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N
är vi färdas på vägarna är det sällan 
vi funderar nämnvärt över vägens 
ursprung och utveckling. Men ser vi 
oss ikring kan vi snart upptäcka en mängd 

uttryck hos vägen och dess omgivning som 
berättar hur den kommit till och hur den 
använts.

Faktum är att ett stort antal av dagens 
vägar är mycket gamla. Många generationer 
har hunnit använda samma stråk som du 
och jag och satt sin prägel på vägmiljön, 
från äldsta tid till nutid. Det kan vara sättet 
som vägen sträcker sig i landskapet och 
platser som den passerar, vägens eget ut
seende med tidstypiska vägbyggnads- 
metoder eller företeelser i vägkanten.

För vår tid och för framtiden borde prin
cipen att bygga nytt utan att bygga bort det

tidigare, vara självklar. Vägars kulturhisto
ria gör resan mer upplevelserik, stärker 
människors medvetande om miljöfrågor 
och ökar vår lokala identitet.

Med den här skriften vill vi visa vad 
vägar och deras närmiljöer kan förmedla 
om väghistoria. Läs den som en kunskaps
källa eller använd den som ett uppslags
verk. Innehållet är lagt efter en tidsaxel från 
äldsta tid till nutid men kronologin har inte 
kunnat följas blint - en väg- eller bro- 
byggnadsepok kan sträcka sig utanför det 
tidskapitel som den här presenteras i. 
Mycket har vi fått med och ändå finns 
mycket kvar. Det avlånga landet är 
glädjande nog fyllt av egenheter även när 
det gäller vägar.
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Tidigt hade de första människorna behov av 
vägar och kommunikation. För dem var 
resandet nödvändigt för att kunna umgås 
med andra människor, hålla större religiösa 
fester och bedriva handel. Handeln krävde 
också att man kunde transportera varor och 
råvaror.

I hög grad var det vattenvägarna som 
användes. Sommartid for man med båtar 
eller andra flytetyg och på vintern gav isen 
fast underlag och gott före. Idag kan vi 
spåra många av de förhistoriska vatten
lederna via högt liggande fornborgar (för 
försvar), stora och monumentala rösen 
(vilkas primära funktion var att ses av 
boende och resande) eller hällristningar (för 
kult) vända mot de förbipasserande. Vatten
vägarna har förblivit viktiga transportleder 
och fortfarande används vissa vintervägar 
över sjöar och vattendrag för biltrafik.

Men för den förhistoriska människan 
fanns också vägar på landbacken. Inga 
byggda vägar, utan snarare naturbetingade 
stigar och leder. En del av dem finns kvar i 
terrängen, andra har övertorvats och fallit i 
glömska, byggts bort eller på annat sätt

försvunnit. Ytterligare andra har genom 
tiderna byggts ut till vägar för biltrafik.

Vägar som löper uppe 
på åsar eller följer 
andra höjdsträckning

ar är vanligt förekommande i framförallt 
södra och mellersta Sverige. De är exempel 
på färdstråk som använts redan av de första 
invandrande människorna. På sina håll finns 
också tidiga boplatser i anslutning till 
åsarna och åsvägarna - ett tydligt tecken på 
att människor färdats där sedan länge.
Väg 792 Kinnarp, Skaraborgs län. Foto Jan-Olof 
Montelius, Vägverkets museum i Borlänge.

Innan landlederna byggdes ut 
till vägar bör de ha sett ut som 
stigar. Några av dessa stigar 
finns kvar och används just 
som stigar. Annars är hålvägar 

de enda intakta förhistoriska vägar som 
fortfarande kan återfinnas ovan jord. En av 
de ståtligaste är kanske den förhistoriska 
haervejen genom Danmark i riktning mot 
Rom - en »flerfilig« hålväg.
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Hålvägar är stigar som genom otaliga 
generationers slitage, regnvatten och jord- 
erodering fått formen av mer eller mindre 
djupa diken. Människofötter, hästhovar, 
klövar och släpor har nött djupare och 
djupare ned i jorden. De djupa dikena 
kunde under regniga perioder bli så sörjiga 
att de resande valde att ta sig fram i ett in
tilliggande spår och på så vis har hela om
råden av hålvägar bildats, med parallella 
»filer« intill varandra.

Hålvägar kan ligga ensamma i lätt- 
eroderade jordar utan närbelägna forn- 
lämningar, men vanliga platser är annars i 
anslutning till åsvägar, gravfält, kultplatser 
eller vadställen - platser där många männi
skor passerat.
Timmele, Västergötland. Foto Gert Magnusson, RAÄ.

Även senare vägar, från 
tiden då färdmedlet var 
häst och vagn, kan ha ut

vecklat en hålvägskaraktär genom slitage 
och erosion.
Hällesåker-lnseros, Bohuslän. Foto Claes Jansson, 
Bohusläns museum.

■
 Åsar och andra höj dryggar var både 
lättorienterade och lättframkomliga. 
Topografin och det självdränerande 
materialet har sedan gjort det lätt att 

hålla väg ända in i vår tid. Flera tusen år av 
fungerande väg på samma plats - det är ett 
kulturarv.
Ericsberg, Södermanland. Foto Mia Andersson, VMM.

Ås- och höjdvägar, stommen 
«ÉÉfc£«i*åe från det första landburna

I kommunikationsnätet, är fort- 
farande livskraftiga. Idag kan 

dilemmat med de kraftigt trafikerade ås- 
vägarna vara risken för infiltrering av 
kemikalier och tungmetaller i vattentäkter, 
något som kan avhjälpas med speciella 
skyddsåtgärder. För landskapsupplevelsen 
är det ofta en fördel att behålla vägen i 
åsläge, med goda vyer ut över omlandet. 
Och med en kvarliggande väg undviks 
intrång i andra intressen.
Väg 771 Salbohed, Västmanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Vid arkeologiska utgrävningar kan 
man ibland finna äldre vägar från 
förhistorisk tid eller senare. De kan 

se ut så här - en förhistorisk eller medeltida 
vägbank sedd från sidan. Den två meter 
breda vägen är på ömse sidor begränsad av 
stenmurar och i vägbanan anas de kvar
liggande hjulspåren med ett hjulavstånd på 
90 cm.

Ett fastare och mer förgrenat vägnät än 
tidigare bör ha utvecklats under järnåldern 
då hästen blev vanligare som drag- och rid
djur och människan blev mer bofast. Från 
den tiden finns också de första fynden av 
vagnshjul.
Arkeologisk utgrävning av väg invid medeltidsborgen 
Skeingeborg, norra Skåne. Foto Anders Ödman, 
Lunds universitet.





När man skulle passera åar 
och vattendrag innan några 
broar fanns, letade man upp 

en plats där det var lämpligt att vada över. 
Det kunde vara en plats vid en åkrök, en 
flodbank eller en höjdrygg eller vid någon 
annan geologisk formation som underlätta
de övergången. När många människor 
färdades på leden och valde samma plats att 
vada över vattendraget, bildades ett vad
ställe. Idag kan vi hitta hål vägar ned mot 
vadstället, eller så har vadstället förbättrats 
och blivit en brobank under vikingatid eller 
en stenbro under senare århundraden. Men 
på vissa håll i landet, som i inre Norrland, 
har vadställena använts ända in på 1900- 
talet till dess att bilismen krävde 
brobyggnader.

