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Gästning och skjutsning
Politik och infrastruktur i tidigmodern tid

johan holm

Inledning

I forskningen berörs ofta gästning och skjutsning, men alltid som ett bi-
fenomen. Vill man illustrera allmogens missnöje, maktlöshet eller statliga 
övergrepp så är skjutsnings- och gästningsproblematikens många exempel 
tacksamma att använda. En helt annan bild ges av allmogens klagomål på 
riksdagar eller deras besvärsskrivelser. De ständigt återkommande klagomålen 
på gästningar och skjutsningar vittnar om att dessa pålagor upplevdes som 
mycket tunga och besvärliga. För allmogen var gästningar och skjutsningar 
ingen bisak. Under 1600-talets första hälft möter vi också ständigt nya försök 
att lagstifta i frågan. Skjutsfärdsordning efter skjutsfärdsordning antogs på 
riksdagarna, men ingen blev långvarig. Detta bör betyda att överheten an-
tingen nonchalerade böndernas klagan eller saknade förmåga att göra något 
åt problemen. Kanske är det nu dags att ta de svenska böndernas klagomål på 
allvar genom att äntligen ge gästning och skjutsning en huvudroll i en analys 
av relationen mellan överhet visavi bönderna? Det skall ske i denna artikel.

Frågeställningar som det äntligen är dags att besvara

Men vad är det egentligen som döljer sig bakom skjutsfärdsordningar och 
klagoskrifter?

Denna uppsats syftar till att skapa lite klarhet i problematiken och hjälpa 
oss att förstå vad som döljer sig bakom böndernas eviga klagomål och stats-
maktens ständigt återkommande försök att lagligen reglera skjutsandet. Det 
ska jag göra genom att svara på de följande tre frågorna:
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• Vad var det egentligen bönderna klagade över, var missnöjet detsamma 
över tid?

• Bakom problemen kring gästningen och skjutsning döljer sig det vi idag 
kallar infrastruktur och kommunikation. Dessa resurser var under tidig-
modern tid mycket begränsade i landet, så hur prioriterade kronan ut-
nyttjandet av de resurser som fanns?

• Den strida strömmen av besvär och nya förordningar pekar mot att pro-
blemet med gästning och skjutsning inte gick att lösa, varför?

I det följande ska jag först undersöka hur bönderna såg på gästningen och 
skjutsningen under perioden 1560 till 1640.1 I ett andra steg ska jag undersöka 
hur klagomålen bemöttes av statsmakten. Vad stod det egentligen i de olika 
skjutsfärdsförordningarna? Och varför behövde statsmakten ständigt åter-
komma med nya?

Skjutsning och gästning i praktiken

Det självklara först: Grunden till problemet har med det medeltida och ti-
digmoderna samhällets brist på infrastruktur att göra. Den som ville resa ge-
nom riket, som privatperson, handelsman eller som officer med sina trupper, 
kunde inte ta in på hotell, han kunde inte ta tåget och inte förflytta sig snabbt 
längs breda landsvägar. Det som återstod var att gå till fots eller att rida på 
usla och gropiga grusvägar. När natten föll behövde såväl vägfarare som häs-
tar natthärbärge och mat. Städerna låg glest i landet och gästgivargårdar fanns 
ännu inte. Det var vidare i praktiken omöjligt att ta med sig förnödenheter 
för en resa genom vårt avlånga land. Hastigheten längs de dammiga, eller 
snöiga, grusvägarna var låg och avstånden stora. En resa mellan Stockholm 
och Örebro till fots tog veckor, en resa mellan Jönköping och Bergslagen må-
nader. Alltså återstod bara att ta in hos de bönder som råkade bo längs vägen 
och äta av deras mat och fodra hästarna med deras furage. Var vägfararna be-
väpnade, och många var uppenbart det av de många klagoskrifterna i ämnet 
att döma, tog de ofta för sig utan att betala för förnödenheterna.

Skjutsplikten finns inte inskriven i lagen, men under givna förutsättning-

 1  De sju län jag valt ut för undersökningen ska representera hela riket och de är Södermanland, 
Kopparbergs län, Jönköpings län, Dalsland, Savolax, Älvsborgs län och Nyslotts län.
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ar skulle varken handel eller krig vara möjliga om bönderna inte lånade ut 
hästar och vagnar och tog emot nattgäster. Av besvär och de många skjuts-
färdsordningarna framgår att bönderna ansågs ha plikt att skjutsa och ta emot 
gästning i rimlig utsträckning. Denna plikt ingick i böndernas skattskyldig-
het, men blev skjutsningarna för många var den kvittningsbar mot andra 
skatter.2 Som en konsekvens av detta minskade kronans övriga skatteintäkter 
då skjutsningen varit tung. Av besvären att döma fanns redan under 1500-
talet ett system med pass, utfärdade av kronan, som gav statstjänstemän och 
officerare (vilka ofta var adliga) rätt till skjuts. Av samma besvär att döma var 
systemet lätt att missbruka. Passen gick att förfalska, låna ut eller använda 
efter det att de gått ut.

Skjutsningen ur bondeperspektiv

Vad led egentligen de svenska bönderna mest av under tidigmodern tid? Skat-
terna – det svaret möter i den äldre litteraturen. Nils Erik Villstrand menar 
att det inte stämmer. Hans undersökning visar istället att det som allmogen 
under det tidiga 1620-talet fruktade mest var utskrivningen, som innebar en 
säker död. Men frågar vi bönderna själva, och det kan vi faktiskt göra, så är 
det varken utskrivningarna eller de ständiga skattehöjningarna som de kla-
gade mest över – utan skjutsning och gästning. Jag har undersökt samtliga 
besvär från sju län (två finska och fem svenska) under perioden 1570 till 1640, 
en period då utskrivningar och skatter slog nya rekord.

Resultatet visar att av 278 besvärsskrivelser så innehåller 92 skrivelser kla-
gomål över lokal oförmåga att betala någon av de skatter som avkrävdes (till 
exempel på grund av missväxt), eller över skattetrycket i allmänhet. Räknar 
vi de besvär som bygger på att skatterna som sådana var för höga får vi ett 
femtiotal besvär. Men hela 70 skrivelser innehåller klagomål om gästning 
och/eller skjutsning. Skjutsningen var för tung och vid flera tillfällen hotade 
bönderna att ”ge upp sina gårdar”, alltså överge dem (och därmed sluta skatta 
– skatten var knuten till gården, inte till personen).

