
%

ACADEMISK AFHÅKDLING

om

GÄSTGIFVERI- och SK JU T S. INEÄT TN ING E N

I

SVERIGE,

Hvaraf förra Delen
Med Konungens allemadigste tillstånd

och

Den vidtlagfarna Juridiska Enculretens i Upsala samtycke
till offentelig granskning framställes af

JACOB EDVARD BOÉTHIUS.
ph il, mag. j. u. liceut. juris patrii docens

bielk1sk stipendiat

samt

NILS FREDRIC ÖHMAN
i

af Westmanlands landskap.

I den Gust. Lärosalen d. 5 Junii 1818.

p. v. t. f.

■==«

Upsala, hos £eipel och Palmblad.



 



BRUKS-PATRON

HÖGÅDIiE HERR

ALEXANDER ÖHMAN

SAMT

BRUK S-PA TRO NE SS AN

HÖGÅDEA FRU

BARBARA C. ÖHMAN
f.. ■

född ÅMARK.

De Huldaste Föräldrar

ägnas dessa blad

af

Den Sonliga karleken,'



 



OM

GÄSTGIFVERI- »ch S K J UT S . INRÄTTNING EN

Ibl and de många vigtiga ämnen, som sysselsätta den Oeca*
norniska lagstiftningen , intager utan tvifvel befrämjan¬
det af en lätt Communication emellan olika orter ett marke-
ligt rum Såsom medel till detta ändamåls vinnande räknas
med rätta Skjuislnrättningen för ett af de vigtigaste, i an¬seende till dess vidsträckta verkningar, dess sammanhangmed landets cultur och onera. Tcke blott det stora antal af
tid efter annan utkomne författningar, äfven enskilda afhand-
lingar, rörande detta ämne, vitsorda det allmänna interesse
det äger, och få Riksmöten hafva föregått, utan att någonderrned gemenskap ägande fråga biifvit väckt. Oagtadt den
uppmärksamhet och forskning, som biifvit använde på detta
ämne, visserligen bidragit till mycken kännedom deraf, tor¬
de dock ett bemödande, att beskrifva Skjutsinrättningens upp.
komst iaoin vårt Fädernesland, 'att ut veckla de grunder, hvar-
edier den biifvit utförd, och i korrthet uppgifva de regle-mentariska stadganden, som dit höra, bidraga till en mera
fullständig och sammanhängande kunskap orn saken. Då vi
nu, såsom ett Acaderniskt Specimen våge framställa ett försök
till en sådan Afhandling, underkaste vi, med känsla af våra
krafters inskränkta förmåga, den benagne Läsarens skonsam»
ma omdöme pröfningen af huruvida det lyckats oss, att gifva
Tärt arbete någon förtjenst ef sanning och fullständighet.

I SVERIGE.

/



En afhandling om Skjutsinrättui ngen, som fullständigt
skulle upptaga alla dit hörande ämnen, skulle vida öfver-
stiga gvänsorne af den omfattning, vi-varit i tillfalle att gitva
detta arbete Utom livad som angår vägars och broars byggande
och underhållande, livilka utgöra likasom ett hu.fvudvillkor
for all Skjutsinrättnings möjlighet, äga, i synnerhet uti våra
äldre författningar, flere andra anstalter, såsom Kungs och
Kronoskjuts, Fång- och Fattigskjuts, Durchtag och Inqvarte-
ring rn. rn., i anseende till sin första inrättning, derrned en
ganska nära gemenskap. Men då Gästgifvareskjutsen, såsom
egentefigen mera för enskildes behof inrättad, genom en full-
kömligare organisation blifvit skilld ifrån de öfrige arterne,
hvilka dels äro att anse såsom mera omedelbara bidrag till
Statens behof, dels ock på annat sätt utgå, och således ulur
andra synpunkter böra bedömmas, hafve vi ansett det vara
lämpligast, att uti denna afhandling inskränka oss inom un¬
dersökningen af Skjutsinrättningens uppkomst och beskaffen.
het, så vida den liar resandes fortskaffände och härbergeran-
ale tili föremål-

