stadsmonografier, sid. 253 
37 Steckzén B. Minnesskrift till Piteå stads 300-års jubileum, sid. 229 
38 Steckzén B. Minnesskrift till Piteå stads 300-års jubileum, sid. 229 
39 Lundberg B. ”Industri, hantverk och småindustri”, Svenska stadsmonografier, sid. 254 
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det övriga borgerskapet i staden utse stadens äldste, samt ledamöter av taxeringsnämnden. Det 

står även att Hantverkssocieteten pga. skråförordningarna hade rättighet att utesluta obehöriga 

att bedriva sina yrken och hantverk. Den hantverksgesäll som ville driva egen rörelse fick 

lämna in en burskapsansökan hos magistraten. Det krävdes att den sökande varit gesäll i minst 

tre år, var skicklig i sitt hantverk samt hade hedrande och goda vitsord om ett ärbart och 

anständigt uppförande. Uppfyllde gesällen dessa krav och magistraten fick klartecken av 

stadens äldste blev den sökandes ansökan i regel godkänd. Innan den sökande fick börja sin 

utövning av hantverket var han tvungen att erhålla ett behörigt mästerbrev, erlägga burskaps-

utskylder till kyrkan, staden och de fattiga, samt ställa borgen för 6 års avgifter till kronan och 

staden. Efter att den sökande uppfyllt dessa skyldigheter fick han avge en föreskriven ed 

varefter han lyckönskades i sitt yrke och hälsades som en rättskaffens borgare.40  

 

Piteå Hantverkssocietet övergick på 1860-talet till att enbart bestå av en hjälpkassa med 

namnet Hantverks Corpsens hjälpkassa i Piteå. Organisationen upplöstes helt 1870 och 

kassans behållning 1 877 riksdaler och 10 öre fördelades på de 66 medlemmarna enligt den tid 

som var och en av dem varit delaktiga i kassan.41 

 

Sedan upplösningen av Hantverkssocietetens hjälpkassa låg all organiserad föreningsrörelse 

inom hantverkaryrket i Piteå nere till 1877 då Piteå stads Hantverksförening bildades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
40 Norrbottens allehanda 19280326, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
41 Protokoll 18700131, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 



 15

4 PITEÅ STADS HANTVERKSFÖRENING 
 

Den 17 april 1877 sammankallades Piteå stads hantverkare och fabrikörer till ett sammanträde 

för bildandet av en hantverksförening. Av protokollet framgår att behovet av en egen 

organisation för hantverkarna och fabrikörer var stort efter skråtvångets upphävande och 

näringsfrihetens införande. De samlande ansåg behovet stort och tiden mogen för att bilda en 

egen förening. Sammanträdet leddes av den sammankallande, garvaren Er. Bergström, och 

alla närvarnade var enhälligt överens om bildandet av föreningen. En av utsedd kommitté 

erhöll i uppdrag att upprätta och lämna förslag till stadgar till nästa möte.42 

 

Hantverkarna och fabrikörerna samlades till ett nytt möte den 1 maj 1877 för att tillsammans 

gå igenom och fastställa kommitténs förslag till stadgar för den nya föreningen. Det slogs fast 

att föreningens ändamål skulle vara 

 

”…verka för näringarnas befrämjande inom staden; att bilda ett behöfligt 

samband mellan stadens och ortens fabriks- och handtverksidkare till eget och 

arbetarnas ömsesidiga bästa: att för detta ändamål meddela de vid yrkenas 

anstälda lärlingar och arbetare, hvilka det åstunda, bevis öfver sådana ådagalagd 

skicklighet i sitt yrke, att sökanden kan till gesäll antagas; att dervid uppmuntra 

och belöna den, som deraf gjort sig förtjent; samt att upptaga och afgöra sådana 

frågor, hvilka till föreningens pröfning hänskjutas och äro af beskaffenhet att 

icke kunna at andra än yrkeskunniga personer bedömas.”43 

   

 

Ansökan om medlemskap i föreningen fick alla fabrikanter och hantverkare i eller runt staden 

söka som hade i vederbörlig ordning hade skaffat sig rättigheten att utöva sitt yrke. Med-

lemmarna förband sig dock att följa föreningens stadgar och beslut, samt erlägga den 

bestämda årsavgiften till föreningens kassa.44  

 

Efter att konungens befallningshavare gillat och stadsfäst stadgarna hölls ett nytt möte enligt 

protokollet den 7 juli 1877 där hantverksföreningens första styrelse valdes av mötesdel-

                                            
42 Protokoll 18770417, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
43 Reglemente för Piteå stads Handtverksförening, sid. 3 
44 Reglemente för Piteå stads Handtverksförening, sid. 4 
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tagarna. Vid styrelsemötet, den 30 oktober 1877, valdes färgmästaren J F Bergström till 

föreningens första ordförande och till vice ordförande valdes garvaren Er Bergström.45    

 

Av protokollsboken framgår att Hantverksföreningens första årsmöte hölls den 21 januari 

1878. Årsberättelsen vittnar om en glädjande enighet och sämja inom föreningen och en enig 

strävan mot förbättringar för hantverksyrket samt en målmedveten verkan för upplysning och 

framåtskridande hos medlemmarna. Protokollet visar även en oro hos medlemmarna för följ-

derna av näringsfrihetslagen som gav varje individ, oavsett kunskap och erfarenhet, rätten att 

inneha ett hantverksyrke.46  

 

Den gällande näringsfrihetslagen diskuterades även på Hantverksföreningens sammanträde 

den 28 maj 1880. Tullkommittén, som arbetade för att undersöka olika lösningar på 

näringslivets problem, hade skickat ut ett frågeformulär till Sveriges hantverksorganisationer 

om hur de ställde sig till näringsfrihetsförordningen. I sitt svar önskade sig Piteå stads 

hantverksförenings medlemmar en något mer skärpt näringslagstiftning. De betonade den 

enskilde hantverkarens begränsade inflytande samt deras rädsla för att nybildade hantverks-

bolag med tillgång till stort kapital, men ingen kunskap och erfarenhet. Enligt föreningens 

medlemmar kunde detta inte medföra något annat än att hantverkare hamnade i obestånd och 

ruin. Medlemmarna visade även på hur illa det kunde gå för lantmannen som genom jord-

bruket skaffat sig en välbärgad ställning och sedan lämnar jordbruket för att istället satsa på 

hantverksyrket. Enligt dem så gjorde han både sig själv och hantverkarna en oerhörd skada. 