 2  För en bild av hur jag menar att skyldigheter mellan krona och undersåtar såg ut, se Johan 
Holm, ”Härskarmakten och undersåtarna. Legitimitet och maktutövning i tidigmodern 
tid”, Historisk tidskrift 2005:3, s. 375.
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Gästning och skjutsning i siffror 1570 till 1640

Besvären är tydligt färgade av de regionala skillnaderna i riket. Av 66 besvärs-
skrivelser från Södermanland som överlevt i riksarkivets samling handlar 21 
om gästningen och skjutsningen, det vill säga ungefär en tredjedel. Förkla-
ringen är rimligen Södermanlands läge söder om Stockholm och väster om 
Stockholm, söder om Mälaren, eller med andra ord i de trakter där E4 och 
E20 idag går. Då liksom nu var detta Sveriges tyngst trafikerade vägar. Särskilt 
tydligt ekade konflikten med adeln i besvären under den tid då donationerna 
började ta fart under 1630-talet. Jönåkerborna och bönderna i Gripsholms 
slottslän klagade till exempel upprepade gånger över att de hade svårt att 
klara all gästning och skjutsning eftersom de är så få ”under kronan” och så 
många blivit förlänta.3 Men att själva bördan var för tung att bära framhålls 
också. Jönåker och Rönö häraden skriver något år innan Kristina blir myndig 
att den tunga skjutsningen och gästningen gör att deras gårdar helt enkelt nu-
mera går med förlust, varför de ser sig nödsakade att överge gård och grund 
om ingen bättring sker. Detsamma skriver Selebos bönder runt 1640.4

I andra delar av landet såg problemen med skjutsningen ut på andra sätt. 
I gränstrakterna i Småland och Finland var det stora problemet gästningen 
av egna, eller fiendens soldater. Vilket som var värst är svårt att få klarhet i. 
De svenska knektarna våldförde sig också på bönderna, slog dem, bestal dem 
och så vidare. I dessa län förekommer begrepp som ”våldgästning” och ”ut-
gästning”. Skillnaden mellan att bli ”utgästad” och plundrad verkar ha varit 
ganska liten. De något mildare graderna av besök från krigsfolket beskrev 
bönderna som gästande av ”främmande”, eller som ”olidlig gästning”. Över 
detta klagar till exempel Vistabönderna 1630 och igen 1634.5 Bönderna i Mo 
kände sig extra hårt drabbade då de först haft besök av fienden (de danska 
trupperna) och sedan ”utgästats” av de egna trupperna. För den lidna skadan 
begärde man nu skattefrihet för dem som bodde längs landsvägen där trup-
perna dragit fram.6

 3  Allmänna besvär, vol R 5477–5478, Rönö och Jönåkers häraden, odat., troligen 1633–1640, 
Jönåkers härad, odat., troligen 1638–1644 och Gripsholm, odat., troligen 1638, Riksarkivet 
(RA).

 4  Allmänna besvär vol R 5477, Selebo, odat., cirka 1640, (RA).
 5  Allmänna besvär, vol R 5454, Vista dat. 1630 och 1634, (RA).
 6  Allmänna besvär, vol R 5454, Mo härad, odat., troligen 1612, (RA).
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I Finland tycks läget ha varit ännu värre. Inte nog med att bönderna 
drabbades av våldgästning, de statliga tjänarna och adeln tycks ha varit extra 
pigga på att låta bönderna ta kostnaderna för deras egen affärsverksamhet 
här. Savolax bönder klagar till exempel redan 1570 över sin fogde Henrik 
Larsson som tvingade dem till långa och obegripliga skjutsfärder.7 Kanske 
var Larsson en dåtida entreprenör som spekulerade i spannmål och tvingade 
bönderna att sköta transporterna? Men det blev värre. Kymmene gårds län 
klagade till Gustav II Adolf över adelns olagliga skjutsningar och bönderna i 
Borgå klagade 1640 över en adlig underarrendator som utnyttjade deras hästar 
och vagnar för egen vinning.8 Inslaget av övergrepp från statliga tjänare och 
adelsmän är påfallande stort i de finska länen, vilket kanske kan förklaras med 
avståndet till Stockholm.

Också vid Kopparberget i Dalarna hade klagomålen över skjutsningen sin 
egen lokala profil. Klagomålen var många och de handlade normalt sett om 
kopparförslor och andra transporter som kom med bergsbruket. Vid flera till-
fällen klagade bönderna över att lassen blivit för stora och att det kostade dem 
både vagnar och hästar.9 Samtidigt kan vi avläsa den snabbt expanderande 
gruvindustrin under 1630-talet i besvären. Hedemora och Högsbybönderna 
beklagade sig för Gustav II Adolf och skrev att de av dem som bodde längs vä-
gen nu hade fler skjutsfärder än de klarade. Under senare delen av 1630-talet 
klagade bönderna direkt över att den ökade brytningen gav fler skjutsfärder.10 
Under samma period finns också fler klagomål över att de malmstycken som 
huggs är för stora för böndernas hästar och vagnar att hantera.11

I Dalsland, slutligen, fanns varken stora genomfartsleder eller bergsbruk. 
Landskapet ligger inte heller så nära gränsen. Här verkar heller inte skjuts-
ningen varit något större problem. Under perioden finns bara 3 klagomål som 
rör gästning och skjutsning.

Upprepade klagomål förekom också över att de riksdagsbeslut och antag-
na skjutsfärdsordningar inte följdes. Bönderna i Gripsholms slottslän konsta-

 7  Allmänna besvär, vol R 5515, Savolax, odat., någon gång under 1570-talet, (RA).
 8  Allmänna besvär, vol R 5515, Borgå dat. 1640, (RA). 
 9  Allmänna besvär, vol R 5462, Tuna och Säter, troligen 1624–1632, Österbergslagen dat. 1633 

och vol R 5464, Mora, dat. 1627, fler exempel finns, (RA).
10  Allmänna besvär, vol R 5462, Folkier, odat., någon gång efter 1638, (RA).
11  Se t.ex. Allmänna besvär, vol R 5462, Tuna och Säter, odat., troligen 1630 till 1632 och Öster-

bergslagen, odat., troligen 1630, (RA). 
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terade helt enkelt år 1638 att den nya skjutsfärdsordningen inte alls fungerade, 
varför man ville se en återgång till den som gällt under Gustav II Adolfs tid. 
Gripsholmsbönderna klagade också över att ”de förlänta”, med vilka här av-
sågs alla adelns landbor samt skattefrälset, smet undan skjutsningen.12 Här 
var de inte ensamma, klagomålet förekommer i 14 av Södermanlands 66 be-
svär. Klagomålen var riktade mot adeln, inslaget av ståndsstrid är tydligt och 
riktigt vanliga blev klagomålen efter Gustav II Adolfs död.