§. i-

Den allmänna och hos våra förfäder med skäl prisade
gästfrihetens otillräcklighet för uppfyllandet af de resandes be-
hof och de våldsamheter, hvartill detta gaf anledning, påkal¬
lade snart Regeringens åtgärd till skydd för den betungade
allmogen. Konung Magnus Ladulås tog äfven häremot verk¬
samma mått och steg , hvaraf efterverltlen uti lians tillnamn
iörvarat ett tacksamt minne. Genom sitt bref af år J285 af-
lyste Flan all fri skjuts och gästning. På det dock så väl den
resande skulle finna harberge och tillgång påhvad han till uppe-
hälle och fortkomst behöfde, som allmogen vara fredad för egen-

mägtigt och våldsamt Utkräfvande'deraf, förordnades , att Härads»
Ircfding, vid z Marks vite, skulle tillsätta Rättare i hvaije by.
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h vilken vid ansvar ägde att emotraga gäster,eller dem hos gran«
riarne förlägga, dock sä, att ej mera än t vänne hästar tillkom
hvarje Bonde. Bättaren eller den, hos hvilken gästen var
förlagd, ägde då att sälja honom hvad han behöfde, ef.
ter som det i landet gällde. Hvar och en, som tog något
erant ägarens vilja, skulle bota 40 Mark eller vara landsflygtig;
men kunde den rosande ej for penningar få hvad han behöf.
de-, så ägde hart det i vittnens närvaro taga och deiföre beta¬
la, hvad det al I männeljgen gällde Ingen Herre skulle med
gästning eller gengärd betunga Bonden, och ingen ägde taga
fri skjuts, utan han der på hade Konungens bref; bröts hare.
mot, kunde Bonden honom taga och till tjufsrntt binda. K.
Magni stadganden i dessa ämnen äro sedermera intagne uti
"Uplarids L. Köprn. B. 9. 10 fl. aJ; och Ostg. L. Bygd. B.
2C» fl. ålägger 6 öres bot för den, som mot Bondens vilja
tog lians häst att rida, och 3 mark, oir: det skedde utom Hä¬
radet, äfven som 6 Öre för olofligt nyttjande af båt eller an¬
nat redskap. Westg. 1«. Tjufv. B 16 fl. stadgar uttryckligen-,
att den, som olofvandes, utan Länsherrens bref, tog skjuts,
skulle gripas och hängas, om han kunde öfvet bevisas. En,
dast fattige, som. fördes by och bcndamallam, borde fritt härber-
getas och fort skaffas bj. De, till ordningens bibehållande,
gjorde stadganden om ett visst antal hästar, h varmed Badet,
Adeln och förnämare Prcelater ägde rart att färdas, samt för¬
buden emot Storflockars dragande öfver landet bidrogo äfven
att lätta Allmogen från de bördor, hvaraf den genom dessa
skarors härbergerande och gästning trycktes. Men vanan > att
anse det som Bondens ovillkorliga skyldighet, att härbergera
och fortskaffa den resande, urartade alltför lätt till anspråk,
som understöddes med våld, om de ej godvilligt uppfylldes.
K. Magni Ericssons stadga 1355 vittnar äfven om uppmärk.

a) Ifr. Sud. L. Köpm. B. 13 fl. Westm. L. Koprr. B. 15. 16. fl.
b) Uph L. Köpm. B. 11 fl. WestmL. K6pm. 17 fl.