De framhöll också vikten av att lärlingarna skulle gå i lära hos en mästare under ett antal år 

för att lära sig yrket, samt lära sig läsa och räkna de fyra räknesätten för att inte drabbas av 

nöd och elände senare i livet.47 

 

Enligt Piteå-Tidningens artiklar och protokollen från Piteå stads Hantverksförening framgår 

att föreningens medlemmar ofta debatterade och var engagerade i kommunalpolitiken i Piteå 

stad. De diskuterade med stort intresse olika lösningar på järnvägsfrågan när den blev aktuell 

för staden i början av 1900-talet48. Även ett gemensamt förslag med köpmannaföreningen om 

lagstadga av öppnings- och stängningstiderna i butikerna diskuterades livligt.49 Piteå stads 

                                            
45 Protokoll 18770707 och protokoll 18771030, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
46 Protokoll 18780121, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
47 Protokoll 18800528, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
48 Piteå-Tidningen 19570426 
49 Protokoll 19151005, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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Hantverksförening hade dessutom en egen lista på kandidater vid valet till stadsfullmäktige. 

Dessa kandidater röstades fram vid föreningens möten inför stundande stadsfullmäktige val. 

Från år 1915 beslöt dock föreningen att inte längre ha någon gemensam kandidatlista vid valet 

till stadsfullmäktige för att undvika splittring inom föreningen, eftersom medlemmarna bestod 

av olika åsikter inom kommunala och politiska frågor.50 

 

Det rådde dock inte alltid samstämmighet mellan hantverkarna och handelsmännen. Hant-

verkarna reagerade och protesterade när handelsmännen började upprätta affärer för handel 

med hantverksprodukter. Hantverksföreningens medlemmar diskuterade bla uppsättningen av 

en ny affär med Färg- och tapethandel livligt eftersom de ansåg att detta var förbehållet 

målarna.51         

 

På Piteå stads Hantverksförenings årsmöte den 25 januari 1919 beslöts det att föreningen 

skulle byta namn från Piteå stads Hantverksförening till Piteå Fabriks- och hantverks-

förening.52 Anledningen till föreningens namnbyte nämns inte i protokollen, men det är troligt 

att många hantverkare vid denna tidpunkt hade övergått till att verka som fabrikörer.   

 

Medlemsantalet för Piteå stads Hantverksförening låg på 24 medlemmar i slutet av 1877 och 

1907 hade medlemsantalet stigit till 34 stycken. Sista året för min undersökning, 1926, låg 

medlemsantalet för föreningen på 53 medlemmar.53 

 

 4.1 Gesäller och gesällbrev 

 
Hantverksföreningen i Piteå och dess hantverkare såg mycket uppskattande på och satte stort 

värde i gesällbreven och gesällutmärkelserna som lärlingarna kunde erhålla efter erlagt gesäll-

prov. För få genomföra ett gesällprov krävdes av lärlingen att han lämnade in en ansökan till 

hantverksföreningen om att bli till gesäll antagen, samt de nödvändiga handlingar som 

föreningen krävde. Lärlingen skulle kunna visa upp var han var född och att han uppnått 18 

års ålder, samt kunde läsa, skriva och räkna minst de fyra räknesätten i enkla tal. Han skulle 

även kunna visa upp ett intyg på var han gott i lära och under hur lång tid. Dessutom skulle ett 

                                            
50 Protokoll 19151129, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
51 Protokoll 18950425, Piteå stads Hantverksförenings arkiv  
52 Protokoll 19190125, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
53 Medlemsmatrikel, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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omdöme medfölja från hans mästare om hur lärlingen skött sig och vilken skicklighet han 

hade i sitt yrke.    

 

Gesällprovet innebar ett utfört arbetsprov som den blivande gesällen visade upp för en samlad 

expertis inom respektive yrke. Förutom ett godkänt gesällprov kunde även en duktig och flitig 

gesäll med gott uppförande erhålla föreningens silver- eller brons medalj som ett bevis på sin 

skicklighet inom yrket och goda uppförande under sin lärlingstid.54  

 

Den 11 februari 1878 delades de första gesällbreven ut och fram till 1927 hade föreningen 

delat ut totalt 111 gesällbrev.55   

 

4.1.1 Gesällutdelning 1877-1927 

 

Piteå stads Hantverksförenings protokoll visar antal gesäller per år som ansökt om att utföra 

gesällprov för att bli antagna till gesäller. Protokollen visar också inom vilket yrke lärlingarna 

hade gått i lära och utbildat sig. Tabellen nedan är gjord utifrån en sammanställning av proto-

kollen från Piteå stads Hantverksförening. 