Kronan och skjutsningen

Gjorde då inte kronan något åt problemen? Jo, genom att reglera skyldighe-
ter och rättigheter vid skjutsning och gästning försökte regenterna genom 
århundradena lösa problemet. Hade de lyckats hade rimligen skjutsningen 
inte varit det mest efterhängsna problemet i böndernas besvärsskrivelser. Vi 
ska nu se vad de gjorde och analysera varför det inte fungerade.

Den första som identifierade problemet och bestämde sig för att göra något 
åt det var kung Magnus Birgerson ”Ladulås” i Alsnö Stadga från år 1280.13 Alsnö 
Stadga är mest känd för de bestämmelser som rör skattskyldigheten. Frågan 
som forskningen sysslade med för drygt 50 år sedan handlade om skapandet av 
det svenska frälset och kungamaktens kontroll över skatterna och stormännen. 
Flera tolkningar av paragraferna i Alsnö gjordes, men ett har de gemensamt, 
de är överens om att motivet till Alsnö stadga var att kungen var inbegripen i 
konflikt med rikets stormän om makten över riket och dess resurser.14

Men även om paragraferna om skattskyldighet eller skattefrihet tycks ha 
varit de viktigaste för 1950-talets forskare så hade de inte samma dignitet i 
samtiden, stadgan inleds nämligen med en annan paragraf, den som skulle 
reglera gästningen och skjutsningen i riket. Och trots att det faktiskt är denna 
paragraf som gav kung Magnus det folkliga tillnamnet ”Ladulås” har forsk-
ningen visat tämligen ringa intresse för den.

12  Allmänna besvär, vol R 5478, Gripsholms län, punkt 4, odat., troligen 1633–1638. Se t.ex. 
bönderna i Daga, Åkers och Selebo häraden, odat., troligen 1633–1635, (RA).

13  Dateringen av stadgan är inte helt utredd, men 1280 är idag det sannolikaste tipset.
14  Se t.ex. Karl-Erik Löfqvist, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid, Lund 1935; Erik 

Lönnroth, Från Svensk medeltid, Stockholm 1959; Oscar Bjurling, Våldgästning och frälse. 
Till det äldsta skattesystemets historia, Lund 1952; Carl Göran André, Kyrka och frälse i Sverige, 
Uppsala 1960.
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Paragrafen inleds med konstaterandet att det länge varit en osed i landet 
att de rika (läs de till kungen fientligt inställda stormännen) kuskat land och 
rike runt och tagit in hos de fattiga bönderna, där de inte dragit sig för att 
lägga beslag på hans sista brödbit. I och med stadgan ska det nu bli ändring 
i detta, de vägfarande skall allt framledes betala för sig. Dessutom ska gäst-
ningen och skjutsningen organiseras. Varje by ska förses med en man (en 
rättare) som ska ansvara för att sälja foder och mat till de resande, eller anvisa 
dem till någon som kan (en värdshusvärd). Varje socken ansvar vid bötesstraff 
för att så sker. Och varje resande sällskap som inte betalar för sig kan se fram 
mot höga böter (3 marker silver).15

Detta stadgande hade fler syften. För det första är det uppenbart att kung 
Magnus här gjorde anspråk på att vara lagens upprätthållare och försvarare 
i riket. Han krävde del i böterna, samtidigt som han också lovade att straffa 
dem som överträdde stadgan. Han kunde rimligen också räkna med bön-
dernas stöd. Om beskrivningen i paragrafens början är sann så kan vi tryggt 
räkna med att bönderna var ordentligt tröttna på besök av stormännens väp-
nade ryttarföljen. Dessutom tjänade paragrafen syftet att begränsa stormän-
nens rörelseförmåga i riket, något som gynnade kung Magnus som strävade 
efter kontroll över lagen och ett våldsmonopol, något som stormännen ut-
manade.

Magnus lösning byggde i korthet på tanken att lokalsamhället skulle byg-
ga värdshus så att resande sällskap och transporter slapp ta in hos bönderna, 
samt att en rättare i varje by skulle ansvara för att få de resande inkvarterade. 
Dessutom skulle alla som reste betala för sig.

Går vi snabbt 300 år framåt i handlingen kan vi konstatera att den lösning 
kung Magnus förordade ännu inte hade blivit verklighet, men den betrakta-
des fortfarande som eftersträvansvärd. Vid Söderköpings riksdag 1595, en stor 
riksdag som hölls i kung Sigismunds frånvaro på initiativ av hertig Karl och 
rådsherrarna, arbetade man ännu efter samma agenda. Avsikten med riksda-
gen var att föra över makt från kungen i Warszawa till råd och hertig, men på 
agendan (punkt 9) stod också att ge allmogen förskoning från onödiga och 
olagliga skjutsningar och gästningar.16

15  Se Alsnö stadga, första punkten, tryckt i DS 799, red. J.G. Liljegren, Band 1, Stockholm 1829, 
s. 650–654.

16  Svenska Riksdagsakter (SRA) Ser 1, Avd 1 D3, s. 570 ff.
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I det lokalsamhälle som trädde fram under det sena 1500-talet och det 
tidiga 1600-talet fanns länsmannen och fjärdingsmannen som uppenbarligen 
axlat rättarens plikter. De ansvarade för att frakter och att resande sällskap 
fick inkvartering. Något system med värdshus fanns ännu inte, det var istället 
länsman och fjärdingsmannen själva som hade det primära ansvaret för att 
ta inkvarteringarna, något de normalt sett hade partiell skattefrihet för.17 Av-
slutningsvis är det viktigt att poängtera att länsman och fjärdingsman vid den 
här tiden inte var en statstjänsteman, i motsats till fogden. De var socknens 
förtroendevalde och hade böndernas stöd när de begärde kompensation, för 
att ha tagit emot extra tung gästning, hos kungen.18

I det följande ska jag undersöka hur staten såg på skjutningen och gäst-
ningen och vilka prioriteter statsmakten gjorde under tre regeringar. Jag bör-
jar med Karl IX:s regering, en tid präglad av Karls strid med Sigismund och 
den svenska högadeln. Jag fortsätter med Gustav II Adolfs drygt 20 år vid 
makten, år som präglades av kungens och rådsadelns förändring av Sverige 
till en effektiv militärstat. Något som ställde helt andra krav på rikets infra-
struktur än vad som hade varit aktuellt under Karls regim. Och jag avslutar 
med Christinas förmyndarregering, Axel Oxenstiernas tid, då militärstaten 
försökte samexistera med adelsstaten, vilket i sin tur gav skjutsningsproble-
matiken ett helt annat ansikte.