"Samhet på de häraf uppkommande oordningar, i det den åter-
bestämmer antalet af hästar, hvarmed hvar och en efter
sitt stånd hade rättighet att färdas, och förnyar och. skärper
K. Magni Ladulås författning, om att allt skulle af resande
rigtigt betalas på härbergena; utsättande« derjeinte vissa pri¬
ser för livarje persedel, samt lifssiraff för den, som tog nå¬
got med våld. Oordningarne, som ej derföre lära hafva up-
hört, föranläto snart uprepande af förbuden och stadgarneom
gästgifverier och gäst ning, som synes af samma Konungs
stadga 1344, hvilken sedermera blifvit intagen uti LL. Kon»
JB. 24 Cap. c). Ytterligare stadgandeu om Rättare och gäst-
Tiing förekomma uti Calrnare Recess af år 1474- §• 23. samt i
Calm. Recess 1483. §• §• 3. 5, der det tillägges, att om Herr¬
skap redo genom land, skulle Bonden gifva bergning åt tvän-
ne hästar, men om flere lades uti gården, skulle honom der¬
före skäl göras. Hittills hade hela bördan af gäslning och
skjuts legat på Bonden. Konungc* garda, Bisknps Riddara ok
thera manna garda med ors tjcna ther ma igh rattas upn säger
Upl. Ij. Köpm. B. g. fl. d). Först Telje Stadga 1491» för¬
ordnar, att ingen, fattig eller rik, Andlig eller Verldslig,
skulle undandraga sig den harbergt att låna, som vägfarandt
ar, samt att Rättare skulle vara i alla Byar och Torp, som
af ålder e). Konung Gustaf I. sträckte äfven en välgörande
omtanka till dessa ämnen, som synes af hans bref d. 4 Maji
3541, deruti afmalas de besvär, som de vanlige missbruken
förorsakat samtlige undersåtare, och hvarigenom de befrias
från allt tvång i detta fall, af hvem det vara må, undanta¬
gande den händelse, dn Konungen sjelf och hans Hof, eller
brefdragare med bodbysser eller passeport reste Anlägg-

d) Ifr. K. Magn. Ladu!, stadg. 1285'. Calm. Ree. 1474. §. r.
e) Abrahamss. Amm till LL. p. 190.
f) Abr. I c. anför ett br. af d.. 30 Dec. 1542', som upphäfver

denna frihet for dem, sorn reste i Rikets Srender, hvarefter de åfven
skulle betsla bvad de njoto. Men K, Br. dat, Åbo d, 17 MajL »556-



ningen- af de uti T.E, omfalde Taverner, hvarigenom den
resande borde sättas i tillfälle, att få sina förnödenheter, utan
att hemsöka JJönderne, synes icke särdeles noggrant hafva
blifvit utförd; åtminstone fann K. Eric XIV. sig föranlåten ,
att i sitt Plac. d. 31 Aug. l^Gi återuplifva LandsEagens stad-
ganden;ålä'ggande derjenite Häradshöfdi ngar och Fogdar, att hafva
en noga tillsyn på, att Gästgifvarne, så kärt dc-m vore att
behålla de dem för Gastgifveriet förundte* friheter, rigtigt
upfyllde sina skyldigheter, ined tillägg, att de ägde vipbära
i öre milen för hästen uti skjutslega, hvilket är det första
bestämmande deraf vi känne. Förmodligen till bidragande att
bestrida de kostnader, som Sraten måste vidkännas för deras
underhåll och fortkomst, som reste i Dess ärender, ålades
Allmogen, at: betala så kallade Tawernpenningar, till veder-
kännelse af, att de voro frie från all fri skjuts och gast ni ng;
inen befriades åter ifrån denna afgift af K Johan, då Han i
sitt Patent d. 22 Febr. 1569 förbehöll sig fri skjuts och gäst-
ning för dem, som hade Postvagn, samt för Riksens Råd, dä
de af Konungen voro kallade. Så länge likväl någon ägde
rättighet att fordra fri skjuts och gästning, togo äfven andre,
som reste i egna ärender, sig anledning att yrka detsamma.
Förekommande af dessa missbruk, och sig derifrån härledan¬
de klagomål, utgöra föremålet för ganska många, af de. under
K. Johans och äfven Carl lX:s Regering utkom ne, författnin¬
gar. Genom hvarjehanda medel, såsom Postvagn, vägabrcf,
e. d. försökte man att controllera, det ingen obehörig, under
förevändning af allmänna ärender, skulle kunna fortskaffa sig
på Bondens bekostnad g). Äfven inskränktes rätttgheten att

visar, att Groins ton? i Finland'de, som reste med Konungens bref eller
pass i Riksens ärender, skulle undfå fri förtäring.