    

År Antal gesäller Yrke 

1877 ---  --- 

1878 7  2 garvare, 1 kopparslagare, 1 sadelmakare, 

  1 skomakare, 1 smed och 1 snickare 

1879 3  1 bagare, 1 sadelmakare och 1 skräddare 

1880 7  1 bagare, 1 bokbindare, 2 garvare, 1 kakelugns-   

   makare, 1 sadelmakare och 1 skomakare 

1881 13  1 bagare, 4 garvare, 1 körsnär, 1 kopparslagare,  

   1 målare, 2 skräddare, 2 snickare och 1 smed 

1882 4  1 målare, 1 skomakare och 2 snickare 

1883 5  2 bagare, 1 färgare, 1 garvare och 1 skomakare 

1884 1  1 snickare 

1885 5  1 bagare, 1 garvare, 2 skomakare och 1 snickare 

1886 3  1 bagare, 2 snickare 

                                            
54 Reglemente för Piteå stads handtverksförening, sid. 8-9 
55 Protokoll, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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1887 ---  --- 

1888 2  1 bagare, 1 garvare 

1889 5  1 bagare, 2 garvare, 1 skräddare och 1 snickare 

1890 2  1 garvare och 1 snickare 

1891 11  3 bagare, 3 garvare, 1 målare och 4 skomakare 

1892 1  1 målare 

1893 ---  --- 

1894 3  1 målare, 1 repslagare och 1 urmakare 

1895 2  1 målare och 1 snickare 

1896 1  1 målare 

1897 4  1 beckslagare och 3 målare 

1898 3  2 garvare och 1 snickare 

1899 4  1 bagare, 1 garvare och 2 snickare 

1900 2  2 bagare 

1901 1  1 målare 

1902 ---  --- 

1903 4  1 bagare, 1 garvare, 1 målare och 1 smed 

1904 3  1 bagare, 1 guldsmed och 1 sadelmakare 

1905 2  1 bagare och 1 målare 

1906 2  1 bagare och 1 guldsmed 

1907 3  1 bagare, 1 målare och en oläslig 

1908 1  1 målare 

1909 2  1 målare och 1 snickare 

1910 ---  --- 

1911 ---  --- 

1912 1  1 tapetserare 

1913 ---  --- 

1914 ---  --- 

1915 ---  --- 

1916 1  1 tapetserare 

1917 ---  --- 

1918 1  1 kakelugnsmakare 

1919 ---  --- 

1920 ---  --- 
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1921 ---  --- 

1922 ---  --- 

1923 ---  ---  

1924 1  1 frisör 

1925 ---  --- 

1926 ---  --- 

1927 1  1 urmakare 

 

Tabellen ovan visar att antalet lärlingar som ansökte om att bli gesäller förändrades mellan 

åren 1877-1927. Under de första femton åren, 1877-1892, delade Piteå stads Hantverks-

förening ut 69 gesällbrev och under de följande 35 åren delades det ut bara 42 gesällbrev. 

Tabellen visar även att gesällbrevsutdelningen skedde ganska frekvent under de första åren 

fram till sekelskiftet, men från 1902 och framåt blev det vanligt med att det vissa år inte 

skedde någon gesällbrevsutdelning alls.  

 

Enligt tabellen var de flesta lärlingar som ansökte om gesällprov mellan åren 1877-1927 

utbildade inom garveriyrket (21st) och inom bageriyrket (20st). Andra vanliga yrket bland de 

blivande gesällerna var snickare (16st) och målare (16st). Inom bokbindaryrket, körsnärs-

yrket, färgaryrket, repslageriyrket, bleckslageriyrket och frisöryrket var det endast en lärling 

inom respektive yrke som ansökte och erhöll gesällbrev under de 50 år som tabellen visar.   

 

Tabellen visar även att fram till år 1903 ansökte lärlingar inom garveriyrket att bli gesäller 

med jämna mellan rum, men efter 1903 är det ingen garverilärling som ansökte om gesäll-

prov. Guldsmedsyrket och tapetseraryrket visar en annan utveckling i och med att de första 

gesällbreven inom dessa yrken delades ut efter 1904.   

 

Piteå stads Hantverksförenings protokoll visar att alla lärlingar som ansökte om att bli gesäller 

blev godkända och erhöll gesällbrev. Många av dessa lärlingar belönades även med 

föreningens silver- eller brons medalj.   
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4.2 Härbärge för resande gesäller 

 

Traditionellt sett var det ett krav inom hantverksyrket att gesällerna skulle ge sig ut på 

vandring efter erlagt gesällprov för att förkovra och utveckla sig i sitt yrke. Detta krav togs 

bort i 1669 års allmänna skråordning, men viljan och ambitionen hos gesällerna att resa runt 

måste ha levt kvar eftersom det på Piteå stads Hantverksförenings styrelsesammanträde den 

18 juli 1881 diskuterades möjligheterna med ett härbärge för de resande gesällerna som 

besökte staden eftersom det i många fall varit svårt för gesällerna att hitta ordentliga över-

nattningsmöjligheter. Föreningens styrelse beslöt att gesäller som saknade logi på hederliga 

ställen skulle anmäla detta till polisen. Polisen skulle då hänvisa dem till ordförande för 

hantverksföreningen som skulle se till att gesällerna erhöll ordentligt logi för en natt. Sedan 

ålåg det dock polisen att se till att gesällerna fick logi på hederliga och anständiga ställen för 

längre eller kortare tids uppehälle.56  

        

4.3 Söndagskoleverksamhet 

 

Piteå stads hantverksförenings medlemmar värderade bildning och kunskap mycket högt. Vid 

styrelsesammanträdet den 27 januari 1879 beslöt Piteå stads Hantverksförening att starta en 

kostnadsfri undervisning för lärlingarna på söndagar för att främja deras kunskaper inom 

räkning, skrivning och vid tillfälle även kemi. Föreningens medlemmar ansåg att det var av 

stor vikt att lärlingarna fick en bra utbildning för att kunna möta de olika hinder och 

svårigheter som väntade i samhället. Skolverksamheten började den 9 februari samma år och 

till skolans första lärare utsågs folkskolläraren Burman, hans kollega Håkansson och 

apotekaren Gellerstedt. Det beslutades att undervisningen skulle bedrivas i Flickskolans 

lokaler i Piteå.57 För att hålla uppe intresset hos eleverna bestämde hantverksföreningen att de 

flitigaste lärlingarna i skolan skulle belönas med pengapremier. Dessa premier skulle relateras 

till antal tillfällen som lärlingen besökte skolan.58 Det gjordes även försök till att undervisa 

lärlingarna i sång för att öka antalet elever.59  

 