Idag kan det korsande vattendraget vara 
försvunnet eller ha markant lägre vatten
stånd till följd av landhöjning och utdik- 
ningsverksamhet, men resterna av ett vad
ställe och tillhörande fornlämningar kan 
finnas kvar som bekräftelse på var vägen en 
gång gick.
Gamla Uppsala, Uppland. Foto Mia Andersson, VMN.

När gravfälten användes 
som begravningsplatser 
skulle de gärna ses av 
många, både för att 

hedra de döda och för att markera en gårds 
eller en bys gränser. Så det blev naturligt för 
förhistoriens människor att anlägga gravfält 
intill vägarna.

Jämför till exempel med hur vi idag 
månar om att stadsinfarter ska förmedla 
stadens kännetecken och utgöra gräns 
mellan stad och land - markera stadens 
gränser.
Greby gravfält, Bohuslän. Foto Jan Norrman, RAA.

Ett gravfält intill en väg kan 
innebära att vägen har samma 
anrika ålder som gravfältet.

Foto Gert Magnusson, RAÄ.





Ny religion 
främjar brobyggande
- i brytningen mellan vikingatid och medeltid
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För ungefär tusen år sedan befann sig folket 
i Norden i en brytningstid. Tiden skulle 
även påverka vägarna och vägbyggandet.

Befolkningen, som senare fått namnet 
vikingar, var asatroende jordbrukare och 
levde i ensamgårdar eller i mindre byar i ett 
land som ännu inte var enat till ett rike. Hit 
kom munkar från den redan kristna 
kontinenten för att omvända den nordiska 
befolkningen och kväsa den hedniska tron. 
Det som krävdes för att införa kristendo

men och nå ut till hela befolkningen var dels 
ett organisatoriskt nät - bildandet av 
socknar påbörjades - och dels ett bättre 
vägnät än det befintliga - vägförbättrande 
åtgärder uppmuntrades därför av den nya 
religionen.

Det här var initiativ som också väl
komnades av den framväxande statsmakten. 
Ett förbättrat vägnät var en förutsättning 
för att ena riket och att styra det.
Myrby, Uppland. Foto Mia Andersson, VMM.
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Av det som nyskapades i 
brytningstidens vägmiljöer är 
kanske runstenarna det som 

lättast låter sig upptäckas från bilfönstret. 
Många runstenar ristades och placerades 
invid vägarna för att de skulle ses och läsas 
av många, och där står de kvar som tydliga 
tecken på att vi kör i våra förfäders fotsteg.
Väg 692 Tortuna, Västmanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Alla runstenar har en framsida vänd 
mot vägen - då som nu. På fram
sidan finns inristade budskap. Det 
brukar handla om kära anhöriga 

som dött i främmande land och inte kunnat 
begravas hemma på gårdens gravfält - man 
hedrar de döda. Eller så berättas det om 
vem som byggt en bro, det vill säga en 
vägbank byggd av jord, grus, sten eller trä, 
lagd tvärs över ett vattendrag eller sank 
mark - man ristar runor om kristnade 
människor som gjort en välgärning i den 
nya religionens anda.

Runstenarnas budskap var viktiga att 
sprida till så många som möjligt. Så 
stenarna placerades där många människor 
passerade eller uppehöll sig - vid vägar, på 
gravfält eller vid andra samlingsplatser. Om 
vägarna passerade ett flackt område eller ett 
vadställe kunde runstenen på andra sidan 
vattendraget även fungera som sikt- och led
märke.
Foto Mia Andersson, VMN.

Runstenar är vanliga främst i mellersta och 
södra Sverige. En del är flyttade under 
senare tid till kyrkor eller parker, men fler
talet står ännu kvar på ursprunglig plats där 
man kan förstå funktionen de fyllde när de 
restes.

Runorna kan 
också vara ristade 
på fasta stenblock 
eller stenhällar 
istället för på 

resta stenar, deras ursprungliga funktion var 
ändå alltid densamma - att ses och läsas av 
förbipasserande.
Väg 504 Tibble, Uppsala län.
Foto Mia Andersson, VMN.

Vid Aspa i Södermanland byggde 
vikingatidens människor en bro 
över ån och markerade den med 
flera runstenar. Vägen och bron 

ingick i en viktig huvudled från Uppsala, 
dåtidens huvudsäte, till Nyköping och 
vidare söderut - sedermera den så kallade 
Eriksgatan. Idag går vägen fortfarande fram 
på samma plats intill runstenarna och bron 
har försetts med ett berättande räcke - 
vikingaskepp över den forna segelleden.
Väg 223 Aspa bro, Södermanlands län. Utsmyckning 
av konstnär Gunilla Stähle för Vägverket.
Foto Mia Andersson, VMN.
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På några ställen runt om i landet finns hela 
system av forntida vägar bevarade. Det rör 
sig om centrala platser i dåtidens landskap 
dit många resande ställde sin färd. Som här 
vid Läby, alldeles väster om Uppsala, där 
man kan »läsa« sig fram till flera genera
tioner av samma väg. De första vägarna och 
vadställena hittar man vid gravfälten och 
gravhögarna (i, z) - idag ligger dessa 
platser en bit ifrån ån beroende på att 
vattenlinjen sänkts genom århundradena 
(till följd av landhöjning och utdiknings- 
verksamhet). Vadställena förbättrades sedan 
under vikingatid till fyllda brobankar som 
markerades med uppställda runstenar (3). 
Här finns också senare generationer av 
vägar med stenvalvsbroar (4, 5) jämte bron 
från vår egen tid (6).

Det här är platser med koncentrerad 
information om vår väghistoriska 
utveckling som kan upplevas på plats, mer 
tydligt än någonsin några dokument ur 
arkiven. Områden med så levande väg- 
historia är kulturhistoriska sevärdheter.
Läby vad, Uppland. Foto Jan Norrman, RAÄ.





Kyrkor byggs, 
städer och byar bildas
- knyts samman av medeltidens finförgrenade vägnät
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Det sägs att alla vägar bär till Rom men här 
hemma bar alla vägar till kyrkan, bygdens 
centrala mötesplats. Det var när kristen
domen spred sig som varje socken byggde 
en kyrka och hit färdades sedan varenda 
människa varje söndag - ända in på 1900- 
talet.

Vid samma tid som kyrkorna uppfördes 
ökade kungens och den politiska maktens 
inflytande. Landet började få formen av ett 
enat rike. Städer byggdes. De växte fram ur 
redan etablerade handelsplatser eller anlades 
vid viktiga vägskäl, vid försvarsplatser eller 
vid omlastningsplatser för järn- och jord
bruksprodukter - varor som gick på export 
redan under medeltiden. Till städerna drogs 
hantverkare och köpmän, gesäller på jakt 
efter lärlingsplatser och bönder med pro
dukter för avsalu. Flitiga resenärer var 
också pilgrimer på vandring till Nidaros i 
Norge (nuvarande Trondheim) eller annan 
helig plats, biskopar på väg till någon av de 
otaliga kyrkvisitationerna och soldater ur 
något medeltida garde.

Ett mer accentuerat vägnät - med 
stamvägar och ett finförgrenat mindre väg

nät - var både en förutsättning för den på
gående samhällsuppbyggnaden och en följd 
av densamma. Kyrkobyggande, stadsbildan
de och ökad varuproduktion krävde fler och 
bättre vägförbindelser samtidigt som de nya 
möjligheterna till social samvaro, handel 
och export i sig gav upphov till att ytter
ligare nya vägar banades.

