
1865 Skjutsentreprenad. 

 

 

S.D. Herr Kronofogden och Riddaren D Iverus, som efter erhållen order, den 28 sistlidne 

månad förrättat entreprenad auktion å skjutshållningen vid Ramnäs Gästgifvaregård under 5 

år, räknadt från den 1 instundande oktober, hade hit öfverlämnat det vid berörde auktion förde 

protokoll af följande innehåll:  

”Protocoll hållet vid sammanträde med Ramnäs Skjutslag å Ramnäs Gästgifvargård den 28 

augusti 1865”.  

S.D. Efter skjutslagets beslut den 31 nästl. Juli voro närvarande i laga ordning valda 

Skjutslagsombud Bruksinspektorerne C Fock på Ramnäs och C F Kjellberg på Wirsbo samt 

kyrkovärden Erik Jansson i Säter, äfvensom enskilde skjutslags delägare Brukspatron W 

Öberg, Jan Olsson i Ramnäs kyrkoby, Nämndeman Anders Petter Andersson i Kilbäcken, Jan 

Jansson i Djupebo och Jan Norlin i Rävnäs. 

Enligt nämnde beslut och Läns kungörelse den 10:de dennes No 262 utbjudes å entreprenad 

auktion, härstädes varande skjutshållning till den minst bjudande under fem år från den 1:ste 

instundande oktober efter af skjutslaget antaget skjutsentreprenad kontrakt med sjelfvillig 

åkning af skjuts till Hemmingsbo utan några legoförtjänster derföre. 

Efter klubbslag kommer att bero på skjutslaget, att skeende anbud antaga eller underkänna. 

Sedan sagde kontrakt blifvit meddeladt äfvensom ofvanstående vilkor skedde utrop. 

Minsta anbudet gjordes af Jan Olsson i Ramnäs Kyrkoby med Sexhundra (sjuttio) Rd Rmt, 

som med klubbslag fästades.  

Derefter träffades särskild öfverenskommelse med skjutslaget och Jan Olsson i Ramnäs 

Kyrkoby att han åtager sig skjutsen härstädes efter ofvanförmälde skjutsentreprenadkontrakt 

från den 1:ste instundande oktober under fem år, emot Sexhundra Rd Rmt för år, att utgå efter 

behörig ordning af skjutslaget upgiord skjutregleringslängd, som lemnas till Kronofogden i 

orten den 1:ste instundande oktober, att till Konungens Befallningshafvande i Länet ingå för 

granskning och fastställelse 

 

    Pro fidem 

    D Iverus 

 

Riktigheten häraf erkännes af ort och tid som ofvan Carl Fock, Conr Fr Kjellberg, Erik 

Jansson, Jan Olsson 

 

Bevittnas af 

 

N E Palmer  A P Andersson 

 

Likheten med orginalet intyga 

 

D Iverus  Gustaf Allmin 

 

 

 

 

 

 

 



Hwilket Protokoll var åtföljdt af deri åberopade kontrakt så lydande: 

”Kontrakt om entreprenad å skjutsen vid Ramnäs Gästgifvargård under fem år från den 1:ste 

oktober 1865”. 

 

§1 Entreprenören åtager sig att vid detta Gästgifveri utgöra all den skjuts som i stället för håll 

och reserv skjutsarna erfordras under en tid af fem år, räknadt från den1:te oktober 1865 till 

samma dag 1870, då detta kontakt utan upsägning uphör. 

§2 För sådant ändamål skall entreprenören, då vad Kongl. Brefvet augusti 1844 föreskrifver, 

vara försedd med tvenne dugliga hästar, 1 parvagn, 2:ne kärror deraf 1 med fjädrar, 2:ne 

enhetsslädar och 1 sadel samt 1 eller 2:ne skjutsare eller formän, tiänande detta antal 

skjutshästar, för hvarje skjutsdygn, räknat från kl 6 om aftonen vara för resande genast att 

tillgå. Uttagas dessa hästar efter kl 3 em, kunna de ej påfordras förr än 3 timmar efter det nya 

hålldygnets ingång, i hvilket fall extra hästar anlitas. Om sommartiden, då hästarna äro på 

bete förbehålles en timmas rådrum. 

§3 Entreprenören åligger, att utöfver hvad föregående § innehåller anskaffa 2:ne hästar med 

åkdon och behöflige skjutsare med åtnjutande 1 och 1 ½  timmas rådrum efter bud eller den 

resandes tillsägelse på Gästgifvargården och utöfver detta hästantal lemnas 10 hästar med 

åkdon och skjutsare efter 3:ne timmar från anfordran. Skjutsen utgöres till Ståltorp och Ekeby 

samt Hemmingsbo Gästgifvargårdar äfvensom till andra ställen inom 2:ne mil. 

Dessutom utgöres extra skjuts från detta Gästgifveri till Salbohed under den tiden af året 

möten hållas der, samt 3:ne dagar före början och 3:ne dagar efter slutet af sådane möten emot 

det att entreprenören, utom åkdonslega, åtnjuter i skjutslega för denna särskilda skjuts en Rd 

50 öre milen för hvarje häst. 

För all den skjuts som ifrån detta Gästgifveri utgår åtnjuter entreprenören oafkortat hela 

skjutslegan, som för entreprenad skjuts ifrån Gästgifverier å landet enligt författningarne eger 

rum. 