Trots ett periodvis sviktande intresse från lärlingarna och en tidvis kärv ekonomi hos hant-

verksföreningen, vilket resulterade i att skolans verksamhet låg nere i korta perioder, så var 
                                            
56 Protokoll 18810718, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
57 Protokoll 18790127, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
58 Protokoll 18800605, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
59 Protokoll 18830127, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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föreningens medlemmars ambition att hålla skolan igång. Sista gången skolverksamheten 

nämns i protokollen är 18 januari 1896 när föreningen beslutar om att öppna söndagskolan 

och lägga 20 kronor till ändamålet från föreningens kassa.  

 

4.4 Biblioteksverksamhet 

 

Förutom söndagsundervisning grundade hantverksföreningen även en biblioteksverksamhet 

runt sekelskiftet. Biblioteksverksamheten drevs med skänkta och nya böcker som köpts in av 

föreningens överskott i kassan efter en ordnad basar. Böckerna förvarades hos den av 

föreningen utsedda medlem som hade möjlighet att upplåta en rum till bibliotek.  

 

År 1901 beslöt föreningens medlemmar att hantverksföreningens styrelse skulle samarbeta 

med de personer som hade till uppdrag att skaffa Piteå stad ett bibliotek. Hantverks-

föreningens medlemmar utgick från att ett fristående bibliotek bättre skulle tillgodose och 

främja biblioteksverksamheten inom Piteå än vad föreningens egna resurser klarade av.60 

 

Hantverksföreningens styrelse var mycket aktiv i frågan om ett folkbibliotek i staden och 

bidrog strakt till grundandet av det nya folkbiblioteket i Piteå. I stadgarna till Piteås folk-

bibliotek stod det att dess uppgift var att: 

 

”genom läslustens väckande och underhållande främja upplysning inom Piteå      

stad för hvilket måls vinnande Piteå stads Handtverksförening skall utvidga och 

för framtiden i Piteå stad underhålla nämnda bibliotek”61            

  

När det fristående biblioteket blivit förverkligat överlämnade hantverksföreningen hela sin 

boksamling till biblioteket, med det förbehållet att hantverksföreningen fick ha en ledamot i 

biblioteksstyrelsen.62 Dessutom biföll hantverksföreningens medlemmar även ett förslag om 

inköp av böcker för en summa av 300 kronor till biblioteket samt en kontinuerlig summa som 

på 40 kronor per år som skulle tillfalla folkbiblioteket till hyra och biblioteksarvode. Hant-

                                            
60 Norrbottens allehanda 19280326 
61 Protokoll 19050228, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
62 Piteå tidningen 19770419 
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verksföreningens styrelse beslöt även att upprätta en katalog över de skänkta böckerna till 

biblioteket.63   

 

 

4.5 Anslutning till Sveriges Hantverksorganisation 

 

Enligt Piteå stads Hantverksförenings protokoll togs den första kontakten med Central-

organisationen för Sveriges hantverkare och industriidkare genom en inkommen skrivelse till 

föreningen i Piteå i slutet av år 1899. Centralstyrelsen inbjöd föreningen att inträda såsom 

medlemmar och önskade att Piteå stads Hantverksförening skulle sammankalla länets olika 

hantverks- och industriföreningar för att bilda ett hantverks och industridistikt inom länet.64 

Detta diskuterade medlemmarna av Piteå stads hantverksförening på årsmötet i januari 1900 

och de beslöt att styrelsen skulle ta kontakt med hantverksföreningarna i Luleå och Haparanda 

för att höra hur de ställde sig till frågan om att bli medlemmar i centralorganisationen och 

frågan om att bilda ett eget distrikt.65 Av protokollen verkar intresset att ansluta sig till central 

organisationen vara ganska svalt hos Piteå stads Hantverksförenings medlemmar eftersom 

inte frågan togs upp för diskussion förrän på nästföljande årsmöte.  

 

På årsmötet den 18 januari 1902 togs frågan upp igen angående ett inkommet cirkulär från 

Sveriges hantverks- och industriorganisation med uppmaning till hantverks- och industri-

idkare att ansluta sig som medlemmar i organisationen. Efter diskussion ansåg hantverks-

föreningens medlemmar att de för tillfället hade inte något intresse av att ansluta sig till 

centralorganisationen och att de skulle underrätta denna om det beslutet.66  

 

Den 13 januari 1906 togs hantverksföreningens eventuella anslutning till Sveriges Hantverks-

organisation upp på nytt till diskussion. Några av talarna framhöll betydelsen av en samman-

slutning med centralorganisationen och visade på vikten att gemensamt kunna påverka de 

lagar och förordningar som riksdagens fattande. Flertalet av föreningens medlemmar var dock 

fortfarande tveksamma och rädda för att utgiften till centralorganisationen skulle bli 

                                            
63 Norrbottens allehanda 19280326 
64 Protokoll 18891228, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
65 Protokoll 19000115, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
66 Protokoll 19020118, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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betungande för den enskilde hantverkaren. Frågan hänvisades till styrelsen för utredning så 

snart som möjligt.67      

 