På landsbygden började det kulturland
skap som vi känner som det svenska ta form 
med mer utpräglade byar omgivna av 
odlingsmarker. Dagens landsbygdsbe
byggelse har ofta rötter ned i medeltid, i 
många fall ännu tidigare, men det är stora 
variationer runt om i riket. Utvecklingen 
varierar i tid från söder till norr.

Från medeltiden har vi också de första 
nedtecknade lagarna, 1200-talets landskaps
lagar. Där skrivs det bland annat om hur 
breda vägarna bör vara och hur man borde 
komma till rätta med resande herremäns 
gästande hos ovilliga bönder som inte fick 
betalt för mat och husrum. De problemen 
löstes först flera hundra år senare.
Väg 751 mot Bergs kyrka i Valle härad, Skaraborgs 
län. Foto Sture Traneving, VVÄ.





Kyrkor är vanliga 
siktmärken för dagens 
vägfarare, så har det varit 

sedan medeltiden. När kristendomen hade 
fått fäste i en bygd var det befolkningens 
uppgift att bygga en kyrka - en sockenkyr
ka. Ofta valde man en plats som redan 
tidigare var en viktig mötesplats i bygden - 
en handelsplats eller en kultplats - för det 
nya bygget.

Kyrkan blev så bygdens centrala mötes
plats, ett centrum dit alla vägar bar. Här 
gjorde man upp om bytes- och handels- 
affärer, lät tinget skipa rättvisa, hörde 
nyheter från övriga delar av landet och 
lyssnade på skvaller, förutom de guds
tjänster som hölls. Kyrkorna runt om i 
landet kom sedan att behålla funktionen 
som bygdens samlingsplats långt in på 
1900-talet. Och det är först på 1900-talet 
som nya vägar dragits långt bortanför 
socknens centrum. Men kyrkorna kan 
fortfarande bidra till den lokala orienter- 
barheten.
Hemmesjö kyrka, Kronobergs län. Foto Christina 
Almqvist/Mariann Syllner-Gustafsson, VSÖ.

Det finförgrenade vägnät 
som växte fram under 
medeltiden är till stora 
delar detsamma som vi 
använder idag. Det 

sträckte sig från by till by via sockenkyrkor 
och passerade omvärldens vardagsplatser - 
kvarnen, handels- och tingsplatsen och 
vidare mot staden - som trädda på ett 
snöre. Här och var korsas dessa gamla vägar 
av moderna.
Röks socken, Östergötland. Foto Jan Norrman, RAÄ.

Idag kan vi resa på de medeltida 
vägsträckningarna när vi rör oss i områden 
med medeltida kyrkor eller med gårdar och 
byar belägna på gamla byplatser. Att 
byplatserna är gamla kan man bestämma av 
läget i landskapet, by- och gårdsnamnen 
m.m. På en sådan färd mellan medeltidens 
platser kan vi också passera runstenar och 
färdas på åsar, alltså rent förhistoriska 
vägrum som överlevt senare tiders 
förändringar. Samhällets uppkomst och 
utveckling passerar revy.

MEDELTID • ty



Älvsborg

Ålborg

DANMARK

Gotland tillhörde Danmark 
mellan åren 1361 -1645

T eckenf örklaringar

^ = Stamväg, dvs gång- eller rid väg 

= Slott eller befäst borg 

i = Kloster eller Själahus

= Större ort och/eller marknadsplats 
• = Mindre ort och/eller marknadsplats
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Medeltidens riksvägnät var inte skilt 
• från det lilla vägnätet, utan vissa 

i f socken- och häradsvägar knöts 
samman genom landskapen och bildade en 
riksväg, en stamväg. Fjärr- och närkommu
nikation samsades på samma vägar - stats
maktens sändebud och socknens kyrko
besökare, biskopar på visitationsresor, 
forbönder och pilgrimer.

Vägnätet förgrenade sig som mest i 
landets tätbefolkade och centrala delar. 
Eriksgatan, Lagastigen och Nissastigen, 
Silverstigen i norra Sverige och Pilgrims
leden är några av de kända stråken i medel
tidens stamvägnät. På sina håll samman
faller de med dagens vägnät.
Bearbetad karta från original av Eliz Lundin, 
Vägverkets museum i Borlänge.

Inom byarna fanns förr 
många vägar utöver lands- 
och sockenvägarna. Det var 

brukningsvägar som ledde till åkrar och 
ängar, till vattendrag och till marker där 
djuren gick på bete, ofta skogsmarker.

Vägar som på ömse sidor är kantade av 
hägnader kan vara gamla fägator. De 
användes för att driva djuren från byn ut till 
betet utan att riskera att kreaturen kom åt 
grödan på åkrarna - med hägnaderna höll 
man djuren på plats inom vägen.

Fägator har använts och nyanlagts under 
många hundra år och hägnadsmaterialen har 
varierat. Stengärdsgårdar är de som bäst 
klarat tidens påfrestningar av väder och vind.

För väghållningen kan de vara problema
tiska, men de flesta stenmurar ligger så pass

djupt i backen att de fungerar utmärkt som 
dräneringsdiken till vägen, alternativt kan 
en ytlig ränna tas upp. Samtidigt är det bra 
om vägkroppen kan hållas så låg som 
möjligt. Snöröjningsbesvären kvarstår dock, 
om än bara under en kort tid av året.

Många brukningsvägar och fägator har 
redan försvunnit, en del har skördats av det 
alltmer extensiva jordbruket. Några finns 
kvar som fornlämningar eller som enskilda 
bilvägar, men på det allmänna vägnätet har 
fägator blivit en raritet.
Norra Uppland. Foto Tord-lnge Eriksson, VMN.

Över våtmarker, diken och mossar 
kunde man bygga kavelbroar, för 
att komma över mer torrskodd än 
tidigare. Kavelbroar byggdes av 
trä på en enklare rustbädd - plank 

liggande i gångriktningen alternativt slanor 
eller timmer liggande tvärs gångriktningen 
med lagom stegavstånd.

I de centrala delarna av Sverige finns 
nästan inga kavelbroar kvar ovan jord. Man 
kan finna dem vid arkeologiska utgräv
ningar och de kan leva kvar i ortnamn eller 
platsnamn. I norra Sverige, som kolonisera
des senare, fanns de kvar och användes långt 
in på 1900-talet tills bilismen krävde broar 
av annat slag.
Storoxbron i Ängersjö, Härjedalens kommun, 
Hälsingland. Kavelbro använd för oxdrift till Falu 
Koppargruva. Daterad till 1600-tal genom C14- 
metoden. Foto Gert Magnusson, RAÄ.
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När Gustaf Vasa valdes till kung och sedan 
reformerade kyrkan från katolsk tro till
protestantisk, då tog medeltiden slut och 
den nya tiden började.

Det vägnät som redan etablerats 
stabiliserades alltmer och förgrenade sig 
ytterligare i takt med samhällets behov.
Flera industrier drivna av bondekooperativ, 
som bergsmanshyttorna eller Sala silver
gruva, blev statsangelägenheter som krävde 
ett fungerande transportsystem.

