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genom 1651 ars Gh'stgifvareordning, enligt hvilken Gästgif-
väre a landet skulle, utan all afgift , till understöd för sine
hemman, njuta något ärigstycke, hage eller litet hemman,
samt frihet för Rotering och utskrifning på sig sjelf och en
fullvuxen Dräng, äfvensom för all annan tunga och utlagor.
Dessutom stod han, med hustru, barn och legofolk, under
Kongl. Majrts hägn, och allt, hvad honom af gästen tillfoga¬
des, låg i iveböte. Konung Carl X. förbehöil väl fri skjuts
för dein, som i angelägne Kronans ä'render reste, med lians
eller Rådets pass rj, rnen hufvudsakligen gällde 1649 års
Försäkran och Gästgifvareordning till 1664, då en ny utkom,
som förordnade, att, till ett lättare vinnande af ändamålet
med föreskrifterne om Gästgifvaregårdars anläggande, den ,
som på sitt hemman icke ville anlägga Gästgifveri, då det
pröfvades, att der sådant borde vara, skulle detsamma emot
vederlag till Kronan afstå; till nödige byggnaders upförande
och inredande borde alla i Häradet boende bidraga, öfver
hvilket allt Landshöfdi ngarne , ålandet, samt Borgmästare och
Råd, i städerne, borde vaka; ett visst antal hästar och. åkdon,
ålades Gästgifvarne att hålla, och till sin hjelp ägde han till
skjutsning upbåda de närmast boende. Härigenom var All¬
mogen icke allenast befriad från all fri skjuts och gästning,
utan åfven ganska mycket lättad ifrån skjutsningsbesväret i
allmänhet, så vida Gästgifverierne voro tillräcklige för skjut¬
sens uppehållande. Men att detta icke inträffat, uplyses af
Resol. på Allmogens besvär 17^0, 1753, 1736, hvaruti
Landshöfdi ngarne åläggas, att strängt vaka deröfver, att Gäst¬
gifvarne måtte hålla de, dem uti 13 och 14 §. §. af 1664
års Gästg. Ordn. ålagde , hästar och redskap i ordning, och
ej onödigtvis betunga Allmogen med skjutsning. På detta
sätt gällde 1664 års Gästg. Ordn. i det hufvudsakliga ända
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r) Förbud, d, 16 Oct, 1658 och PI. d. J9 Nov. 1663.



till 1754 års Riksdag, då dittills utkomne Förordningar rö¬
rande Skjutsväsendet öfversagos och bragies i 1 khet med nya
Hagens stadganden i 28 Cap. RE., som innehåller de allmän¬
na grunderne derför, och bvilka grunder närinaie blifvit ut¬
vecklade genom Kongl. Förkl. cl 15. D?c. 1766 med flera
sednare Författningar, samt hvilkas uppgifvande vi nu gä att
1 korrthet företaga.

§• 2»

Gästgifvaregårdar böra, enligt 28 Gap. BB och Gästg. Ordn.
1734, anläggas på högst 2 mils afstånd ifrån hvarandra, och
å landet utses dertill tjenlige lägenheter af Landshöfdingeu ,

sedan Härads Rätten, efter alla vederbörandes hörande, med
sitt utlåtande inkommit, samt förord nas af honom Gästgifvare,
om jorden är Krono eller Academier tillhörig; å Frälse kan
detta ej ske utan ägarens samtycke, och är det frälsemannen
obetagit, att sjelf tillsätta Gästgifvare, dock så, alt han, äf.
ven som Skatte-jordägaren, der han sjelf vill Gästgifveriet
nyttja, äfven bör detsamma bebygga. Såsom en, det allmän¬
na närmast till besörjande tillkommande, anstalt böra Gäsfgif-
verier, der det sig göra låter, anläggas på Kronojord, och
vederlag af sådan bjudas den jordägare, soin icke på egen grund
vill anlägga Gastgifveri, då sådant pröfvas nödvändigt der
böra vara; men åtnöjes han icke eller med det erfcrudne ve¬
derlaget , då må Gästgifvare af Handshöfdingen afven der till¬
sättas a). Ä K ron oj ord samt på de ställen, der jordägaren
sjelf icke vill Gästgifveriet nyttja, tillhör det Haradet att up-
föra de för resandes liärbergerande nödige byggnader, ifrån,
hvilken skyldighet Säterier, Ladugårdar, Rå och Rör, samt
insockne och veckodagshemman, afvensorn .Boställen, Post- b)

a) Gästg. Ordningen 1734 1.

h) Kongl. Kung. d. jp Aug, 1801,
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och Lofs-hernroan c) äro befriade. Uti Städerne hora äfven.
I,a n d s höfdin ear ne tillse, att Borgmästare och Råd tillsätta tjen-
Jige Gästgifvaré, och böra desse i de större^städer vara skiljde
ifrån formän och skjutsare, hvilkas skyldighet det egentligen
är, att förse de resande med hastar och åkdon.