Karl IX:s skjutsfärdsordningar

År 1595 rådde konflikt mellan kung Sigismund och hertig Karl. Rådsadelns le-
dande herrar gjorde sitt bästa för att stärka sin ställning mot den bakgrunden. 
Efter riksdagen samma år, där rådsadeln väl hävdade sina intressen, vände 
sig Karl också mot dem. Borgerskapet och prästerna ställde sig neutrala och 
Karl behövde alltså allmogens stöd. Hans sätt att hantera gästningen och 

17  För exempel på hur detta system kunde fungera i verkligheten se t.ex. Allmänna besvär, vol 
R 5454, Oppunda socken, dat. 1627 och Oppunda, Julita socken, odat., troligen 1624–1632, 
eller Riksregistraturet, Vol 17, 1602, 26 juni där Karl IX förbjuder länsmannen i Dingtuna att 
förlägga någon gästning till bönderna i Säby då de har andra bördor, (RA).

18  Se bönderna i Västerrekarna som beklagar sig över att de bara har en fjärdingsman i grann-
skapet, och han räcker inte till, varför de nu ständigt har sitt folk och sina drängar i skjuts-
färder. Allmänna besvär, vol R 5478, Västerrekarna, odat., troligen 1604 till 1611, (RA).
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skjutsningen kom därför att likna det sätt kung Magnus ser ut att ha använt 
vid Alsnö. Det vill säga Karl tog böndernas parti och gick hårt fram mot 
samtidens stormän, men också mot de statliga fogdarna, vilka han av allt att 
döma ärvt av Johan III och inte tycks ha litat på.19

Bönderna besvärade sig gärna till hertigen och Karl utnyttjade detta och 
gav svar. Under en resa vintern 1595 genom Sverige talade han på flera mark-
nadsplatser, han erbjöd här allmogen att vända sig till honom med sina besvär 
(vilket i praktiken gjorde att han erbjöd dem sitt regentskap – han lovar ju 
de facto att ”frija och frälsa dem” efter lagens bokstav). Han säger sig veta att 
det hos allmogen finns ett stort missnöje olagliga skjutsningar. Hädanefter, 
lovade Karl, ska missbruk med gästning och skjutsning bli avskaffat. Endast 
sådana transporter som är försedda med hans ”postvapen” ska fraktas och 
trakteras fritt. 20 Det betyder också att allmogen framöver skulle ha laglig rätt 
att vägra all skjuts från den som saknar detta ”vapen”. Till detta kom att adeln 
inte hade rätt att frikalla sina landbor från skjutsfärd, utan de skulle göra var 
tredje skjutsning. I övrigt betonades att de resande skulle betala för sig.

Likheterna med Alsnö är ganska tydliga. Det lås som Magnus Ladulås 
satte för bondens lada ser såväl adelsmän som fogdar ut att ha skaffat sig dyrk 
till, och nu försökte Karl med ett nytt lås. Inte heller Karls försök var ome-
delbart framgångsrikt, detta i sin tur hängde delvis samman med att Karl inte 
kontrollerade riket ännu. Missbruk av såväl bondens lada, som av hans hästar 
och matförråd fortsatte. Syndarna ser ut att även fortsättningsvis ha varit 
adelsmän och de statliga tjänarna själva. När bönderna hörde av sig i fort-
sättningen svarade Karl med att ”ta dem i sitt hägn och försvar”, något han 
till exempel gjorde med Hovabönderna 14 mars 1597. I praktiken innebar det 
att bönderna fick ett brev från Karl där han uttryckligen förbjöd någon att 
plåga dem med olaglig skjutsning, vid hans högsta onåd. Hur väl beskyddet 
fungerade berodde på hur rädda adelsmän och fogdar var för hertigen. Det är 
rimligt att föreställa sig att det 1597 fanns de som vågade trotsa honom, men 

19  För exempel, se Johan Holm, Att konstruera en stormakt. Kungamakt, skattebönder och stats-
bildning 1595–1640, Stockholm 2007, s. 152–160.

20  Rimligen ett signerat dokument försett med någon form av postsymbol. Riksregistraturet 
(Hertig Karls registratur) Vol 14, Öppet brev till Lunda socken, 8/1 1595, samt dagordning för 
marknadsmötet i Enköping, dat. 6/1–1595, (RA). 
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att denna skara krympte efter Karls utrensningar inom högadeln vid tiden för 
riksdagarna i Linköping år 1600.

Efter att ha slagit Sigismund vid Stångebro 1598 och blivit rikets verklige 
regent började Karl av allt att döma fundera över hur skjutsfrågan skulle lö-
sas. Det stod rimligen klart för honom att också hans tämligen rudimentära 
statsapparat behövde böndernas gästningar och skjutsningar, med det gällde 
att hålla snyltarna borta. Tung gästning och skjutning innebar att bönderna 
på giltig grund kunde begära skattereduktion och Karl behövde rikets resur-
ser till både sitt polska och sitt ryska krig.

Som svar på allmogens besvärsskrivelser tog hertigen själv upp skjuts-
ningen som den elfte av de många punkterna i sin proposition på riksdagen 
1602. Han har noterat att bönderna klagade mycket, och olagliga skjutsningar 
måste man givetvis försöka bli kvitt. Men samtidigt måste den som skulle resa 
och kunde betala för sig kunna få tillgång till mat, säng och hästarna om hans 
ärende är viktigt för kronan. På det svarade bönderna att det bara borde vara 
de som var utrustade med hertigens skjutsbrev som skulle ha rätt till skjuts-
hästar. Problemet nu var närmast att soldater och kavallerister på väg genom 
riket tog sig friheter, inte så mycket adelsmän och handelsresande. Det bön-
derna i själva verket var missnöjda med var att den totala skjutsbördan hade 
ökat och man avslutade sitt svar med att skjutsningen ska hållas på den nivå 
som var brukligt i ”höghloffligh konungh Giöstaffs tid”. På den tiden hade 
för övrigt inga andra än befälen begärt skjutshästar. Nuförtiden lade såväl 
båtsmän som knektar beslag på böndernas hästar.21

Det vi ser är dels en effekt av det ökande behovet av militära transporter 
som följde den militära uppbyggnaden i spåren. Hertigen, som förmodligen 
trodde sig kunna tvinga knektar och ryttare att hålla sig i skinnet, visste att 
skjutsbördan inte skulle kunna återgå till 1550-talets nivå. Hans krig krävde 
att de ökande militär- och rustningstransporterna kunde rulla obehindrat. 
Karls lösning blev att försöka fördela bördan jämnare över riket, en rim-
lig skjutsplikt hade alla landets bönder, men kronan kunde endast utnyttja 
denna plikt av dem som bodde längs landsvägarna, övriga som ”widt från vä-
gen sitta oppe i skogsbygden”, som Karl skrev, klarade sig. Kunde Karl också 
mobilisera deras resurser skulle det totala uttaget kunna öka.22