Kartor över större områden (geografiska 
kartor) började så småningom upprättas. På 
flertalet av dessa bevarade och berömda 
kartverk finns större vägstråk markerade.

Långväga resenärer var bland andra 
kungahuset som förde ett ambulerande hov 
mellan kungliga gårdar och nybyggda slott 
som Kalmar och Vadstena. Men också all
mogen gav sig ut på långa vandringar för att

söka säsongsarbete i odlingsbygder och 
bedriva handel på de stora riksomfattande 
marknaderna - som Distingen i Uppsala.

Vägarnas utseende skiljer sig inte från 
medeltidens. De sträcker sig från by till by 
via sockenkyrkan och de har fortfarande 
mycket gemensamt med de naturbetingade 
vägarna från människans första tid - man 
byggde inte bort stenar och hällar, branta 
lutningar och vattensjuka områden utan 
rundade dem i stället. Vägarna fick följa 
landskapets linjer - en skogsrand, en bergs
fot eller en åkerkant. Sådana vägar som 
ligger i landskapets skiljelinjer hittar vi lite 
varstans - i norr eller i söder, i längre 
sammanhängande sträckor eller bara korta 
bitar, hos en ålderdomlig väg eller hos en 
väg som vuxit i takt med bilismen.
Väg 889 Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.
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En vanlig typ av väg 
i skiljelinje är när 
vägen följer gränsen 

mellan öppen mark och skogsmark. Med 
kulturgeografens ord säger man att vägen 
löper mellan inäga och utmark. Inägan var 
byns åkrar och ängar medan utmarken var 
skogen eller andra »obrukbara« marker. 
Åkrar och ängar var otroligt värdefulla för 
byns befolkning. Åkern försörjde dem med 
mat för självhushåll och för avsalu. Och 
från ängsmarken hämtades allt foder som 
höll djuren vid liv under vinterstallningen 
och som garanterade gödsel från vinter
stallningen till åkermarken för att därmed 
ge tillräckliga skördar även det året. Det var 
ett starkt knutet kretslopp där ingen länk 
fick fela och där den mödosamt uppbrukade 
marken var kärnan i systemet.

För att inte inkräkta på den ovärderliga 
öppna marken kunde vägarna förläggas till 
skogsbrynets rand eller till kanten av ett 
impediment. Där var det också förhållande
vis lätt att röja och bereda mark för väg.

De här vägarna kan vara byggda allt från 
det att området bebyggdes och uppodlades 
till tiden för första och andra världskrigen. 
Först då hade förbättrade odlingsmetoder, 
industrialisering och urbanisering och 
framförallt bilismens inträde med krav på 
bättre framkomlighet gjort att jordbruks
markens värde minskat i förhållande till 
vägmärkens.
Eskilstuna kommun, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMM.

Men vägar kan 
också ringla 
fram över de

öppna markerna. Då är förklaringen en 
annan. Flär har vägen uppstått i linjen 
mellan olika åkertegar eller mellan olika 
öppna markslag (åker - äng) i det gamla 
Jordbrukssverige. Då var de stora åkrar vi 
har idag uppdelade i mångdubbelt fler små 
åkertegar med mellanliggande öppna diken.
I anslutning till de mellanliggande dikena 
kunde vägarna gå fram, dels de bruknings- 
vägar byn behövde för att nå ut till samtliga 
åkertegar och dels de allmänna färdvägarna. 
Och där har vägen legat kvar genom mark- 
ägoskiften och jordbruksomläggningar.

Så när vägen idag ringlar fram, till synes 
utan anledning, över ett storskaligt upp
odlat landskap är just vägen i själva verket 
det enda som återstår av Gammelsveriges 
lapptäcke. Vägen i sig erbjuder också en 
variationsrik färd.
Väg 712 Vendel, Uppsala län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Vägen kan 
ringla mycket 
eller lite, vara 

bred eller smal - alltid berättar varenda 
krök om ett svunnet landskap och om hur 
man värdesatte vägar i förhållande till 
annan mark. Rätar vi en kurva försvinner en 
del av det gamla pusslet.
Väg 223 Björnlunda, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.
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I skogsmark kan man 
sällan prata om 
synliga skiljelinjer. 
Här har istället de 
äldre vägarna med 

slingrande sträckning vuxit fram ur stigar 
som människor och djur trampat upp.
Stigar som har gått där det varit lättast att 
komma fram - runt stenar och vidsträckta 
träd, över fasta hällar och runt våtmarker.

Stigen har sedan övergått till väg, med de 
flesta kurvorna i behåll. Att standardhöja 
dessa vägar genom breddning, beläggning, 
kurvrätningar eller nya sträckningar kan 
vara att förinta de vägmiljöer där vi 
tydligast kan uppleva vägbyggandets första 
barndom - från stig till väg.
Väg 889 Gryts socken, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMN.

I vissa fall har vägen utgjort gräns 
mellan olika ägor. Gränsrösen vid 
vägkanten vittnar om det. 

Gästrikland. Foto Mia Andersson, VMN.

U
På mindre vägar med relativt
mycket trafik kan siktröjningar 
vara ett alternativ till breddning 

och kurvrätning - om en vägförbättring är 
nödvändig. I andra fall kan siktröjningar 
vara direkt förödande för vägmiljön och för 
det omgivande landskapet.
Väg 808, även kallad Munkaleden, Jönköpings län.
Foto Bernth Johansson, PS.

Äldre vägar är byggda med enkla 
medel i en skala som underordnar 
sig omgivningen. Rutinmässiga 

förändringar eller tillsynes små åtgärder kan 
totalt förinta sambanden mellan vägen och 
landskapet. Skalan kan bli för stor och 
vägen tenderar att bli ödslig i landskapet.

Att anlägga mötesplatser kan vara ett 
alternativ till breddning.
Foto Christina Almqvist/Mariann Syllner-Gustafsson, 
VSÖ.





• i stormaktstidens Sverige •

Skjutssystem, kart
läggning och ökat resande

1900

1800

1700

1600

1520

1050

950

När Sverige var en stormakt låg landet 
ständigt i krigsberedskap. Det krävdes en 
livlig kommunikation inom landet för att 
upprätthålla ordningen, driva in skatter 
som delvis fick bekosta krigen, mobilisera 
soldater och flytta trupper. Vägförbättringar 
blev ett måste.

Från statsmakten skickades tjänstemän 
ut på otaliga uppdrag land och rike kring - 
länsstyrelsen var en av flera statliga 
inrättningar som bildades under 1600-talet. 
Handelsmän var också flitiga vägfarare, 
liksom bönder som förmedlade post - 
postförmedlingen var alldeles nyinrättad. 
För att underlätta för de resande, men 
kanske framför allt för de boende nära 
vägarna som hitintills fått bidra med mat 
och husrum utan ersättning, togs nu beslut 
om gästgiverier och vägmätningar som i hög 
grad kom att efterlevas. Resultaten finns 
kvar - gästgiveriebyggnader och milstolpar.

De många krigen och truppförflyttning
arna skapade några helt nya vägar, exempel
vis vägar som förband de nyerövrade

områdena Skåne, Halland, Blekinge, Jämt
land och Härjedalen med det övriga Sverige. 
Men krigsapparaten var också en flitig 
nyttjare av befintliga vägar, bland annat vid 
mobiliseringen av soldater från landets alla 
gårdar och byar.