Till befrämjande af Gastgifveriernes upphållande, haf-
va Gästgifvare å landet blifvit bibehållrie vid det fria
begagnandet af något mindre hemman , äng eller liagmark s
som t ill före ne varit dem till understöd tillagat, samt äfven.
dessutom fått utväg till större förmåners åtnjutande, der detta
understöd ej varit tillräckligt d). Äfven hafver Gästgifvare,
för det hemman han innehar, erhållit frihet för den gamla Ro¬
teringen, samt för utskrifning på sig sjelfoch 4 Drängar, föru¬
tan pojkar och barn e), tull. och accisfrihet för de varor han i
orten behöfde upköpa f), rättighet i de städer, der Källare
icke äro inrättade, samt på landet, inom en mils district g),
att för resande och andre sälja alla til lät ne viner, öl, bränn¬
vin och mat h). Till befordrande af en n\era ökad afsättrung,'
böra äfven allmänna sammankomster, mönstringar, som på
landet förefalla, hållas på Gastgifvaregårdarne f), och till tryg¬
gande af Gästgifvarens personliga säkerhet, är han, för sig, .

hustru, barn och tjenstefolk tagen uti Kongi. Maj:ts hägn
emot allt våld och oförrått k). Emot dessa friheter åligger
det Gästgifvaren, att underhålla de byggnader, hvilkahan, på
allmän bekostnad uppförde, emottagit; att, emot ersättning ef-

c) Korsgl. Forordn. d, 17 S^pt. 1783.
d) Gåstg, Ordn. 1734. 28 §.
e) Gåstg. Ordn. 1734- 29
/) Ibid. 30 §. . '
g) Kongi. Förkl. d. ri Dec. 1766.
k) Gåstg. Ordn. 1734. 31. 32.
i) Ibid, §. 33.
k) Ibid. §. 34.



ter> å landet af HäradsRäfteti, och i staden af Borgmästare
och Rad upprättade, samt af Landshöfdingen bekräftade taxor l),
betjena de resande med härberge och förtäring; att emot den,
genom Kor.gl. Författningar stadgade, skjutslega v.i), fovtskaffa
de resande med det antal hästar, som på h varje ställe bl i f-
■vit honom aiagdt att hålla; samt dessutom, att sjelf ansvara
för den orätt, som han eller hans hjon gör den resande. Till
befästande af den säkerhet, som ifrån en offentelig anstalt bör
vara oskiljaktig, så väl för den, som sig af den begagnar,
som den, hvilken till dess handhafvande är förordnad, har
lagen, med afseende på de särskildte förhållanden, hvaruti
Gästgifvare och resande stå till hvarandra, velat med dubbla
böter bestraffa det våld, som å ena eller andra sidart kunde
tillfogas, samt ålagt det genom Kongl. Förordningen d. ao
Jan. 177g för vissa, förut såsom Edsöresbrott ansedda, för¬
brytelser utsatte straff, om sår, blånad eller blodvite kommer
deri. Tjufnad och bedrägeri å Gästgifvarens sida straffas äf-
ven dubbelt, h varvid likväl iagttages den gradation, att, om
något af gästen till Gästgifvaren antvardadt gods bortstjnles,
pligtas fyra gånger det stulnas värde, men förfares sådant
gods getiom Gästgifvarens vållande, botes som for missfaran-
de af förtrodt gods i allmänhet n).

Som Gästgifvarne, oagfadt de dem förundte friheter och
förmåner, icke möjligen kunna underhålla det för resandes be-
hof erforderliga antal hästar, i synnerhet vid de större vä.
garne, sä har Reserve- och Hållskjutsen blifvit inrättad.
Reglerandet deraf tillhör i allmänhet Landshöfdingarne, hvil-
ka, i kraft af Kongl. Br. d. 8 Sept. 1773, som tipphäfver 8
§. af 1766 års Kongl. Förklaring, äga uptaga alla tvistemål,
rörande dessa ämnen, och gå besvär öfver deras Utslag i så-
,g1 11 i '■ M 1 11 ■ '1 ' 11 1 ■ 1 ' «

/) Kongl. Förkl. d. 11 Dec. 1766.
m) Kongl. F»rordn. d. 28 Jan. 1809.
n) 28 BB. §. 3, 9. 10. 12. HB. 12. C. §. 2. MB. 42 C. §. 3-