21  Riksdagsacta, R 4744, 1602, se Karls proposition, samt böndernas svar, (RA). 
22  Riksdagsacta, R 4744, 1604, biavskedets andra punkt, (RA).
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Kungen förfinade en gammal idé som redan Johan III haft och lanserade 
den nu. För att skjutsbördan inte skulle drabba de som bodde vid de stora 
landsvägarna för svårt, och för att samtidigt slippa allt fusk med förfalskade 
eller utgångna skjutspass, skulle ingen längre få rätt till skjuts. Inga pass skulle 
utfärdas, utan alla som färdades längs vägarna skulle betala för sig. De som 
hade rätt till skjuts skulle få pengar av kronan, andra fick ta ur egen ficka. 
Systemet gav bönderna rätt att vägra alla fri skjuts och gästning. Därmed 
var möjligheterna för fräcka knektar eller adelsmän att vifta med ett förfal-
skat skjutspass borta. Bönderna fick i sin tur behålla de pengar man tjänade 
på skjutsning och gästning, men samtliga bönder skulle i sin tur avlösa sin 
skjutsplikt till kronan i pengar. Pengarna skulle kronan använda till att betala 
de nödvändiga skjutsningarna, fogdar på tjänsteresa, militära transporter och 
så vidare. På så vis fick den som inte reste i kronans tjänst alltid betala själv, 
alla bönder fick bidra ekonomiskt till de nödvändiga transporterna, och de 
som hade de verkliga kostnaderna fick också alla intäkter. Så var det i alla fall 
tänkt i Karls förslag.23

Den nya skjutsfärdordningen kom inte med i biavskedet (riksdagens be-
slut) 1602, däremot finns den med i 1604 års riksdagsbeslut. Detta är i vanlig 
ordning utställt i ständernas namn, men Karls vassa penna skymtar bakom 
flera formuleringar, och som skäl till att systemet ska införas nämns i första 
hand att allmogen blir så utarmad av de olagliga skjutsningarna att deras 
skatteförmåga nedsätts. Förslaget förutsatte nu, liksom 1280, att gästgivare 
förordnades var tredje eller var fjärde mil. Kanske var det på detta som för-
ordningen stupade nu, liksom den gjort 1280. Särskilt många gästgivare ver-
kar inte ha dykt upp, trots kung Karls ansträngningar.24

Missnöjet bland dem som inte bodde vid landsvägarna blev stort. De me-
nade att avlösningen till kronan knappast stod i proportion till den uteblivna 
gratisskjutsen, något som rimligen varit meningen. Tålmodigt förklarade 
Karl för de motspänstiga bönderna som ”sitte oppe i skogsbygden” att skjuts-

23  Riksdagsacta, R 4744, 1602, se kungens proposition 26 maj samt böndernas svar daterat 27 
maj, (RA). Silvén och Söderlind menar sig ha bevis för att tanken först luftats under Johan 
III:s tid, Se Eva Silvén & Ingrid Söderlind, Ett annat Sverige. Dokument om folkets kamp 
1200–1700, Stockholm 1980, s. 152.

24  Riksdagsacta, R 4744, 1602, hertigens svar på böndernas betänkande och riksdagens biavsked 
1604, punkt 2, (RA).
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ningen var en gemensam skyldighet för hela ståndet och att man med hans 
nya system numera delade bördan mer rättvist än tidigare, varför det han 
förväntade sig att bönderna betalade sin skjutspenning.25

Missförstånd uppstod också, lagar och sedan länge utövad praxis var inte 
lätta att förändra. Länsmannen hade tidigare samlat in den så kallade ”gen-
gärden” från socknens skjutsskyldiga bönder. Gengärden utgjorde en ersätt-
ning från byns skjutsskyldiga till honom för att han härbärgerade de resande 
och försåg dem med hästar och foder. I Karls system var detta överflödigt 
då varje resande skulle betala för sig vad gästningen kostade och länsman-
nen därmed inte skulle göra någon förlust. På vissa håll fortsatte emellertid 
länsmannen att samla in gengärd. Karl svarade de klagande bönderna och 
försökte förklara hur det nya systemet skulle fungera.26

Under hela perioden fortsatte besvären att strömma in om övergrepp och 
olagliga gästningar. Vilka som är de största förövarna är svårt att få grepp 
om, men adliga väpnade följen och fogdar och deras väpnade ryttare är rim-
liga gissningar, även om också köpmän nämns. Bönderna klagade och Karl 
utfärdade programmässigt försvarsbrev för de utsatta där de friades från all 
skjutsning och gästning. Under sin tid som revolutionär hertig var hans skäl 
för detta rimligen att visa bönderna att han var en allierad att lita på, då 
han behövde deras stöd. I ett senare skede som kung gäller det också för 
honom att rädda skatteunderlaget, varje onödig skjutsfärd medförde rätt för 
bönderna till nedsättning av övriga skatter och bördor. Breven är sig ganska 
lika under hela perioden och avlutas med den bistra formuleringen ”[…] der 
var i sin stund vet sig efterrätta.”27 Det är rimligt att föreställa sig att Karl IX 

inte behövde använda våld och jaga skjutsfuskare land och rike runt. Karls 
skyddsbrev klargjorde bortom varje tvivel rättsläget och gjorde det möjligt för 
bönderna att vägra skjutshästar och övernattning. Fogdens och adelsmannens 
metoder att hänvisa till ett kungligt uppdrag eller ståndsordningen för att få 
sin vilja igenom fungerade därmed inte.

25  Se t.ex. Riksregistraturet, Vol 17, 1604 och brevet till Helsingland 1/7, (RA).
26  Se Riksregistraturet, Vol 17, 1604, brev till Ångermanland 7/7 och 9/8, (RA).
27  Se t.ex. Riksregistraturet, Vol 15, 1597, Öppet brev till Hova där hertigen tar dem i sitt försvar, 

14/3, mandat om skjutsfärder mandat om skjutsfärder i Dalarna 20/10 1603, Öppet brev till 
arv- och egetbönderna i Småland, varifrån citatet är hämtat, (RA).
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Gustav II Adolfs skjutsfärdsordningar

När Karl IX dog 1611 tyder inget på att nätet med gästgivare ännu byggts upp 
och året därpå finns exempel på att Gustav II Adolf tvingades upprepa regel 
att frälsebönderna inte var undantagna skjutsplikten, utan att de skulle ta 
var tredje skjutsning, för frälset. Vidare klagade bland andra bönderna i Bro 
härad över att adelns tjänare överföll och slog dem samt att skjutsbördan i 
häradet föll på dem allena. Gustav II Adolf tog därför Bros bönder i sitt hägn 
och försvar och utfärdade skyddsbrev mot adeln.28 Inte mycket har med andra 
ord ändrats sedan pappa Karls dagar.