Det ökade resandet bidrog också till att 
fler kartor än tidigare upprättades. Geo
grafiska kartor behövdes för krigföring och 
för postförmedling. Dessutom upprättades 
bykartor - geometriska kartor där även 
vägarna markerades - i samband med en 
effektivare skatteindrivning. Genom kart
läggningen kunde byns »värde« bestämmas 
och därav dess möjlighet att betala dryga 
skatter. Många kartor från 1600-talet och 
framåt finns kvar i Lantmäteriverkets arkiv 
och är utmärkta att jämföra med dagens 
karta för att avläsa likheter och skillnader 
mellan dåtidens och dagens vägar och 
landskap.
Gamla landsvägen Höör-Eslöv.
Foto Bertil Helgesson, VSK.
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 Flera gånger tidigare, både under 
medeltid och under Vasakungarnas 
tid, hade försök gjorts att upprätta 

ett officiellt resesystem som skulle 
underlätta för resenärerna och samtidigt få 

bönderna att slippa ifrån gästande herremän 
som aldrig betalade för mat och husrum. 
Under stormaktstiden när herremännens 
resande ökade kraftigt samtidigt som 
allmogen fick det allt kärvare genom de 
ständiga krigen, blev situationen ohållbar. 
En gästgiveriförordning antogs 1649 och 
skjutsfärdspenningen, en skatt, infördes och 
nu blev efterlevnaden ute i riket så god att 
resesystemet kunde genomföras. Det 
bibehölls sedan ända in på 1900-talet och 
en del av gästgiveribyggnaderna finns kvar. 
Vissa av dem är fortfarande i drift som 
gästgiverier, värdshus eller hotell.
Spångens gästgivaregård, Skåne.
Foto Carl-Gustaf Hagander, RAÄ.

På ungefär två mils 
avstånd från varandra 
kan man passera 
byggnader vid vägen 

som tidigare fungerat som gästgiverier eller 
skjutshåll. Två mil var en lagom etapp 
mellan byte av hästar. I områden med spridd 
bebyggelse fick man anpassa etableringen 
till större vägkors, befintliga gårdar, byar 
och städer - avstånden kan då vara längre. 
Yvre gamla gästgiveri, Uppland.
Foto Mia Andersson, VMM.

Vid gästgiverierna kunde de 
resande byta hästar och få sig ett 
mål mat eller en sovplats för 

natten. Skjutsen tillhandahölls av gästgiveri 
värden och när hans styrkor inte räckte till 
fick bönderna som bodde någorlunda inom 
räckhåll rycka in med häst och kusk, så 
kallad hållskjuts.

En resande kunde således ta sig fram 
genom landet via gästgiveri efter gästgiveri 
genom att vid varje hållplats byta ekipage, 
skriva in sig i loggboken och betala för sin 
resa. Statstjänstemannen fick sedan tillbaka 
pengarna av staten mot uppvisande av rese
räkning. Staten finansierade det hela med 
den nya skatten, skjutsfärdspenningen. 
Utanför gästgifveri. Akvarell av Fritz von Dardel, 
1838. Nordiska museet.

Större vattendrag tog man 
sig över med hjälp av båtar. 
Båttrafiken tillhandahölls 

ofta av desamma som stod för gästgiveri- 
eller skjutsverksamheten.

Vissa av dessa historiska färjelägen drivs 
fortfarande med färjetrafik, men de flesta 
har försetts med broförbindelser.

Förhållandet mellan väg, bro och 
historiskt färjeläge kan vara värt att måna 
lite extra om. Med det ökade intresset för 
platsers historia kan färjelägen bli en attrak
tion för rastande bilister.
Gamla färjeläget under Svinesundsbron, Bohuslän. 
Färjeläget har n/ligen renoverats. Foto före 
renovering Bo Niklasson, Bohusläns museum.
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I samband med gäst- 
giveriförordningarna 
bestämdes också att 

riksvägarna skulle längdmätas och upp- 
märkas med milstolpar. Det blev lant
mätarnas uppgift att mäta upp våglängder. 
Häraderna beställde och bekostade sedan 
milstolparna, därför finns det nästan lika 
många former och utseende på milstolpar 
som det fanns härader och tillverkare. Men 
ett har de allra flesta gemensamt - avstånds- 
angivelsen som endast med siffrorna 1,1/2 
eller 1/4 visar avståndet till närmaste hel- 
milsstolpe. Det lär vara en svensk upp
finning som dels gjorde tillverknings
processen mycket enklare - gjutjärnsformar 
kunde till exempel användas flera gånger - 
och dels underlättade för både resenären 
och skjutskarlen att beräkna resans längd 
och därmed priset. Bara i undantagsfall 
visar milstolpen istället hela avståndet till 
närmaste stad.

I över tvåhundra år behöll milstolparna 
sin funktion som vägmätare. Först när järn
vägen kom började skjutssystemet konkur
reras ut och när det nya metersystemet 
antogs på väg in i vårt sekel, då stämde inte 
milstolparnas mil om 18 000 alnar (10 689 
meter) med den nya 10 ooo-metersmilen. 
Men sättet att ange avstånd i fjärdingsväg 
levde länge kvar bland befolkningen.

De flesta milstolparna är av sten eller

gjutjärn, endast ett fåtal är av trä. Det var 
tidens tand som gick hårt fram med trä
stolparna och på många håll »bytte man 
upp sig« materialmässigt efter några år.
Väg 272, Gävleborgs län.
Foto Mia Andersson, VMN.
Väg 583 i Övergrans socken, Uppsala län.
Fornlämning nr 95. Foto Lennart Eriksson, PÖ.
Väg 1084 vid Soivalla i Faringe socken, Uppsala län. 
Fornlämning nr I. Foto Lennart Eriksson, PÖ.

Det kan vara svårt att upp
täcka milstolparna och 

fundamenten de står i. Men ett tomt funda
ment är lika fullt av väghistoria som en väl
hållen milstolpe.

Renovering av milstolpar har genomförts 
med uppmärksammat och lyckat resultat i 
bland annat Mälardalsområdet, Småland 
och Gästrikland. Bilderna visar fundamentet 
till en milstolpe före och efter renovering 
- ett fundament som utan renoveringsinsats 
riskerat att falla i glömska.
Väg 53 på Husby Malmen i Husby Oppunda socken, 
Södermanlands län. Fornlämning nr 46.
Foto Thomas Herou, PÖ.

En milstolpe vid vägen 
kan lyfta hela vägmiljön 
och ge resan innehåll.
Norra Västmanland.
Foto Mia Andersson, VMN.
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Det sägs att vi moderna människor har lätt 
att identifiera oss med 1700-talsmänniskan. 
Delvis beror det säkert på allt skriftligt 
material som finns bevarat - dagböcker, 
brev och inte minst reseberättelser där även 
vägutseende och framkomlighet finns 
skildrat.

Resandet med skjutsning via gästgiverier 
fortlevde. Politiker for till huvudstadens 
alltmer frekventa riksdagar - landet var 
under en stor del av 1700-talet utan 
envåldshärskande kung. Århundradet var 
upplysningens tid - svenska vetenskapsmän 
som Linné, Celsius och Hülphers for land 
och rike runt på jakt efter kunskap. Den 
ständigt ökade handeln med produktion ute 
i byarna (de västgötska knallarna är ett 
tydligt exempel), försäljning i städerna och 
import via Ostindiska kompaniet, var 
beroende av både vägar och båttrafik.