13

dana mil till KammarCo!legium, utom hvad angår Skjutsin¬
rättningen vid de uti Stockholms Uän belägne Gäsigifvare-
gårdar, hvilket hlifvit ansedt såsom ett Politieärejicle, och bor
till fastställelse underställas Kongl. Majrt o). Vid inrättandet
,af Håll och Reserveskjuts syn.es af 5 §. 28 Cap BB. den
princip böra följas, att, sedan antalet af hästar vid hvarje Gäst-
•gi.fvn regård, efter behofvet, bl i f vit bestärndt, bör först un¬
dersökas., huru många hästar Gästgifvaren kan underhålla,
och skulle detta icke svara emot behofvet, böra tjenligt be¬
lägne hemman anslås till Reserve, samt andtligen . om afven
detta ej skulle göra tillfyllest, Hållskjuts tilläggas af längre
borrt belägne hemman. Ifrån skyldigheten att deltaga uti
dessa besvär är å landet ingen jord fjitagen, utorn Adelns
Säterier, Iså och Rörs- Insockne- och Weckudagshemman p\
Boställen q), Post och Xotshérnrnan ?"), de hemman, som

Kyrkovärdarne i Skåne l), samt .Nämndemän åbo *), Acade-
iniens Praebende hemman t;, och nybyggen under frihets¬
åren. Uti Staderne må inger., som ligger under Borgerlig
SKatr och tunga, detsamma sig undandraga ti). Men skulle sta¬
den icke förmå att skjutsen uppehålla, så kan dess invånare
dertill få understöd genom anslående af närbelägne hemman
på landet. Reserveskjutsen utgår endast på Gästgifvarens bud ,

till ett visst, emot hemmanen proportioneradt, antal hästar,
men Hållskjuts-skyldigheten består uti att med ett på samma

o) Kongl. Br. d. 27 Jun. I778.
p) Ad. Pr. 16 Oct. 1723.
q) 1684- års Reglern, K. Res. på Krigsbef. besv. 1739. Prestersk.

Priv 1. 1723.
*•) Kongl. Kung. d. 19 Aug. j8oi. K. F. d. 17 Sept. 1783.
s) Res. på Skånska Prestersk. Besv. d. 20 Nov. i78Ö.
*) K. Br. d. 27 Jun ii 179 t, likaledes åiven fångförare* Kongl.

Br. d. 11 Jul. 1811.
t) Res. d. 27 Junii "655.
»; K. Forkl. d. 11 Dec. 1766. BB. 28- 5«



sätt bestära ti t antal hästar, vissa clygn i månaden j vid Gäst—
gifväregåtden infinna sig, och der qvarbüfva uti 24 timmar,
om tloss fori ii nan hästarne af resande icke begagnas. I. anse¬
ende till den i alla fall nog langa tidspillan, som upkom-
rner för den Hållskjutsskyldige, höra dess hästar först till
skjutsning användas v), och kan han i allmänhet icke tvin¬
gas, att pä sitt dygn skjutsa mera än en gäng a*). Sedan h°tll-
l'väs tarnte äro titgångne, må icke Gävtgifvareri neka den resan¬
de sina, och först, sedan de äro upptagne, hör han anlita Re¬
serven. På alla ställen, der häll- och reserveskjuts är inrät¬
tad, står det allmogen fritt, att om dess bestridande sins e-
mellan Öfvetenskomma, men till und vikande a£ den collision,
som kunde äga rum-, emellan den skjutskyldiges och Gäst-
gifvarens Interesse, är det den sednare, vid 10 dalers bot,
förbudet att halta hästar för någon annan , e11 eir ifrån skjut,
sen befria någon, sorn derunder är lagd yy.

Hättigheten, att begagna sig af Gästgi fvareskjutshar
rnejl skäl blifvit inskränkt i vissa fall, hvilka skulle leda tili
minskning af tillgången' på skjutshästar för dem, som egent-
liaeh äro ansedde att vara i beliof och tillfälle att sig deraf

. k •

begagna. Till foror må således ej Gäsfgifvareskjuts taoas, så
vida det ej är fogelläss ifrån Norrland, eller ostron och hum¬
mer, hvilka varor genom en långsammare transport lätt skulle
löpa fara att förderfvas. Likaledes är det äfven hvarje Ko-
nungenr. Embetsnnan förbudet attu'gifva pass pa» Gästgifvare-
skjuts åt Gesäller, Lärodrängar, Tartarev, Tråddragare m. fl.
Äfvenså böra de, som bo pä landet och hafva egna hästar,
så många de till sin resa behöfva, icke från Gästgilvaregår-
den inom en mils. afstånd taga hästar till sina resor; eller

v) Gåstg. Ordn. 1734, §• 12.
x) Res. pä AHrm besv. d. al Jul. 1793 §• T5*
y) BB. 28 C. 6. K. Fårkl, d. 11 Dec. 1766 §. ii.
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de, som i staden äro boende och der sin tjenst eller näring
hafva, till andra ställen, än rätte Gäslgifvarcgårdar, begag¬
na skjutslagets hästar, utan det vore i Embetsresor