Den 9 april 1906 beslöt Piteå stads Hantverksförening att ansluta sig till Sveriges Hantverks-

organisation. Beslutet fattades efter ett löfte från centralorganisationen om att en anslutning 

inte var förenade med andra utgifter än den föreskrivna medlemsavgiften på en krona per 

medlem.68  

 

4.5 Understödsfond och stipendiefond 

 

Enligt protokollet från Piteå stads Hantverksförenings årsmöte den 4 februari 1911 beslöts att 

föreningens skulle blida en understödsfond. Alla närvarande medlemmar uppmanades att 

bidra med en krona till fonden, vilket gav en grundplåt på 15 kronor. Det utsågs även en 

kommitté som skulle utarbeta stadgar till nästa årsmöte. Behandlingen av dessa stadgar 

uppsköts till hantverksföreningens årsmöte den 10 januari 1919 där de godkänndes och togs i 

bruk. Enligt stadgarna för understödsfonden så hade fonden till ändamål att i mån av 

tillgångar och efter föreningsmedlemmarnas beslut lämna tillfälliga understöd åt medlemmar 

av föreningen och de som varit medlemmar, med även åt behövande änkor och oförsörjda 

barn. Fonden fick dessutom inte tas definitivt i bruk förrän summan av fonden överstigit 1000 

kronor, endast ett mindre belopp på max 150 kronor fick tillfälligt utdelas till en eller flera 

personer.69 Denna understödsfond utvecklades enligt protokollen till en sedvanlig och 

uppskattande utdelning av pengar till behövande runt juletid varje år. Summan av 

understödsfonden växte år för år i och med insamlingar och basarer som hölls till förmån för 

fonden. År 1918 hade fondens summan överstigit 1000 kronor. 

 

Den 24 november 1923 beslöt Piteå stads Hantverksföreningen att bilda en stipendiefond för 

utbildning såväl praktiskt som teoretiskt för hantverkets utövare. Rätt att söka stipendiepengar 

hade varje medlem i Piteå stads Hantverksförening mot att han skulle lämna en redogörelse 

till föreningen över de rön och erfarenheter som vunnits. Fonden finansierades genom att det 

avsattes en krona för varje medlem och år från föreningens kassa.70  

       
                                            
67 Protokoll 19060113, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
68 Protokoll 19060409, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
69 Protokoll 19190110, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
70 Protokoll 19260602, Piteå stads Hantverksförenings arkiv 
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 4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Under medeltiden utvecklades skråsystemet i Europa. De olika skråämbetena var samman-

slutningar av olika grupper av hantverkare som idkade samma hantverk. Inom skråna 

reglerades hantverkarnas yrkesutbildning, kvalitetskontroll, konkurrensbegränsning, ny-

etableringar och regler för hur skråmedlemmarna skulle uppträda till vardag och fest. Skrå-

väsendet innebar mycket regler och skyldigheter för dess medlemmar, men det innebar även 

en trygghet och samhörighet hantverkarna emellan.  

 

På 1500-talet började uppbyggnaden av en centraliserad stat i Sverige. Genom att uppmuntra 

skråsystemet och koncentrera hantverksyrket till städerna fick den svenska statsmakten 

kontroll över hantverksproduktionen samt möjlighet att öka statens inkomster genom tullar 

och beskattningar. År 1621 infördes generalämbetsskrån i Sverige, vilket hade som syfte att 

skapa ett enhetligt system för hantverkspolitiken och samla alla hantverkare i skråorganisa-

tioner. 

 

Under 1800-talet inträffade många reformer i Sverige som gav en grund för Sveriges framtida 

utveckling och industrialisering. Förutom folkskolestadgan, aktiebolagslagen och frihandels-

politiken som slog igenom på 1850-60 talet och så infördes även näringsfrihet. Närings-

friheten infördes successivt genom att skråväsendets avskaffade 1846 och näringsfrihets-

förordningens införde 1864. 71 Förhoppningen var att 1864 års förordning skulle undanröja 

alla de kvarvarande resterna av den tidigare restriktiva lagstiftningen och den tidigare starka 

regleringen av vilken yrkesutövning människor fick ägna sig åt. Denna reform innebar stor 

omställning för hantverkarna i Sverige, så även för hantverkarna i Piteå.  

 

Hantverksyrket har tillsammans med köpegenskapen satt prägel på Piteå stad alltsedan grund-

andet av staden på 1600-talet. I överensstämmelse med skråsystemets regler skulle alla 

hantverkare i staden och trakten tillhöra ett skråämbete, med sina skyldigheter och rättigheter. 

Enligt Tom Söderberg fanns det i många städer även hantverkskorporationer som vid sidan av 

skråorganisationerna företrädde yrkesgrupperna i den lokala självstyrelsen, organiserade in-

bördes hjälp mellan medlemmarna och bildade sjukkassor. Detta fanns även i Piteå. År 1818 

grundades en organisation bland hantverkarna i Piteå som hette Piteå Hantverkssocietet. 

                                            
71Oredsson O och Andersson L, I historiens spegel, sid. 211 
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Hantverkssocieteten hade som uppdrag att utse stadens äldste och kontrollera vilka hant-

verkare som fick bedriva sitt yrke i staden, i enlighet med skråbestämmelserna. Det verkar 

rimligt att det var denna organisation som fick överta många av skråorganisationens tidigare 

funktioner när skråväsendet avskaffades i Sverige 1846 och Fabriks- och hantverksförord-

ningen förordade att hantverksföreningar skulle bildas.      

 

På 1860-talet när näringsfrihet infördes i Sverige övergick Piteå Hantverkssocietet till att 

enbart bestå av en hjälpkassa. 1870 upplöstes organisationen helt och hantverkarna i Piteå 

stod utan någon obligatorisk sammanslutning.  