Gamla vägar förbättrades och nya 
byggdes. Till väg- och brobyggnadstekniken

fogades ett nytt material - stenen. Det var 
propåer från kunglig ort som förordade att 
broar skulle byggas av sten och inte som 
tidigare av trä, om det över huvudtaget 
funnits bro på platsen. Sten var mer hållbart 
som bromaterial och dessutom började skog 
bli en bristvara på vissa håll i landet efter 
långa tiders användande av trä som 
byggnadsmaterial, värmekälla i alla hushåll 
och kol vid järnframställning.

Ansvariga för tillståndet hos landsbyg
dens vägar och broar var de markägande 
bönderna. Varje bonde tilldelades en eller 
flera bestämda vägsträckor som helst skulle 
underhållas två gånger om året - efter 
vårsådden och efter höskörden. Det var 
innan den centrala väghållningen kom till, 
men spåren av bondesamhällets väg- 
hållningsansvar finns kvar i form av märkta 
stenar vid vägkanterna.
Foto Carl-Gustaf Hagander, RAÄ.
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Förr var det ingen nackdel 
att bo intill vägen. Det gav 
istället en social trygghet 
och en möjlighet att fånga 

nyheter - nyheter färdades bara på vägarna. 
Närheten till transportmöjligheter var också 
en positiv faktor när resandet tog så mycket 
tid och effektiva snöplogar saknades. Till
fartsvägar skulle dessutom bara försett 
bonden med än mer väg att underhålla.

Vägen genom byn är ryggraden i byns 
utseende. Det var från vägen tomtindelning
en utgick och formade byn till exempelvis 
en radby med gårdarna på rad längs vägen 
eller till en klungby med gårdarna samlade 
runt ett vägkors.

Idag är vägar genom byar inte längre så 
vanliga, på det allmänna vägnätet är de rent 
av sällsynta. Men för förståelsen av land
skapet och den stora betydelse vägarna 
spelat är de viktiga. Det är byggnaderna och 
vägen tillsammans som är den helhet vi 
måste vara rädda om. Med varsamt tillväga
gångssätt vid vägunderhåll, dränering och 
snöröjning och med minimala påbyggnader 
av vägkroppen kan vi behålla byvägarna 
ännu några hundra år.
Väg 723 Hälistä by, Västmanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

I Sveriges öppna landskap är alléerna 
viktiga inslag. De finns framförallt i 
herrgårdspräglade odlingsbygder som 
Skåne, Östergötland, Sörmland och 
Uppland. Skåne är även rikt på pilevallar - 
träd som bl.a. var viktiga för hamling.

Alléerna planterades med det ut
talade syftet att leda vägen fram till 
en betydelsefull plats, en plats av 

rang - en större gård, en kyrka. De funge
rade också som reservlager i skogfattiga 
bygder och som siktledning i öppna land
skap. Den optiska ledningsförmågan har 
fått än större betydelse idag med ökade 
hastigheter på vägarna.
Hagbyberga, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMN.

■ Att färdas i en allé är en speciell 
upplevelse.

pRijÄi Maltesholm, Skåne.

Foto Carl-Gustaf Hagander, RAA.

Ensamt placerade träd, solitär
träd, fungerade som rikt
märken och som identifikation 
- de har hjälpt resenärer att 

orientera sig. Det kan också finnas en folklig 
tradition knuten till trädet, se kapitlet På 
väg mot central väghållning. Precis som 
alléer har solitärträden stor betydelse för 
landskapsbilden. Ett borttaget träd kan göra 
vyn tom och ödslig och vägen utan för
ankring, utan hållpunkt.
Väg 766 Fasma-Sätuna, Uppsala län.
Foto Mia Andersson, VMN.

CÖE Skador på vägnära träd som uppstår 
vid oaktsamt drift- och underhålls- 

HH arbete kan direkt bidra till att trädet 

dör. Kultur-, natur- och upplevelsevärden 
går till spillo.
Foto Mia Andersson, VMN.
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Stenbyggda broar och vägar är verk av ett 
digert ingenjörskunnande. Att få stenar att 
hålla samman och vara bärkraftiga utan till
stymmelse till murbruk - det är en konst. 
Tekniken är kallmurning och har stått pall 
för den bästa av simulatorer - tiden själv. 
Stenbyggnadstraditionen utvecklades under 
1700-talet och gick i graven först efter 
andra världskriget.

■
 Kallmurade vägbankar byggdes för 
att förbättra framkomligheten och 
göra vägkroppen mer motstånds

kraftig mot nedbrytande regn och töväder.
Idag är en viss belastning av de kall

murade vägbankarna - dvs. fortsatt använd
ande av vägen - en förutsättning för att 
stenarna ska hålla sig på plats i banken.
Med stabil grundläggning, god passform på 
de ingående stenarna och en motfyllnad 
som tillåter dränering bakom och genom 
kallmuren, klarar i allmänhet en kallmurad 
vägbank även tung trafik. Icke-dränerande 
material är alltså inte lämpligt i muren eller i 
vägkroppen i direkt anslutning till muren. 
Väg 657 vid Stäringe, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMM.

a
 Övergivna vägar, eller vägar som sällan 
används, kan uppvisa resterna efter 
gamla kallmurade vägbankar.

Barva, Södermanland. Foto Mia Andersson, VMN.

Att höja vägbanan med 
kallmurad sten kunde också 
göras för att skapa stor
slagna intryck som här vid 

godset Maltesholm i Skåne.
Maltesholm, Skåne. Carl-Gustaf Hagander, RAÄ.

Äldre stenbroar kan bestå av vald 
(obearbetad), tuktad (något bearbetad) eller 
huggen sten och vara uppförda som valv
bro, plattbro (stora stenhällar liggande i 
färdriktningen utgör spannöverbyggnad) 
eller balkbro med ett eller flera spann.

Det finns idag ytterst få kallmurade 
stenbroar som tillåtits bibehålla ett 
ursprungligt skick - flertalet har under 
1900-talets andra hälft tillfogats lagningar 
eller förstärkningar av cement eller betong. 
En epok av stenbyggnadskunskap kan här 
gå förlorad.

En kallmurad stenbro klarar 
påfallande hög belastning - om 
den underhålls. En viss belast

ning är precis som för kallmurade väg
bankar en förutsättning om inte sten- 
konstruktionen ska rasa samman. Bara 
genom att sänka hastigheten för fordon 
över bron minskas påfrestningarna på bron 
drastiskt.

Äldre stenbroar brukar vara grundlagda 
på rustbäddar av korslagt timmer. Om
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timret utsätts för syre - kommer i kontakt 
med luften - ruttnar det. Därför är en jämn 
vattennivå som ständigt håller sig över rust- 
bädden ett krav. Om vattenståndet varierar 
kraftigt kan en mindre fördämning några 
meter nedströms bron, hålla vattnet stadig
varande ovanför miniminivån.

Stenar som vittrat sönder kan ersättas. 
Stenar som fallit ut kan efter viss för
minskning (bortknackning av yttersta 
lagret) kilas på plats igen, men bästa 
resultatet fås om bron plockas om. Vid 
behov kan konstruktionen stagas med 
dragjärn.