1617 hade läget återigen blivit så hopplöst att det var dags att utfärda en ny 
skjutsfärdsordning. Karls gamla ordning från 1604 har uppenbarligen totalha-
vererat för länge sedan. Det var inte längre tal om att alla skulle betala, utan 
klagomålen över statstjänstemän som utnyttjade systemet tilltog och cirkusen 
med skjutspass som kan förfalskas och användas fast de gått ut upprepades 
ånyo. Något behövde göras och kung Gustav II Adolf lade på riksdagen fram 
sitt första förslag, författat på Väsby gård den 3 februari. Där slås fast att ”fri 
fordenskap skole efter denna dag alldeles bliva avskaffade […]” Istället åter-
infördes passystemet från det sena 1500-talet.

Förslaget var främst till för att styra över rikets resurser, till vilka bönder-
nas skjutstjänst hörde, till de rent militära behoven och fördela dem jämt 
över riket. Enligt paragraf 2 beordras krigsfolk att bara använda de tilldelade 
marschvägarna.29 Knektar och soldater skulle gå till fots. Fogden övertog här 
en del av länsmannens ansvar och skulle enligt paragraf 3 fördela gästningen 
till vissa givna byar. Länsmännen, prästerna och de förmögnare bönderna fick 
av allt att döma bära största delen av gästningsbördan. Vid hot om omedel-
bar avrättning förbjuds ”rappande och rövande”, något som bönderna i sina 
besvär ofta klagade över att ”krigsfolket” utsatte dem för. Av paragraferna 
9 till 11 framgår också att förordningen syftade till att bygga ut det system 

28  Riksregistraturet, Vol 24, 1612, öppet brev för allmogen i Bro socken opå deras klagan, daterat 
15/5, (RA). Detta rimligen för att trupptransporter nu blivit så vanliga att de måste ledas olika 
vägar genom landet för att inte ”utgästning” skulle uppstå längs de stora vägarna.

29   Svenska Riksdagsakter (SRA), Serie II, Avd. 1, Del 2, 1617, s. 237 f.
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av gästgivare som redan kung Magnus önskade se längs vägarna år 1280. Av 
förordningens formuleringar förstår man att vissa adelsmän ännu syndade 
mot reglerna, men att också soldater och knektar brukade ta för sig. Att fog-
dar och hövitsmän (militära befäl) också missbrukat systemet var känt för 
kungen som i paragraf 17 strängeligen förbjöd dem att låta fodra sina hästar 
i böndernas lador.30

Ständerna yttrade sig lagom artigt över förslaget, men prästerna krävde 
strängare straff för överträdelser och bönderna klagade över att problemet ti-
digare faktiskt inte varit vad som stått i skjutsfärdsförordningarna. Problemet 
hade varit att ingen brytt sig om dem. Denna gång måste skjutsfärdsordning-
en bli tydligt kungjord. Resonemanget stämmer väl överens med den bild av 
landsbygden som behovet av kungliga skyddsbrev tecknade.31

Av allt att döma undersökte kungen saken lite mer noga och den 17 fe-
bruari, samma dag som han hört böndernas åsikt, återkom han med ett nytt 
betänkande. Detta inleddes med en rejäl avhyvling av adeln och de statsan-
ställda. Tung skjutsning, säger sig kungen veta, har gett alltför många öde-
hemman, och sådana bidrar inte med någon skatt. Häradshövdingar, fogdar 
och länsmän har slarvat med att kungöra tidigare ordningar och är därmed 
medskyldiga till eländet. Adeln har utnyttjat gästningen för att kunna kuska 
land och rike runt på nöjesresor och även fogdarna har gästat ”så det varit 
synd och skam åt det”! Därefter förklarar kungen att alla gamla pass numera 
är ogiltiga. Fri skjuts ska endast kungliga familjen, kungens sändebud, ståt-
hållaren och fogden (på tjänsteresa), och brådskande postiljoner ha rätt till. 
Och så slås återigen fast att tavernor måste byggas.32 Ständernas svar var lite 
splittrat denna gång. Adeln undrade oroligt om inte den fria skjutsen var 
utsträckt till dem då de reste i kungens tjänst? Men bönderna förklarade sig 
mycket nöjda, så länge förordningen bara blev ordentligt kungjord.

Huruvida den blev det undandrar sig min bedömning, klart står däre-
mot att klagomålen inte minskade, snarare tvärtom. I de län jag undersökt 
återfinns 10 klagomål över gästning och skjutsning under de 40 åren mellan 
1570 och 1610. Under de 20 åren mellan 1611 och 1632 finns 36 besvär över gäst-
ningen och skjutsningen. Under perioden 1611 till 1613 handlar det mycket 

30  SRA II: 1–2, 1617, s. 237–241.
31  SRA II: 1–2, 1617, s. 244–248.
32  SRA II: 1–2, 1617, s. 249 ff.
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om sviterna efter gränsstriderna i kriget med Danmark och Ryssland. Under 
åren 1615 till 1623 förekom mycket få klagomål, men när krigsansträngningen 
i Polen och Tyskland ökade trycket på de svenska transportledarna steg anta-
let klagomål mycket snabbt. En rimlig tolkning av detta är att det främst inte 
längre var adligt eller borgerligt missbruk av bönderna som var problemet, 
utan de krav på transporter som den moderna militärstaten ställde. Denna 
utveckling ska ses mot bakgrund av att donationerna nu ökade, liksom fräl-
seköpen. Det i sin tur medförde att den skara skattebönder som skulle ut-
föra den ständigt ökande skjutsningsbördan sakta blev mindre. Det i sin tur 
kan förklara att besvären under de sju åren mellan 1633 och 1640 var hela 20 
stycken bara från de landskap jag undersökt.