Visse föreskrifter angående hvad, som vidare bör mgt-
tagas vid skjutsens begagnande, äro dels intagne uti de Kongl.
Författningar, vi redan haft tillfalle att anföra, dels ock
stadgade uti Fan dshöfd ingårnes pä nämnde Förrättningar grun¬
dade särskilde Kungörelser; men äro alltför vidlyftige att här
kunna upprepas. 13et förnämsta deraf är, att icke mera än en
resande ma utom den skjutsande färdas efter hvarje häst , och
begagnas hästen till ridande, bör sarskildt 6 sk. _B:eo betalas
för milen, uti gåugpengar; icke eller må den resande med
skjutshästar kora fortare an i mil på halfannan tirne a), eller
lägg större tyngd än ett skeppund efter hvarje hast. Framför
allt bör Iran taga sig till vara, att icke fara sä fram med Bon¬
dens hästar och/ tyg , att de deraf taga skada, i hvilken hän¬
delse Gästgifvarea vid framkomsten till Gastgifvaregården ge¬
nast bör genom gode män låta vardera skadan, och den re¬
sande är förbunderi, att, innan han bekommer skjuts från stäl¬
let, utgifva, hvad lionotn af dem ålägges; den missnöjde dock
öppet lemnadt, att till nästa Ting målet instämma, hvarvid
den Gästgifvare, som finnes ohemuUlt hafva antastat resande,
bör honom allt återgifva, samt.' hota dubbelt deremot, och
upprätta all bevislig skada b). För resandes be q vämlighet är
dem äfveti tillåtit, att genom ett förutskickadt bud pä Gäst-
gifvaregårdarne upptinga så många hästar de behöfva, Ii vilka
Gästgifvaren då af reserven äger anskaffa, och uti 4 timmar'
efter den utsatte . tiden qvarhåila, emot väulni ngspengar, feer
hvar häst 8 sk., under hvardera af de 3 sista timrnarne#

z) Kongl. Förkl. d. 11 Dec. 1766. 1 fr. K. Br. 37 Jul. 17S7»
a) K. F. d. o 8 Jun. igep.
b) K. Forki. d, 11 Dec. 1766 §. 16.



men kommer den resande ej inom denna tid, äger han till de
uppbadade hästarnes begagnande ingen rättighet, och hor dess¬
utom iagttagas, att förebudet alltid bör betala legan för de af
detsamma begagnade hästar cr

Ofverinseendet öfver skjutsverket äger Dandshöfdingen ,

som bör lata Kronobetjeni ngen pä stallet undersöka, alt^allt;
pä Gäsfgi fvaregårdar ne hålles i den ordning Författningarne
bjuda. Till controlls vinnande är dessutom förordnadt, a't
Jäandshöfdingarne böra rnänadlligen till hTarje Gästgifvare
lata utlernna en upplineerad Dagbok, deruti först det anslagna
antalet af hästar vid Gästgi fvaregärd, samt nödige underrät¬
telser om livad Gästgifvare, Hållkarlar och resande halva att
iagttaga, finnas införde, och vidare bör upptecknas uti sär¬
skilde colummer de resandes namn och caracter, väg, an¬
talet af hästar, som begagnas, pass och tiden för ankomsten
och afresan , samt anmärkas de oordningar, som kunnat före¬
falla, jemte Gästgifvarens anteckningar. Alla mal, rörande
Gästgifvares, Hällkailars och Skjutsandes tredska, motvillig¬
het och försummelse, samt stegring i Skjutslegan höra till
Jäandshöfdingens omedelbara uptagande och afdömande, dä
förbrytelsen icke är större, än att den kan försonas med högst
3 2 par spö; i annan händelse förvises rnäiet till vederbörlig
Domstol; öfver Landshöfdingens utslag i omförrnäldte mal
kunna besvär anföras wti HofRätt; dock bör utslag först gå i
verkställighet, så framt det icke stadgar kroppsligt ä).