Kallmurad sten ska helst förbli kall- 
murad. Men om bruk ska användas är 
hydrauliskt kalkbruk att föredra. Det kräver 
kontinuerligt underhåll men är mer 
beprövat vad gäller konstruktioners livs
längd än exempelvis betong - målet vid en 
renovering måste vara att behålla bron 
ytterligare några hundra år framöver. Kalk
bruk förhindrar dessutom korrosion på 
ankarslutar och annat ingående järn
material, i högre grad än övriga fogmaterial.
Bro vid Pålböle norr om Sävar, Sävars socken 
i Västerbottens län. Foto Lars Flodström, 
Västerbottens museum.

En stenvalvs bro med 
ett kvarvarande räcke 
från tidigt 1900-tal 

tillåter även bilisten att se och 
uppleva att han färdas på en gammal bro. 
Ärla-Härad, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMN.

När vägkroppen på ömse sidor om 
bron höjts har svackan över bron 
fyllts upp av gjuten betong och nya 
räcken placerats ut. Som bilist har 

man här inte en möjlighet att upptäcka den 
äldre stenbalksbron. Bättre är att låta bron 
bestämma nivå på vägen, inte tvärtom.
Väg 905 Barva, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMN.

Överdriven skyltning 
kan också hindra 

vägar och brobyggnader att 
komma till sin rätt.

Yngsjö, Skåne. Foto Carl-Gustaf Hagander, RAÄ.
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Underhållet av vägarna 
sköttes under hela bonde
samhällets tid av de mark- 

ägande bönderna själva. De hade att se till 
att vägarna var framkomliga och att 
broarna var farbar a. Varje markägande 
bonde fick en sträcka av vägen att under
hålla, som stod i proportion till bondens 
ägodel i byn. Sträckan kunde märkas upp 
med väghållningsstenar där till exempel 
initialer, gårdsnummer och årtal talade om 
vem som ansvarade för vilken sträcka.

Lantmätaren skötte fördelningen av väg- 
sträckor vid s.k. vägdelningar - efter
lämnade handlingar med kartor finns i Lant
mäteriverkets arkiv. Varje år gjordes sedan 
vägsyn för att kontrollera skötseln.
Generellt sett var efterlevnaden som sämst 
när bonden bodde långt bort från den väg- 
sträcka han satts att underhålla.

Systemet hölls vid liv till 19 x0-talet - nya 
vägdelningar och därmed nya stenar tillkom 
under hela perioden.
Enskild väg, gamla Upplandavägen. Örbyhus, Uppsala 
län. Foto Per Ögren, PÖ.
Väg 84 Håvra by i Färila socken, Hälsingland.
Foto Jan-Olof Montelius, Vägverkets museum i 
Borlänge.

Väghållningsstenarna är 
ofta huggna av bonden själv 
så utseende och rättstavning 

kan variera kraftigt. Samma stenar kallas 
också grusningsstenar, då en av underhållets 
största uppgifter var att förse vägarna med 
nytt grus.

Idag brukar de vara svåra att upptäcka - 
kullvälta och övervuxna som de ofta är.

Ingen vet hur många väghållningsstenar 
som går om intet vid dikningsarbeten och 
andra arbetsföretag. Med enkel renovering 
blir de åter synliga. Bilderna visar samma 
sten före (stenen uppmärkt med plastband) 
och efter renovering.
Enskild väg, f.d. väg 263, gamla riksväg 12. Vid Sävsta, 
Husby Sjutoft, Uppsala län. Foto Lennart Eriksson, PÖ.

Andra väghistoriska 
stenar längs väg
kanterna kan vara 

HMMCu vägvisarstenar ... eller 
kilometerstenar.
Jämshög-Hemsjö, Blekinge. Foto Christina Almqvist/ 
Mariann Syllner-Gustafsson, VSÖ.
Väg 759 vid Vallsöbo, Karbenning-Hökmora. 
Västmanlands län. Foto Lennart Eriksson, PÖ.

Ringarstenar är en lokal variant av 
vägsten från Västmanland. De kom 
till användning när liktågen var på 

väg till kyrkan. De anhöriga kunde avtala 
med prästen att kyrkklockorna skulle börja 
ringa när liktåget befann sig på ett visst 
avstånd från kyrkan, vid en bestämd ringar
sten. Avståndet mellan kyrka och sten av
gjorde kostnaden för klockringningen - från 
stenen på bilden kostade klockringning till 
kyrkan 2 riksdaler banco (2 rb).

På andra håll finns andra lokala varianter 
av vägstenar.
Stenen är numera placerad vid Tortuna kyrka, 
Västmanland. Foto Mia Andersson, VMM.
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Under 1800-talet kom ångmaskinen till 
Sverige. Det förändrade transporter och 
resande radikalt.

Industrin var under stark utveckling - 
företagen investerade i kommunikationer 
för att ytterligare expandera. De kanaler 
som grävdes, flottleder som anlades och 
järnvägar som byggdes gjorde den stora 
industrialiseringen möjlig. Andra behovs- 
skapare och nytt jare av nya kommunika
tioner var den allt intensivare postgången 
- det första frimärket presenterades 1855 - 
och den nyligen introducerade telegrafen.

Paradoxalt nog gav järnvägarna upphov 
till nya vägar. Järnvägen kunde inte bli till
gänglig om inte nya vägar förband järnvägs
stationerna med landsvägen.

Nya vägar byggdes också till följd av 
byarnas markskiften. Storskifte hade 
genomförts under 1700-talet men det var

först med 1800-talets enskifte och laga 
skifte som landskapsbilden och gårdarnas 
lokalisering förändrades så pass att nya 
vägar måste byggas. Förhållandet är dubbel
tydigt - skiftena kunde inte genomföras 
utan nya vägar.

Trycket på gästgiverier och skjuts
stationer minskade när båt- och tågtrafiken 
kunde överta delar av den långväga person
trafiken. Men bönderna belastades fort
farande av hållskjutsning och väghållnings- 
ansvar, deras missnöje tilltog. En förändring 
måste till. Utredningar och flera lagförslag 
gav till slut 1891 års väglag, den första fri
stående väglagen. Med lagen kom stats
bidrag till vägunderhåll och böndernas väg- 
hållningsansvar för det allmänna vägnätet 
kunde successivt avvecklas.
Svartbäcke i Vendels socken, Uppland.
Foto Mia Andersson, VMM.
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I skogen göms vägar som genom ett

M
 lagom lågmält användande, kunnat 

bevara sitt ålderdomliga utseende. 
mm Det kan vara äldre landsvägar eller 
gamla brukningsvägar - vägar som inbjuder 

till upptäcktsfärder. Möjligheterna är goda 
att finna bortglömda väghållningsstenar i 
vägkanten eller andra minnen ur väg- 
väsendets historia.

Idag kan skogsvägarna vara viktiga som 
brukningsvägar, tillfartsvägar eller som till
gång för friluftslivet.
Enskild väg Mariefred, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMM.

Under senare tid har de tunga 
fordonen hittat till skogen - 
skogsmaskiner för rationellt 

skogsbruk, lastbilar och dumpers till 
grustag, stenbrott eller byggnadsföretag. 
Äldre skogsvägar och deras innehåll riskerar 
att gå om intet.

Med något så enkelt som medvetenhet 
om äldre vägars betydelse och innehåll och 
samråd med länsstyrelsens kulturmiljöen
het, kan stora väghistoriska värden räddas 
utan att hindra planerade arbetsföretag. 
Enskild väg Nyköping, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMN.