1624 såg sig kungen därför nödsakad att återkomma med ännu en ny 
skjutsfärdsordning. 1617 års förordning fungerade alltså inte längre och frå-
gan är om den någonsin gjort det. Kungen själv konstaterade i inledningen 
att den tidigare förordningen inte ”[…] någon stor frukt skaffat […]”. Den 
nya förordningens syfte var att ännu tydligare än tidigare gynna krigsmaktens 
behov. Vi kan konstatera att fogdarna inte längre sågs som en omistlig del av 
den militära satsningen. De behövde därför inte skjuts, ens när de var ute i 
tjänsteärenden. ”Fogdekarlar gånge till fots och fördrista sig ingen att taga nå-
gon häst […]” slår kungen fast i paragraf 9. I övrigt skärpte kungen straffska-
lan och på ett tydligare sätt än tidigare gjordes fogden till kungens förlängda 
arm. Hans uppgift blev att ge bönderna en snabb och beslutsam rättvisa vid 
övergrepp från knektar och ryttare. Hur väl han kunde sköta denna uppgift 
”till fots” finns inga uppgifter om.33

I övrigt förblev systemet detsamma som tidigare. Passen bestod i kom-
bination med de nya drakoniska straffen. En rimlig gissning är också att 
kungen gjorde klart för fogdar och häradshövdingar att han verkligen ville att 
adelns bönder skulle bära sin del av bördan, dvs. sköta en av tre skjutsningar. 
På riksdagarna under slutet av 1620-talet klagade adeln vid upprepade tillfäl-
len över att fogdarna inte respekterade deras friheter, utan skaffade sig både 
gästning och skjuts mot privilegierna på deras gårdar. Det var inte bara så 
att länsmän och fogdar hänvisade resande till adelns bönder, officerare med 

33  Riksdagsacta, R 4780, ordination om gästning och skjutsning 1624, (RA).
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sina kompanier dök också upp vid adelns gods och tog för sig. Adeln för-
sökte bland annat på riksdagen 1627 påminna kungen och övriga ständer om 
sina privilegier i de besvär man framlade. Kungen visade föga intresse för det 
ekonomiska avbräck gästningen av deras landbönder utgjorde.34 Intressant 
att notera är att även om bönderna i häradsbesvären fortsatte att klaga över 
den tunga gästningen, så klagade inte bondeståndet på riksdagarna längre 
över det.

Förmyndarregeringens skjutsfärdsordning 1634
1632 stupade Gustav II Adolf och förmyndarregeringen övertog regeringstyg-
larna. Värdshusen hade uppenbarligen ännu inte blivit byggda, vilket kan-
ske inte är så svårt att förstå med hänsyn till att alla resurser som gick att 
uppbringa hade satsats på det tyska kriget. Kungens död skapade en våg av 
misstänksamhet mot den adliga förmyndarregering som tog över. Adliga pri-
vilegier återställdes samtidigt som skattetrycket sjönk. 1634 upplevde förmyn-
darregeringen av allt att döma att kaoset med gästningen och skjutsningen 
var tillräckligt stort för att det skulle vara dags att ännu en gång försöka 
ordna upp situationen. En ny skjutsfärdsordning författades och förelades 
riksdagen. En av den nya förordningens bärande tankar var att gästgivargår-
darna nu äntligen skulle bli verklighet. Bönderna motsatte sig beslutsamt 
förordningen i sitt svar på regeringens proposition (punkt 7) och hävdade att 
man var mer tillfreds med den gamla utgångna ordningen. De begärde att bli 
förskonade med ”krogbyggandet” och påminde om frälseböndernas plikt att 
skjutsa ”krigsfolket”. Därmed föll förslaget i riksdagen. Skälet till böndernas 
motstånd var alltså att ståndet på goda grunder misstänkte att några statsbi-
drag inte skulle utgå till gästgivargårdarna, och med högadeln vid riksrodret 
kunde man knappast räkna med att adeln skulle bidra. Att själva bekosta 
förverkligandet av Magnus Ladulås gamla dröm var skattebönderna inte in-
tresserade av.35

34  Riksdagsacta, R 4781, se adelns besvärsskrivelse 1627, samt kungens svar på ständernas besvär, 
(RA).

35  Se Riksdagsacta R 4785, se regeringens proposition 1634 och böndernas svar, (RA).
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Slutsatser

Bristen på fasta regler var en grundläggande orsak till problemet. Passen gick 
att förfalska och låna ut. Fogdar och hövitsmän kunde också begära skjuts i 
kraft av att de brukade ha pass. Gränsen mellan det offentliga uppdraget och 
den privata personen var oklara under tidigmodern tid. Fogden var fogde 
även när han inte red å tjänstens vägnar. Axel Oxenstierna skulle försöka 
ändra detta under 1630-talet, men den processen gick långsamt. Poängen är 
att då skillnaden mellan det offentliga uppdraget och den privata personen 
var oklar kunde såväl adelsmän på privatresa i landet, fogdar som gjorde egna 
affärer med städernas handelsmän, eller krigsbefäl använda systemet för egna 
transporter och resor. Det är så vi ska läsa Gustav II Adolfs kritik av nöjesre-
sande adel och fogdar som ”gästade så det var synd och skam åt det”. Dessa 
grupper satte missbruket av skjutsningen i system.

Hade problemet bara drabbat bönderna hade statens intresse rimligen 
mest varit knutet till perioder då kungamakten behövde allmogens politiska 
stöd, hertig Karl under 1590-talets senare hälft och Gustav II Adolf under bör-
jan av sin regering. Men då skjutsningen var kvittningsbar mot skatten blev 
skjutsningen också ett problem för staten. Varje falsk skjutsning innebar en 
intäktsförlust. Så länge de var få märktes inte problemet så mycket, men med 
lanserandet av militärstaten ökade behovet av både transporter och skatter 
drastiskt. Med den statliga utbyggnaden ökade också antalet män som kunde 
missbruka systemet. Till det kom att frälseköp och donationer minskade 
skatteböndernas antal samtidigt som behovet av transporter ökade. Därmed 
blev skjutsningen ett stort problem både för bönder och för krona.

Hur såg då böndernas missnöje ut? Protesterna ändrade sig över tid. Från 
att handla mycket om att bördan var snett fördelad mellan rikets härad kom 
de att handla om att det totala trycket på vägarna var för tungt, ofta med 
tillägget att eländet i grund och botten var adelns, frälseköpens och förlä-
ningarnas fel.