§4 Då skjuts för Riksdagsmän, Ilbud och Kurirer påbjudas skall entreprenören serskildt 

tillhandahålla sådan skjuts på vilkor, som dervid stadgas. 

§5 Entreprenörens hästar och åkdon skola alltid hållas duglige och pålitlige, samt komma 

derföre att af Kronobetjäningen å orten mönstras en gång i månaden eller oftare och om något 

då befinnes brista bör entreprenören genast uppå tillsägelse låta bättra hvad som är felaktigt 

och anskaffa duglige hästar i stället för dem som kasseras. 

Skjutsarne skola vara välfrejdade personer af den ålder, snygghet och beskaffenhet, att de 

finnes tienlige till erforderligt biträde vid resandes forskaffande. 

§6 Entreprenören har rätt till begagnande af varmt, rymligt rum till bostad för sig och 

skjutsare, äfvensom stallrum och foderrum för hästar samt wagnshus för 2:ne åkdon så att 

resande vid Gästgifvargården betjenas med skjuts efter de villkor, som detta kontrakt uptager, 

allt kostnadsfritt för entreprenören. 

§7 Entreprenören sjelf eller någon annan pålitlig å hans vägnar anställd person skall alltid 

uppehålla sig vid Gäsgifvargården för resandes betjenande med skjuts. 

§8 Entreprenören tillgodonjuter årligt bidrag med Sexhundrade Rd Rmt efter träffad 

uppgörelse vid entreprenad auktion denna dag, från skjutslagets 11 8/16 mtl, afgifter utgår 

efter upgjord och i laga ordning fastställd skjutsregleringslängd, hvilken afgift debiteras af 

Häradsskrifvaren i Krono Uppbördsboken derföre entreprenören betalar arfvode med 3 Rd, 

Liquiden utqvitteras hos Kronofogden vid ordinarie uppbördsstämma. 

§9 För kontraktets ordentliga fullgörande ställer Entreprenören fullgod borgen. Dör han under 

entreprenadtiden ega sterbhusdelägare rättighet till befrielse från kontraktet efter sex 

månaders upsägning som göres hos Kronofogden. 

§10 För nödig kontroll åligger det Kronobetjeningen i orten att, efter hvad förr sagt är minst 

en gång i månaden eller oftare visitera Gästgifveriet och hafva tillsyn deröfver, att allt 



befinnes uti behörigt skick, och bör entreprenören vid äfventyr af lega, som genom 

Kronofogden uttages genast eller så fort sig göra låter anskaffa hvad som brister och 

iståndsätta hvad som blifvit anmärkt såsom felande vid dessa visitationer. 

§11 Will Entreprenören öfverlåta detta kontrakt å annan person, anmäle han sig derom till 

Konungens Befallningshafvande, som efter skjutslagets hörande deröfver resolverar. 

§12 Detta kontrakt som af skjutslaget är gilladt, underskrefves af entreprenören och af 

Kronofogden å skjutslagets vägnar, samt bevittnas af 2:ne ojäfvige män, tagande 

kontrahenterne häraf hvar sitt likalydande exemplar. 

§13 Skulle statsanslag erhållas till lindrande af skjutslagets utgifter i och för skjutsens 

bestridande vid denna Gästgifvargård tillkommer det endast skjutslaget. 

§14 Såsom vilkor för utgörande af skjuts efter §3 till Hemmingsbo och Salbohed är att vägen 

skall hållas i fullt lagligt stånd, lika som öfrige indelte vägar hvilka stå under 

Kronobetjäningens vård och upsigt. 

§15 Entreprenören eger i öfrigt att vid fullgörande af sine åligganden ställa sig till efterrättelse 

hvad lag och  författning samt Konungens Befallningshafvandes serskilda kungörelse 

angående ordningen vid Gästgifverierne den 15 oktober 1860 innehålla och är för 

försummelse underkastad ansvar i enlighet med deri förekommande stadganden. Ramnäs den 

28 augusti 1865 D Iverus” och fann Landshöfdinge embetet vid föredragningen af detta 

ärende skäligt att ifrågavarande entreprenad kontrakt till efterrättelse fastställa, med vilkor att 

entreprenören inom den 1 instundande oktober hos Kronofogden  i orten ställer antaglig 

borgen för kontraktets uppfyllande och skulle bevis öfver fastställelsen påtecknas 

entreprenadkontraktet och tillika meddelas genom protokollsutdrag. 

 

    Ex officio 

 

    Curry Treffenberg 

 

1866 12/3 Ett års entreprenad afgift efter afdrag för Annehill 15  Rd 69  denna dag betalt 

med 584 Rd 31 ö af  ----- 

 

1867 11/3 Ett års entreprenadafgift efter afdrag för Annehill 15 Rd 69 ö denna dag betalt 

med 584 Rd 31 ö af ---- 

 

1868 10/3 Ett års entreprenadafgift betald till fullo med sexhundra /600/ Riksd Riksmynt af 

------ 

 

1869 9/3 Ett års entreprenadafgift betald till fullo med Sexhundrade Rd Rmt  600 

 do  do för år 1865 af Annehill resterande  15, 69 

 do  do för år 1866  do     do   15,69 

    Tillsammans Rd 631,38 

    Utbetalt af --- 

 

1870 2/3 Entreprenadafgift för tid 1 oktober 1869 – 1 oktober 1870 

 utbetalt till Jan Olsson  med   Rmt 600 Rd

    af  G W Wijkman 


