Jönköpings stadsarkiv

Skrån och mästare i Jönköpings stad
enligt förteckning underskriven 23 augusti 1717
(bibehållen ordföljd med moderniserad stavning)

Förteckning uppå de uti Jönköpings stad befintliga nuvarande hantverksskrån med de
där under sorterande mästarna, jämte annotation av dess privilegier och åldrighet, samt
härtillsvarande egentlig drift och praxis i kraft av kungliga förordningar och
gewohnheit.
Nämligen
Sämskmakarhantverket består av
råd- och ålderman mäster Jöns Zachrisson Röding
bisittare mäster Johan Hökert
bisittare mäster Håkan Palm
mäster Hans Hindrich Germer
mäster Zachris Larsson Thobis
Detta hantverk av forna tider åtnjutit och brukat societé av skrå sedan av första
begynnelsen ifrån utrikes orter av höglovlig i åminnelse Kung Gustaf Adolph förfaren
mästare uti riket införskriven blev, och allt sedan i anledning av Kungl. resolutioner,
som sedermera Kungl. förordningen av år 1669, hantverkets upprätthållande drivet och i
kraft av ovanbemälta resolutioner och förordningar haft frihet och gewohnheit sina
gesäller sedan de av läran lösgivna blivna låter här inrikes, såväl som utrikes kring eller
orter uti Europa till hantverkets bättre erfarande passera.
Guldsmedshantverket
rådman mäster Andreas Falck
salig mäster Sven Bromans änka med gesäll
Haft lådan för Smålands städer och gebit sedan råd- och åldermannen mäster Börje Wall
genom döden avled. Ställer sig till rättelse Kungl. Maj:ts skråordning av år 1669, såsom
och alltid den varande riks värdens föreställande reglerande.
Hattmakarhantverket
ålderman mäster Reinholt Rooth
bisittare mäster Petter Lanell
bisittare mäster Carl Carlsson
mäster Oluf Wetterberg
mäster Samuel Röding
Av forna tider haver detta hantverk här i Jönköping varit inrättat, åtnjutit privilegier av
Kungl. rådet Gabriel Oxenstierna Gustafsson med de flera höga vederbörande år 1622
den 12 februari, är ett skänkt hantverk, att dess gesäller ut- och inrikes obehindrade
varder. I övrigt detta hantverk ställer sig till efterlevnad Kungl. allmänna skråordningen
av år 1669.
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Snickar- och stockmakarhantverket
ålderman mäster Johan Wetterberg
bisittare mäster Jöns Lund
bisittare mäster Jöns Bergh
snickare mäster Hindrich Robak
snickare mäster Sven Hambngreén
snickare mäster Måns Jönsson
mäster Jöran Liunberg
mäster Anders Rüdelius
mäster Håkan Hultman
mäster Petter Lund
mäster Jonas Hultman
mäster Lars Swarting
mäster Petter And[ersson]: Ruth
mäster Jöns Runqvist
mäster Swen Widman
mäster Arfwed Åhsman
mäster Swen Daheman
mäster Johan Lindberg
mäster Daniel Hessellgren
mäster Nills Hagman
mäster Erich Mÿrberg
mäster Ambiorn Blomgreén
mäster Håkan Beckman
Detta är ett skänkt hantverk och av forna tider åtnjutit och brukat societé och skrå, samt
leva alldeles efter Kungl. Maj:ts förordning av år 1669, samt i anledning av
ovanbemälta Kungl. förordningen haft frihet och gewohnheit sina gesäller sedan de av
läran lösgivna bliva, låta här inrikes såväl som utrikes kring eller orter uti Europa till
hantverkets bättre erfarande passera, och stockmakarhantverkarna uppå överdirektören
välborne Jochim Ehrenpreus direktion endast till Kungl. Maj:ts tjänst under faktoriet
arbeta.
Sadelmakarhantverket
ålderman mäster Carl Froste
bisittare mäster Swen Rudberg
bisittare mäster Danil Kling
salig mäster Jonas Ekelins änka
Jochim Christiansson Mumma
Detta hantverk med bekostnad inlöst sitt skrå ifrån Stockholm, med mästare och
gesällers antagande ställer sig Kungl. Maj:ts skråordning av år 1669 till efterrättelse.
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Kopparslagarhantverket
ålderman mäster Nills Jonsson
bisittare mäster Jonas Danielsson
bisittare mäster Jonas Appellqvist
mäster Jonas Wettersand
mäster Petter Månsson Lonqvist
mäster Anders Drosander
Detta hantverk av forna tider varit en societé och åtnjutit vidare konfirmation och