 

Enligt Birger Lundberg uppstod oro bland hantverkarna i Piteå vid skråtvångets avskaffande. 

Skråbestämmelserna innebar många regler och plikter för den enskilde hantverkaren, men 

innebar även en viss säkerhet och gemenskap dem emellan. Hantverkarna kände sig ut-

lämnade och saknade det skydd som skråväsendet tidigare givit den kunnige och skicklige 

yrkesmannen.   

 

Den 17 april 1877 samlades Piteå hantverkare och fabrikörer för att tillsammans bilda Piteå 

stads Hantverksförening. Initiativet till mötet hade tagits av Garvaren Er. Bergström och 

enligt protokollet tycks behovet av en organisation för hantverkare och fabrikörer ha varit 

stort. Tillsammans bestämde medlemmarna av föreningen att dess ändamål skulle vara att 

verka för näringarnas befrämjade inom staden, samt för en sammanhållning mellan stadens 

och ortens fabriks- och hantverksidkare. Medlem i föreningen fick alla stadens och traktens 

fabrikanter och hantverkare vara som skaffat sig rättigheten att utöva sitt yrke. 

 

Bengt Abrahamsson förklarar organisationers uppkomst och existens genom den ratio-

nalistiska teorin. Enligt denna leder individers gemensamma rationalistiska strävande att 

förverkliga vissa intressen till att organisationer grundas och fortlever. Medlemmarna 

använder organisationen som medel för att nå sina mål. Detta tycker jag stämmer bra på Piteå 

stads hantverksförenings grundande och fortlevande. Hantverkarna och fabrikörerna kände sig 

trängda och utelämnade efter skråväsendets avskaffande och var rädda att deras inflytande, 

sociala status och yrkets förkovran skulle gå förlorad i och med att deras sammanslutning och 

de tidigare så fasta ramarna runt hantverksyrket försvann. Tillsammans strävade de efter något 

som skulle värna om och ta vara på deras yrkesskicklighet som var deras garant för deras 
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inflytande, deras sociala ställning72, och deras relativa välstånd. Detta tror jag var främsta 

anledningen till att de tillsammans grundade Piteå stad Hantverksförening. Sedan tror jag 

även att hantverkarna och fabrikörerna insåg att enda chansen för att förverkliga deras strävan 

var att hålla ihop, då de nog ansåg att de var strakare tillsammans än var för sig.  

 

De flesta av föreningens medlemmar tror jag ansåg att behovet av en gemensam förening för 

hantverkare och fabrikörer var stort. Jag tror att föreningen gav dess medlemmar en 

gemenskap och en känsla av ökat inflytande som de saknat sedan avskaffandet av skrå-

väsendet. Fortfarande än i dag bör behovet finnas eftersom organisationen lever vidare, men 

under annat namn. Detta tycker jag visar på att organisationer bidrar till något positivt för hur 

kan något som leder till skada för den enskilda individen fortsätta existera?    

  

Genom det rationalistiska synsättet synliggörs den process där individuella intressen övergår i 

medvetet, organiserat handlande för att genomdriva kollektiva mål. I min uppsats har jag 

försökt att visa på Piteå stads hantverksförenings medlemmars medvetna kamp och strävan 

för att genom organisationen verksamhet genomdriva deras kollektiva mål.  

 

Enligt C J F Ljunggren var det många hantverkare som protesterade mot näringsfriheten 

införande och skråväsendets avskaffande och så var även fallet med hantverkarna och 

fabrikörerna i Piteå. Protokollen från mötena med Piteå stads Hantverksförenings medlemmar 

uttrycker ofta oro för följderna av näringsfrihetslagen och ängslan för vad en icke reglerad 

utbildning för lärlingarna skulle medföra. I sitt svar på Tullkommiténs frågeformulär till 

hantverksorganisationer i Sverige 1880, önskade sig medlemmarna i Piteå stads Hantverks-

förening en skarpare näringslagstiftning. De betonade den enskilde hantverkarens begränsade 

inflytande, uttryckte rädsla över hantverkare utan kunskap och erfarenhet, samt framhöll 

vikten av att lärlingarna skulle gå i lära hos en mästare, dels för att lära sig yrken, men också 

för att lära sig läsa och räkna.     

 

Att medlemmar i Piteå stads Hantverksförening verkade för upplysning och framåtskridande 

framgår tydligt av föreningens handlingar. Redan1879 beslöt föreningen att starta en 

kostnadsfri undervisning för lärlingarna på söndagar för att främja deras kunskaper främst 

                                            
72 Piteå stads hantverksförenings protokoll från den 1 januari 1883 nämner hur viktigt dess 
medlemmar anser det vara att upprätthålla deras sociala ställning och göra allt för att de ska tillägna 
sig den.  
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inom räkning och skrivning. De ansåg det vara mycket viktig att lärlingarna fick en bra 

utbildning för att de skulle klara sig i samhället. Detta tycker jag verkligen visar på 

föreningens medlemmars ambition och vilja att värna de som en dag skulle föra hantverks-

yrket vidare och rusta dem för deras kamp och stävan för hantverket i framtiden. Detta 

resonemang var inte unikt för Hantverksföreningen i Piteå utan ambitionen att erbjuda under-

visning till lärlingarna förekom även på andra håll i Sverige. Redan på mitten av 1800-talet 

hade hantverksföreningar bildat söndags- och aftonskolor för hantverksgesäller och lärlingar i 

flera städer, exempelvis Göteborg, Gävle, Nyköping och Karlstad. Huvudstaden Stockholm 

hade inte mindre än 12 söndags- och aftonskolor för hantverksgesäller och lärlingar som hade 

startats av initiativfulla hantverksmästare. Undervisningen för de unga hantverkarna bestod 

liksom i Piteå av skrivning, men i vissa städer även av historia, geografi, aritmetik och bok-

föring.73      

 

Förutom söndagsundervisning startade Piteå stads Hantverksförening även en biblioteks-

verksamhet runt sekelskiftet, samt grundade en stipendiefond år 1923. Biblioteksverksamhet 

bestod till att börja med av skänkta böcker, men även av nya böcker som köpts in från 

föreningens kassa. Föreningens medlemmar var även mycket aktiva i frågan om ett folk-

bibliotek i staden och bidrog till grundandet av Piteå folkbibliotek 1905. Medlemmarna i 

Hantverksföreningen valde även att skänka sina böcker till folkbiblioteket efter det blivit 

förverkligat. Stipendiefonden inrättades för såväl praktisk som teoretisk utbildning för 

föreningens medlemmar, mot att de redogjorde för de kunskaper och erfarenheter som 

vunnits.  