g) K. Joh. Pat. d. 22 Febr. 1569, d. 2 Jan. T577, d. Jul.*1580»
d. r Sept. 1584 d. t Dec. s. å K. Carls, d, ig Febr. 1595, d.- 17 Mars
s.. ä., d, 20 Oct. 1603.
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taga fri skjuts blott till Konungen sjelf, "Dess Familie och
llof Å), samt främmande och Konungens Sändebud och Ståt¬
hållare; men om härigenom dert förut bruklige friskjutsen i
allmänhet var förebygd, så var man dock likväl skyldig, att
efter vissa taxor förse Konungens Gode Män, samt Bad och
Tjenare , med hvad de till sin resa behöfde; Konungens egne
och Adelens landtbönder skulle uti dessa besvär likval blott

deltaga till hälften emot Krono och Skatte i). Den, som med
våld på något sätt trugade sig till skjuts eller fa i foitäring,
ansågs jernväl hnfva brutit Edsöre k). Till uppehållande af
Gästgifveiierne, livilka till en stor del voro nedlagde, stad¬
gades genom Patentet d. i Sept. i 584 äfven, att Gästgifvaren,
till upmuntran för sin rörelse, skulle njuta ett års frihet från
alla utskylder och vissa och ovissa pålagor, som andre borde
utgöra, jemte beständig frihet från gäider, körslor, dagsver¬
ken, utskrifning och annan små hjelp. Härigenom t rodde man

sig hafva förekommit all orsak till klagomål öfver olaga skjuts-
ning och gästning, och fordrade, till erkänsla der fö re, af Bon¬
den en afgift af en half daler, ehuru, som det säges i Kongl,
JBrefvet d. a Dec. 1584, Konungen väl kunde hafva skäl att
fordra en hel, då en del låänsmän, Fogdar rn. fl. hade fri-
kallat en stor del af Socken emot en afgift af 2 tunnor Sad,
1 tunna salt Fisk, i pund Smör eller andra varor, som visst
öfverstego en dalers värde. Utom dessa missbruk hade äfven
Adelen och de, som Befallningen hade, förmedelst oloflig
köpenskap företagit sig att betunga landet med hvarjehanda
skjutsresor och forslor, till förebyggande hvaraf Placatet d. 14
!Maji 1588 utfärdades, och förbuden emot olaga och våldsam
gästning uprepa'des uti Hert. Carls Förordning d. 20 Martii
1 593 » hvilken, i likhet med K. Johans Författningar} anser

h) K. Joh. Pat, d. 31 Jan. 1572 d. 26 Nov, 1574 d. 17 Aug. 1576.
i) Pat. d. 17 Aug. 1576.
k) Pat. 12 Jul, 1580,
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for ran, hvatl gästen icke vid nfresan fian Gastgifvaregarden
betalt. Straffet for den, som tog skjutshäst eller gästade nå¬
gon Bonde med våld, utsattes anda till lifsstraff /).