§• 3-

Ingen larer neka, att Skjutsinrattningen , såsom ett all¬
mänt nyttigt och i en Civiliserad stat nödvändigt Commu

c) K. Br. d. i Febr. 18*4«

ä) K, Br. d. 12 Jan. 377Ö uplifvar 3 §. af K. Br. 31 IVbji 1763.
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nicationsmede! , icke allenast bör sta under offentlige Au&ori-
teters uppsigt, utan ock befrämja , äfven med någon uppoffring
af det allmänna-, da ringare befolkning, landets belägenhet,
den allmänna rörelsens ojernnhet, eller andre hinder icke skulle
tillåta en inrättning, som endast genom deras bidrag, hvilka
deraf begagnade sig, kunde uppehållas. Att endast med detta
understöd någon skjutsinrättning i vårt Fädernesland icke kun¬
nat komma till stånd, har man hittills i al Imänhet trott, och
som det synes, icke utan skäl. Men då vi i anledning af
det föregående, betrakta de principer, som blifvit följde vid
bestämmandet af det allmännas bidrag dertili , finna vi dem
hafva ledt till åtgärder, sorn för den enskilde varit tryckan¬
de och för landet me ni ige. Då man antagit Skjutsni ngsfre.
svaret, såsom ett jorden åtföljande onus, har det icke kunnat
annat, än hafva svåra följder för Landtbruket, utom det, at
det till sin natur är ojernnt: fördeldt och kanske orättvist.
Den olika åtgången af Skjuts vid större och mindre vägar
och olika årstider , de skjutsandes på olika afstånd ifrån Gäst-
gifvaregårdarne belägne hemvist, Skjutshållens olika längd,
åstadkomma en mängd olikheter uti qvantiteten af detta onus.
De af dess qvalitet upkömmande olägenheter äro nästan ännu
svårare , ty om man genom en rätt proportionerad skjutslega
äfven någorlunda skulle kunna upväga de förre, så förmår
dock en, an aldrig så högt updrifven, betalning, ej att godt-
göra dess förderfliga inflytande på Allmogens Moralitet, eller
den försummelse af Landtmannens ofta mest angelägna sysslor,
som upkommer genom hästarnes utmattande och bortovaro, ofta
mera än ett dygn öfver. Att dessa svårigheter af Styrelsen
äfven blifvit behjertade, utvisa de flere försök, man gjort
till deras förekommande genom andra inrättningar. Ar 1718
förenades post- och skjufsinrättningeri, hvarigenorn, jemte fle¬
re andra, en så kallad åkande post eller ständig vagn, med
så många hjelpvagnar, som kunde befragtas, visse dagar från
livar station skulle afgå rned resande och paketer, men innan



arets slut upphiiftfes denna inrättning 1755 erlhhlos äter vfssaj
formoner o h 3000 D:r Sunt i ärligt understöd ät Entvepre-
preneurer, som ville inrätta forvagnar ifrån Mal m« ti i! Stock¬
holm , och år 1776 utfärdades, för Assessor Karsröm med nå¬
gra associerade, privilegium på en dylik inrättning, dock utan
understöd af det allmänna. Ingen af dessa utvägar synes
hafva uppfyllt ändamålet, och man har d.efföre tagit sin ti 11-
flygt till Skjulslegans förhöjande o). Dess bestämmande efter
värdet af ett ökedagsverke, som synes vara den billigaste
grund derför b), lofvar en alltför obetydlig ersättning för möj.
liga och i längd nästan ofelbara förluster; och dess beständigt
fordrads höjande, eltu.ru i visst afseen.de billigt, skall dock
troligen, ätven om det aldrig så långt vinnes, lernna rum
för rättmätiga klagomål öfver Skjutsinrättningens menliga följder
för Iandtbruket.

ß) Detta ?kedde t. e, 1779, 1789« oc'1 s'st iS°9> då den stad¬
gad s till 12 sk. S:co milen pä landet, samt 16 sk. från ståderne. Att
Riksens Sünder vid 1809 års Riksdag gjort underdånig anh&iian om
Skjutsens utbjudande på Rlntreprenade , och Kongl. M »j:t åfven befallt
Landsh. att, efter hå:'ne undersökningar, med deras utlåtande.iukomma^,
afvensom att genom Öfver Post-Directeurens fiere gånger i Tidnin*
garne upp re packe Kungörelser, inrättandet af Forvagnar på vissa vågar-
blifvit på Ekitreprenade utbjudet, bör icke förtigas, men dessa anstal¬
ter hafva, oss vetterligea, ic.ke erhållit någon, åtminstone ingen all»
mån verkställighet.

b) Se Riks. Stånd. Allm. Besv. och Oecon. Utskotts Betänkande?
rörande Håll- och Gåstgifv.vreskjutsen 111. m. vid Riksdagen l£l5;-