 

Undervisning för lärlingar, genomförandet av biblioteksverksamheten och grundandet av 

stipendiefonden tycker jag visar att hantverksföreningens medlemmar värderade kunskap, 

upplysning och bildning mycket högt. Det visar även på initiativförmåga och nytänkande hos 

medlemmarna och hur de använde sig av organisationen för att bidra till yrkenas förkovran 

och möjligheten för hantverkarna att i framtiden hävda sin ställning i den allt hårdare 

konkurrensen.    

 

Enligt Stefan Anderson brukade det finnas en understödsfond i hantverksföreningarna hur 

små dessa föreningar än var74 och så var även fallet bland hantverkarna i Piteå. Redan på 

                                            
73 Anderson S. ”Hantverkets organisationer” Sveriges hantverk II, sid. 602 f. 
74 Anderson S. ”Hantverkets organisationer” Sveriges hantverk II, sid. 609 
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1860-talet övergick den tidiga organisationen bland hantverkarna i Piteå, Piteå Hantverks-

societet, till att enbart bestå av en hjälpkassa för medlemmarna. Traditionen att hjälpa och 

bistå medlemmar och deras anhöriga samt behövande levde kvar under den senare organisa-

tionen Piteå stads Hantverksförening som på början av 1900-talet beslöt att bilda en under-

stödsfond. Denna fond utvecklades enligt Piteå stads Hantverksförenings protokoll till en 

uppskattande och traditionell utdelning av pengar till behövande runt juletid varje år. 

Ambitionen att hjälpa och bistå behövande tycker jag var beundransvärd hos medlemmarna 

av hantverksföreningen. Deras vilja och önskan att avsätta föreningens pengar till detta tycker 

jag var hedrande för medlemmarna.        

 

Piteå stads Hantverksförenings medlemmar satte stort värde i och lade stor vikt vid gesäll-

proven och gesällbrevsutdelningen. Fram till mitten av 1800-talet och näringsfrihetens 

införande i Sverige så var yrkesutbildningen för hantverkarna starkt reglerade av skrå-

bestämmelserna. Hantverkaren skulle först börja som lärling hos en mästare, innan han kunde 

ansöka om gesällprov och efter ett godkänt sådant kalla sig gesäll. Gesällen kunde då öppna 

eget eller ge sig ut på den traditionella gesällvandringen, innan han kunde avlägga ett mästar-

prov för att erhålla titeln mästare och därefter först bli egentligen medlem av skrået. Denna 

tradition ville och försökte medlemmarna i Piteå stad Hantverksförening föra vidare. Regle-

mentet för Piteå stads Hantverksförenings understryker vikten av fabriks- och hantverks-

idkares skicklighet inom sina yrken för deras eget bästa och betonar vikten av att uppmuntra 

lärlingar som uppnått skicklighet i sitt yrke att uppmuntra dem till att söka till gesäller och 

belöna dem som gjort sig förtjänt av detta med ett bevis på deras skicklighet. Dessutom 

fastslår reglementet att endast de hantverkare och fabrikörer som hade skaffat sig korrekta 

rättigheter att utöva sitt yrke fick ansöka om medlemskap i föreningen. Detta tycker jag visar 

hur föreningens medlemmar använde organisationen dels för att hindra att kontrollen av vem 

som kunde erhålla titeln hantverkare försvann och dels för att garantera yrkenas fortsatta 

förkovran. Jag tror att det var av stor vikt för den enskilde hantverkaren att gesällprovet levde 

kvar eftersom det var såväl ett bevis på deras egen skicklighet i sitt yrke som en försäkran om 

fortsatt begränsning av hantverkare inom de olika yrkena. Dessutom tror jag att denna ritual 

stärkte hantverkarnas gemenskap och deras identitet, samt gjorde att de kände sig stolta över 

sitt yrke.    

 

Genom Piteå stads Hantverksförening levde gesällproven och gesällutmärkelserna vidare även 

efter näringsfrihetens införande i Sverige. Mellan åren 1877-1927 delade Hantverks-
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föreningen ut totalt 111 gesällbrev. Gesällutdelningen var mest frekvent under de första 15 

åren, fram till 1892, då 69 gesällbrev delades ut, medan de resterade 42 gesällbreven delades 

ut under de återstående 35 åren. Detta tror jag beror på hantverks omvandling från ett 

traditionellt hantverksyrke till ett mer industriellt yrke, med arbetare i fabriker istället för 

lärlingar och gesäller.               

 

Av de 111gesällbreven som Piteå stads Hantverksförening delade ut så delades de flesta ut till 

lärlingar inom garveriyrket och bageriyrket. Andra vanliga yrken bland de blivande gesällerna 

var snickare och målare. Inom bokbindaryrket, körsnärsyrket, färgaryrket, repslageriyrket, 

bleckslageriyrket och frisöryrket var det endast en lärling inom respektive yrke som ansökte 

och erhöll gesällbrev.   