På det ingen vidare skulle kunna Fordra fri skjuts och
förtäring, åtog sig åter Allmogen pa Norrköpings Riksdag 1604
en afgift af 52 Mark på hvar half och hc-lbesutten Bonde och
Torpare, och ålåg det Länsmännen , att, med 12 dertill ut¬
sedde grannar, mot betalning fortskaffa och härbergera dem,
som uti Gästgifvaregården icke kunde inrymmas m), Efter
flere stadganden om Stkjufslegans förhöjande »), och ytterligare
förbud emot olaga gäst ning o), medgaf Allmogen åter, att
fritt fortskaffa dem, som hade Konungens, EnkeDrottningens
och Hertig Johans Pass. Stadganderne om Gästgifvaregårdar-
nes anläggning, och Gästgifvares förordnande, upüfvades åter
genom Konung Gustaf Adolfs Författningar af d, 10 Febr.
1614, d 3 och 5 Febr. 1 6 i 5. . „som blott tillägga Krigsfolket
vid tåg fritt o! och mat samt hästar för tross och sjuke; ifiårt
hvilkeu proestation ingen undantags, utom Sätesgåxdarne och
de inom en mil dem närbelägne Frälsehemman. Att före¬
komma den olägenhet, som af hitintills vidtagne författnin¬
gar varit en följd, nemligen: att den , närmast intill de större
vägarne , boende Allmogen, ensam skulle draga hela tyngden
af skjutsningsbesväret, stadgades gsnom Förordningen cl. 18
Dec, 1633, alt de, som bodde afsides if ån vägarne, skulle
hafva Häll Hästar framme hos Länsmännen, h vilka borde bo
vid allmänna landsvägarne; nemligen Krono- och Skattebönder
4 dagar, samt Frälse, som icke bodde inom 1 mil nära Sä-

/) B. Carls förbud d. 27 Mav. 1602. En ytterligare strång för¬
maning utgick d. 20 Oct. 1603 till alla Befallmtigshafvär.dev det ingen
Utan pass fick 11 östor och forder.skaD.

;«) K. Car's Mandat, rf- 22 Apr. 1604.
») K. Carls Bref. d. 7 Jan 1605, d. io febr. 2609.
o) K, Carls Bref d, 20 Dec. löio.



tesgärden, 2 dagar i veckan. For disposition af desse hastar,
samt till controll derpå, att ingen på obehörigt pass dermed
b I i fv i t fortskaffad , skulle Länsmannen hvar 4;de dag ingifva
till Ståthållaren en slags Dagbok, hvilken sedermera inlem-*
nades till RakneKammaren.

Med Gästgifvaregårdarnes anläggning gick ännu alltid
trögt, ehuru den upmuntrades genom beviljande af 6 års fri¬
het ifråti visse och ovisse räntor, utskrifning på 6 Drän¬
gar, samt rättighet för Gästgifvare att ensamme inom i mils
afstånd få sälja öl, vin och brännvin p). Uti Städerne bor¬
de, enligt StL. Kon. B. t 3 Cap,, Borgmästare och Råd draga
försorg orn inrättning af Gästgifverier, kviiket stadgande, med
flere tillägg oin de Gssigifvare beviljade friheter, samt skyl¬
digheter, så väl å deras, sorn å gästens sida, genom Dr. Chri¬
stinas Förordning om Tawernare rn. ru. i Städerr.e d. g Apr.
1638 bekräftades. Jgenom Kongl. Försäkran nr 1649, och
GästgifvareOrclningen 1 Oct, s. å. förunnades Allmogen frihet
ifrån all fri skjuts och gästning, emot erläggarule af de, till
en del på Riksdagen 1642, beviljade och på den, år 1649,
allmänt stadgade, samt sedermera ibland tiflarne i Mantals¬
räntan uptagne, skjutsfärdspenningarne, 3 dal er på h vart Man¬
tal Krono, samt hälften deremot på Frälse, utom rå och rör,
som lika med Sätesgårdarne var fritt. Visse Tawern inspektö¬
rer förordnades, att ha inseende öfver Gästgifvargårdarnes an¬

läggning, och utse ljenlige ställen dertill Landshöfdingarne
borde äfven förmå Allmogen, att till sådane bygnader fram-
föra timmer och till deras upförande vara behjelplige, på de
ställen, der Jordägaren eller Gästgifvaven sjelf ej ville det
göra. Till Gästgifvårens biträde borde de mera afsides bo¬
ende, på Landshöfdi ngens förordnande, hafva hållhästar
framme vid stråkvägarne q). Detta bekräftades ytterligare

p) Fördn. om Taw. p5 landet d. 29 Jan. 1636.
q) Riksdagsbesl. 1649. §. 6.