I en första fas handlade besvären om de orättvisor som gästning och 
skjutsning skapade. Det svenska kommunikationsnätet över land bestod helt 
enkelt av gropiga grusvägar och av böndernas tid, hästar och vagnar. Längs 
huvudleder och i det gruvtäta Bergslagen där transporter var nödvändiga led 
man därför mer och begärde ständigt kompensation. Perioder av krig utsatte 
gränsbygderna för svåra påfrestningar och även för det begärde bönderna 
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kompensation. I en andra fas, när militärstaten utvecklades, ökade bördorna 
snabbt såväl längs landsvägarna i söder, som i Bergslagen. Den kungliga krigs-
politiken förde med sig en belastning på de svenska vägarna, som systemet 
med gästning och skjutsning hade svårt att klara. Nu var det inte främst kom-
pensation bönderna sökte, utan man klagade över att bördorna ökat på ett 
orimligt sätt och hotet att ”överge” gårdarna blev allt vanligare. I en sista fas 
tvingades kronan avhända sig sin jord och skatterätt till adel och förmögna 
borgare på väg att bli adelsmän, som betalning för de stora krigslån kronan 
tog upp. Det i sin tur ledde till att stora delar av landsbygdens bönder ”frikal-
lades” från gästning och skjutsning av sina adliga herrar, mot en ersättning 
till adelsmannen förstås. Det ledde till protester med en mer politisk udd, 
bönderna ville nu helst se att jordavsöndringen upphörde och att den gamla 
ordningen återställdes. Kung Gustav II Adolf upprepade flera gånger adelns 
skyldighet att låta sina landbor ta var tredje skjutsning.

Regeringens prioriteringar ändrades också över tid. Under sin tid som 
revoltör prioriterade Karl böndernas stöd och hårda tag mot de politiska fien-
derna inom adeln. Det ledde till utfärdandet av åtskilliga försvarsbrev och 
en skjutfärdordning med förbud mot onödig skjutsning. När Karl väl blivit 
kung fick han ett snabbt ökande intresse av att rikets infrastruktur fungerade. 
Nu gällde det att inte underminera skatteunderlaget och att sprida bördan. 
Karls lösning blev att låta de skjutsskyldiga bönderna avlösa all skjuts och 
gästning med en skatt, avskaffa alla pass, tvinga alla transporter och resande 
att betala och sedan låta kronan använda böndernas avlösning till att be-
tala för de transporter han själv ansåg nödvändiga. Tanken var begåvad, men 
skjutsfärdsordningen från 1604 havererade ändå. Vi kan tänka oss att flera skäl 
ledde till det resultatet.

För det första saknade Karls mycket rudimentära statsapparat resurser att 
se till att förordningen efterlevdes. För det andra mötte den motstånd från 
alla. Att fogdar, adelsmän och köpmän skulle försöka undvika den är givet. 
Men från Karls brev till rikets härad vet vi också att systemet mötte mot-
stånd och missförstånd för de stora delar av allmogen som inte bodde längs 
landsvägarna och som bara upplevde förordningen som en skattehöjning. 
Med få allierade ute i lokalsamhället kunde Karl IX kanske inte få systemet 
att fungera. Passystemet överlevde och med det alla problemen. I nästa fas, 
under slutet av Karls regering och under Gustav II Adolfs var det de militära 
behoven som stod i centrum. Resurserna räckte inte och skjutsfärdsordning-



83

arna visade tydligt hur kronan tvingades börja prioritera. Adelsmän, fogdar 
med flera fick i teorin finna sig i klara sig själva. Bondesamhällets resurser 
av foder, natthärbärge veks för de rent militära ändamålen. Under den sista 
fasen försökte den högadliga regeringen driva både en militärstat och en mer 
utpräglad privilegiestat samtidigt. Det blev svårt, allt mer jord kom under 
frälse, skjutsböndernas antal minskade, klagomålen ökade och den svenska 
militärstatens krigsansträngning minskade.

Så varför gick inte skjutsfrågan att lösa? Också här får vi tänka oss att sva-
ret består av många olika delar. För det första var bristen på alternativa kom-
munikationssätt ett problem. Det säger sig självt att ett system som bygger på 
ett utnyttjande av böndernas privata hästar, foder, sovplatser och mat skapar 
problem. Lösningen hade redan kung Magnus sett på 1200-talet, den profes-
sionelle gästgivaren som hade gästning och skjutsning som sitt affärsområde. 
Men under hela perioden bestod problemet att komma överens om vem 
som skulle betala för uppbyggnaden av dessa gästgiverier. Staten satsade sina 
pengar på annat (huvudsakligen krig) och bönderna såg ingen grund till att 
finansiera ett sådant nät av gästgiverier. För det andra var själva skjutsnings-
systemets kvalitet en källa till de bestående problemen. Skjutsningen utgjorde 
en del i böndernas skatt och den var inte, och kunde inte bli, exakt reglerad. 
Jordskatten reglerades i jordeboken, men skjutsningen var ett slags allmän 
plikt som enligt sedvanerätt skulle utföras inom rimliga gränser. Dessa grän-
ser förblev en förhandlingsfråga mellan de bönder som utfört den och kung-
ens regering, främst reglerade genom besvären och svaren på dessa. För det 
tredje var det ett tills vidare olösligt problem att samtiden inte kunde skilja på 
adelsmännens, fogdarnas och hövitsmännens officiella plikter och deras roller 
som privatpersoner. Det gjorde missbruket naturligt och adelsmän och fog-
dar var enligt Gustav II Adolfs vittnesmål inte sena att utnyttja situationen. 
För det fjärde så var systemet helt enkelt inte byggt för en militärstats behov. 
En och annan fogde på resa genom landet kunde systemet svälja, men inte 
den snabba ökningen av tunga transporter som den allt aktivare krigföringen 
krävde, eller den snabbt utbyggda gruvindustrin efter 1620-talet.

Gästnings- och skjutsningsproblematiken kan därför inte användas som 
ett förenklat exempel på regeringens handlingskraft eller brist på detsamma. 
Den kan inte tas till intäkt varken för att staten var oförmögen att lösa pro-
blem eller som ett bevis för att kungamakt och adel hjälptes åt att plåga de 
svenska bönderna.



84

De många besvären var knutna till konflikterna med adeln och arren-
datorerna (skatteförpaktarna) som blev en följd av 1569 års privilegier och 
besluten att finansiera krigen genom att hyra ut kronans skatterätt till privata 
entreprenörer. Kungen stod i dessa konflikter alltid på böndernas sida mot 
såväl adelsmän som arrendatorer och korrupta fogdar. Detta var rimligen 
inte resultatet av en kunglig omsorg om de svenska bönderna. Den kungliga 
hållningen förestavades helt enkelt av realpolitiska och ekonomiska intressen. 
Ett missbruk av skjutsningen betalades i slutändan av såväl bönderna som 
kungamakten i form av uteblivna skatter.

Så ärvde också det sena 1600-talet skjutsproblemet med besvär, skattere-
duktion och missbruk. Inte förrän fred kom, militärstaten monterats ner och 
gästgiverier byggts fick det svenska samhället en infrastruktur anpassad efter 
behoven.