 

Enligt C J F Ljunggren ledde industrialiseringen och den moderna teknikens införande till att 

alltfler hantverksyrken blev industrialiserade eller gammalmodiga. Nya hantverksyrken 

uppkom och gamla yrken blev mindre populära och vissa yrken upphörde att existera. Lung-

gren pekar ut garveri- och färgeriyrket som sådana yrken som enligt honom började upphöra 

som hantverksyrken för att övergå till fabriksindustrin.75 En liknade utveckling för garvare 

och färgare visat även gesällutdelningen för Piteå stads Hantverksförening. Fram till år 1903 

ansökte 21 lärlingar inom garveriyrket om att erhålla gesällbrev efter utfört arbetsprov, men 

mellan år 1903 och 1927 var det ingen garvarelärling som ansökte om att bli till gesäll 

antagen. Det var även bara en färgarelärling, år 1883, som ansökte om att bli gesäll antagen 

mellan åren 1877 och 1927. Att garvaryrket och färgaryrket övergick till fabriksindustrin kan 

jag genom min undersökning inte visa, men det verkar mycket troligt eftersom att allt färre 

lärlingar inom dessa yrken ansökte om gesällbrev. Ljunggren ger inga exempel på nya yrken 

som uppkom allteftersom tekniken tillät eller samhället efterfrågade detta, men ser man på 

gesällutdelningen för Piteå stads Hantverksförening år 1877-1927 ser man att de första 

gesällbreven inom guldsmedsyrket delades ut 1904 och inom tapetseraryrket 1912. 

 

Stefan Anderson konstaterar att de lokala hantverksföreningarna visade samhällsintresse och 

initiativ när det gällde samhälleliga angelägenhet.76 Detta tycker jag stämmer mycket bra in 

på Hantverksföreningen i Piteå. Protokoll och handlingar visar att föreningens verksamhet 

utvecklas från att gälla yrkesangelägenheter till ett ökat engagemang i kommunala och 

                                            
75 Ljunggren C J F. Hantverkets stora problem, sid. 16 
76 Anderson S ”Hantverkets organisationer” Sveriges hantverk II, sid. 608 
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politiska angelägenheter. Medlemmarna var mycket verksamma för ett folkbibliotek i staden, 

de engagerade sig i järnvägsfrågan när det blev aktuellt för Piteå stad och hade en egen lista 

på kandidater vid valet till stadsfullmäktige fram till dess att splittringen inom kommunala 

och politiska frågor blev för stor inom föreningen.  

 

Medlemsantalet för Piteå stads Hantverksförening låg på 24 medlemmar i slutet av år 1877, 

och 53 medlemmar år 1926. Det innebär att från föreningens första år till det näst sista året för 

min undersökning hade medlemsantalet ökat med 221 %. Detta kan sättas i relation till 

folkmängden i Piteå stad och landsbygd. 1880 uppgick folkmängden i Piteå stad och lands-

bygd till 18356 invånare och 1930 till 14348 invånare.77 Det innebär att folkmängden ökat 

med 159,3 %. Jag tycker att det är en anmärkningsvärd ökning av medlemsantalet för 

föreningen och anledningen till detta kan jag bara spekulera i. Medlemsmatrikeln för Piteå 

stads Hantverksförening visar att det nästan varje år mellan åren 1877-1927 ingår nya med-

lemmar i föreningen och mycket få begärde utträde. Gemensamt för medlemmarna under de 

första åren fram till 1889 var att deras hemvist enbart var Piteå stad. Efter år 1889 var inte 

hemvisten för medlemmarna enbart Piteå stad utan även byar i trakten runt omkring ex 

Öjebyn, Storfors, Roknäs och Pitholm. Att antalet medlemmar som inträdde i föreningen var 

större än de som begärde utträde tycker jag visar på att medlemmar var nöjda med sin 

förening och att organisationen lyckade genomdriva medlemmarnas kollektiva mål. Piteå stad 

Hantverksförenings protokoll åskådliggör medlemmarnas eniga strävan för sammanhållning 

för föreningens och de enskilda medlemmarnas bästa. Föreningen måste ha tillfört med-

lemmarna något som de saknade och något som de ansåg att de behövde.   

 

Att medlemmarnas hemvist under föreningens första år enbart var Piteå stad bör förmodligen 

inte läggas stor vikt vid. Visserligen var det hantverkare och fabrikörer i Piteå stad som 

grundade föreningen, men föreningens stadgar slog dock fast att organisationens ändamål var 

att bilda ett samband mellan stadens och ortens fabriks- och hantverksidkare. Detta speglas 

också i föreningens namnbyte 1919, när orden ”stads” tog bort och ”Hantverksförening” 

byttes ut mot ”Fabriks och hantverksförening”. Man kan dock ha i åtanke att det inom 

skråväsendet inte sågs positivt med hantverkare som utförde sitt yrke utanför staden och att 

det kan ha varit gamla traditioner som påverkade det faktum att medlemmarnas hemvist 

enbart var Piteå stad under föreningens första 12 år.  

                                            
77 Demografiska databasen, Folkmängd 1810-1990. 
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Det har varit intressant och spännande att följa Piteå stads Hantverksförening under 

grundandet och föreningens första 50 år. Genom min uppsats har jag fått en ny förståelse för 

den stolthet och ära som hantverkarna känner för sitt yrke. Jag är mycket imponerad och 

känner stor beundran för deras idoga och uthålliga kamp för yrkets förkovran och hantverkets 

framtid. Det har även varit lärorikt att se hur Piteå stads Hantverksförening har påverkat Piteå 

stads utveckling, samt den betydelse som föreningen haft för dess medlemmar och 

befolkningen i Piteå stad och omnejd.    
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