privilegier av det höglovliga Kungl. Kammarkommerskollegiet under den 13 november
1706, som närgående vidimerad kopia visar övrigt ställer sig Kungl. Maj:ts skråordning
av år 1669, så med mästares som gesällers antagande till efterrättelse.
Skomakarhantverket
ålderman mäster Jöns Fahlgreén
bisittare mäster Staffan Wijkman
bisittare mäster Lars Biörckman
mäster Hakan Lund
mäster Swen Thernberg
mäster Bengt Bolin
mäster Anders Stieng
Av forna tider haft societé och skrå, samt frihet för gesäller, att ut- och inrikes vandra.
Kraft av Kungl. förordningen de anno 1669.
Skräddarhantverket
ålderman mäster Oluf Barckman
bisittare mäster Abraham Hallonqvist
bisittare mäster Niclas Hercke
mäster Erich Lindberg
mäster Johan Lundberg
mäster Petter Lundberg
Hava av långliga tider haft skrå och sedan år 1621, samt yttermera 1647, meddelade
privilegier av Ämbetskollegiet i Stockholm och under respektive herr Jacob Grundells
med dåvarande mästare uti Stockholm så och magistraten därstädes given tillåtelse och
nu sedan hantverket i kraft av Kungl. förordning de anno 1669, drivit och deras gesäller
ut- och inrikes vandra. Havandes och åtnjutit konfirmation på sina privilegier av
höglovlig i åminnelse kung Carl XI, daterat Halmstad den 20 februari 1678.
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Klock- och grytgjutarhantverket
ålderman mäster Lars Arvedsson
bisittare mäster Anders Andersson
bisittare mäster Torbiörn Jönsson
mäster Knut Johansson
mäster Swen Pärsson
mäster Pär Samuelsson
Detta ämbete och hantverk av forna och urminnes tider efter Kungl. brev och
resolutioner drivet, och är särdeles nödigt till Kungl. Maj:ts krutbruks, krutstampars och
klockors gjutande för lantkyrkorna, ställandes sig så väl den nådigast meddelade
förordningen av 1622 som och allmänna Kungl. förordningen av 1669, till efterrättelse
så med mästares som gesällers antagande, klagande att dem tvärt emot Hans Kungl.
Maj:ts brev särdeles Hans Höglovliga Maj:t Kung Gustaf Adolphs brev av den 8
februari 1623, bliva prejudicerade medelst grytmalmens inköpande.
Klensmedshantverket
ålderman mäster Gustaf Bergh
bisittare mäster Lars Huus
mäster Isack Gylling
Av forna tider och uti deras förfäders tid hava detta hantverk här i staden varit inrättat,
undfått privilegier av höglovlig i åminnelse Kung Gustaf Adolph. Ställer sig till
efterrättelse Kungl. allmänna skråordningen av år 1669, och dess gesäller i anledning
därav så in- som utrikes obehindrade till hantverkets inövande vandra.
Krukmakare
ålderman mäster Mathias Pärsson Rÿman
bisittare Nills Bergh
mäster Jonas Wetterling
Detta hantverk och skrå i kraft av Kungl. Maj:ts förordning av år 1669, här i staden
upprättat blivet medelst tillstånd och vanligt bruk. Av det lofliga krukmakarskrået i
Stockholm och efter högbemälta Kungl. förordning till borglig tungas avbordande
detsamma driva.
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Utom dessa priviligerade hantverk är följande borgare, mästare och hantverkare som
under andra skrå dependera.
Klädesmakare
mäster Jonas Ekhult

dependerar under Göteborgs klädesmakareskrå

Gördelmakare
mäster Claes Bergman
mäster Christopher Rask

dependerar under Stockholms skrå
under Göteborgs skrå

Karduansmakare
mäster Mårten Bohm
mäster Petter Ågreén
mäster Jöns Bengtsson
mäster Esbiörn Landgreén
mäster Petter Wallin
mäster Gabriel Tobiis

}
}
} dependerar under Norrköpings skrå
}
}
under Stockholms skrå

Fältskär
råd[man]- och fältskär Fredrich Eijten

dependerar under Stockholms skrå

Kanngjutare
mäster Lars Ödman

under Stockholms skrå

Perukmakare
mäster Mathias Öhrn

dependerar under Stockholms skrå

Jönköping den 23 augusti 1717.
[stadens sigill]
Fridrich Eijten
Erick Pett. Edenberg

Suen B. Aureén
Mag. Ståhle
N. Liedbäck
A. Falck
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