På många håll i landet har 
1800-talets markskiften inom 
jordbruket format speciella 
vägsträckningar. Genom en

skiften (främst i Skåne) och laga skiften 
splittrades byarna, gårdarna flyttades ut och 
blev ensamliggande öar i landskapet.

Skiftena skulle ge möjlighet till rationellare 
och effektivare brukningssystem som i 
kombination med nya redskap och intro
duktionen av konstgödsel kunde ge högre 
produktivitet än det dittillsvarande gemen
samma byodlandet.

De utflyttade gårdarna knöts samman 
med nya, raka vägar som följde de nydragna 
gränserna i landskapet - raka ägogränser 
och åkergränser. Typiskt för skiftesvägarna 
är också de skarpa krökarna runt hörnet av 
en åker eller en gårdstomt och de skarpt 
formade T- och x-korsningarna.

I vissa delar av landet, på Gotland till 
exempel, var gårdarna redan från början 
ensamliggande och vägarna har där aldrig 
påverkats av stora skiften.
Östra Klagstorps socken, Skåne.
Foto Jan Norrman, RAÄ.

1800-talets jordbruksskiften var 
också en bidragande orsak till 
att många stengärdsgårdar upp

fördes. Med det nya enskilda brukandet av 
marken kom nya ytor att beredas för 
odlingar, stenen från markerna plockades 
bort för att inte försvåra odlandet och 
användes bland annat till att bygga gärds
gårdar. På så vis kunde den ovälkomna 
stenen fylla en funktion - att hålla boskapen 
borta från åkergrödorna.

Tjälskjuten sten har lagts till odlings- 
rösen och gärdsgårdar både före och efter 
skiftena och stenar kunde också tas från 
själva vägröjandet eller från underhåll av 
vägen.

Det specifika med äldre stengärdsgårdar
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är att stenarna inte är större eller tyngre än 
en mansbörda och inte heller högre lagda än 
att en man kunnat lyfta dit stenen - då fanns 
inga traktorer att ta till hjälp.

Om gärdsgårdar av sten eller trä följer 
båda sidor av vägen kan det vara en fägata, 
se kapitlet Kyrkor byggs, städer och byar 
bildas där även underhållsaspekter tas upp. 
Oppmanna, Skåne. Foto Carl-Gustaf Hagander, RAÄ.

Stengärdsgårdar kan vara över- 
torvade och mycket svåra att upp
täcka. Ändå illustrerar de vägens 

ålder och bondens slit på åkern.
Foto Mia Andersson, VMM.

Vägmiljön berikas också av trä
gärdsgårdar. Olika typer finns, ofta 
har bindningssättet lokal prägel och 

tradition. Idag är trägärdsgårdar en ut
döende del av odlingslandskap och väg- 
miljöer. Det krävs underhåll och bindnings- 
kunskap - det sistnämnda är något som 
länsmuseerna kan hjälpa till med.
Stensjö by, Småland. Foto Gert Magnusson, RAÄ.

Även taggtrådsstängsel 
som togs i bruk efter första 
världskriget ger karaktär

åt vägmiljön.
Väg 857, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

vägar som passerade bebodda områden 
måste förses med grindar - otaliga grindar 
till alla grindpojkars stora glädje. Men 
grindarna blev så småningom ett hinder för 
trafiken, allra helst när bilen kom, och i takt 
med att odlingssystemen förändrades, foder 
började odlas på vall och djuren hägnades in 
i öppna hagmarker plockades grindarna 
bort från vägarna.
Göranstorp år 1913, Skaraborgs län. Foto Erik Rud, 
Vägverkets museum i Borlänge.

Kvarstående grindstolpar är ett 
minne från bondesamhället och 
bilismens barndom.
över: Brevik-Marietorp, Jönköpings län.
Foto Christina Almqvist/Mariann 
Syllner-Gustafsson, VSÖ. 

under: Svartbäcke i Vendels socken, Uppland.
Foto Mia Andersson, VMN.

Små väg
korsningar med 
en naturlig 

»refug« i mitten känns självklara i den lilla 
miljön. ... Medan samma korsning utan 
vägdelare har vuxit mer än vad funktion och 
omgivning kräver.
Två olika vägskäl på väg 848 Jälunda, Södermanlands 
län. Foto Mia Andersson VMN.

0
1 det gamla bondesamhället hägnade 
man in åkrar och gårdstun för att 
hålla vilda djur och de fritt betande 
kreaturen därifrån. Det medförde att alla

iSoo-tal • 47



t-m



Vägarna var förr en allmän plats i mycket 
högre grad än idag - en mötesplats där det 
fanns tid för annat än själva resandet. I en 
sån kultur fanns det gott om utrymme för 
folkliga traditioner och sägner - alla är de 
starkt knutna till vägen och resandet.

Märkliga träd till exempel, som 
kunde bota sjukdomar och 
tandvärk om man genomförde 

vissa ritualer - drog de sjuka barnen genom 
hål och öglor i trädstammen eller karvade 
med en spik i den onda tanden och sedan 
slog in spiken i trädet. Eller så var träden 
bara en kär viloplats på färden precis som 
vilostenen med flat ovansida. Vilostenar kan 
normalt skiljas från uppstigningsstenar för 
ryttare - vilande fotgängare tog sig ofta tid 
att rista in initialer eller liknande i stenen. 
Foto Mia Andersson, VMN.

Avrättningsplatser gav nästan undantagslöst 
upphov till skrock och sägner, men 
platserna var alldeles verkliga och vid vägen 
tjänade de sitt syfte som avskräckande 
exempel. Idag lägger vi sällan märke till de 
gamla avrättningsplatserna om de inte för
setts med minnes- och informationsskyltar.

Offerkast är högar av sten 
eller ris som ibland har torvats 
över och nästan fallit i 

glömska. Här har någon fått sätta livet till 
vid ett dråp eller en olycka, och som förbi
passerande lade man ned en sten eller en

kvist för att själv slippa undan samma öde 
på sin egen resa.
Väg 70 Hedåker-Rosshyttan, Västmanlands län. 
Foto Mia Andersson, VMN.

i Vissa folkliga traditioner är seglivade 
I och praktiseras än idag. Som stötta
stenarna till exempel där trästöttor 

ä ställs under ett klippblock eller en 

stor sten som skjuter ut över vägen för att 
»hindra« det från att falla ned över vägen.
Väg 675 Granhed, Södermanlands län. 
Foto Mia Andersson, VMN.

Stora stenblock invid 
vägarna brukar kallas 
jättekast - ditslängda av 

folktrons gamla jättar. De fungerade, och 
fungerar fortfarande, som hållpunkter på 
vägen och som del av färdbeskrivningar 
- ta höger strax efter jättekastet...

Törnerydsvägen, Blekinge län. Foto Christina 
Almqvist/Mariann Syllner-Gustafsson, VSÖ.

Och så finns det platser 
som gått till historien i 
litterära storverk eller 

folkkära sånger. Det här är korsningen i 
Mangskog, Värmland, där Gustaf Eroding 
lät Finnbacka-Britta och Marja i Bäck dansa 
på vägen i lördagsnatten i Det var dans bort 
i vägen ...
Mangskogs socken, Värmland.
Foto Gert Magnusson, RAÄ.
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I vår tid är utvecklingen explosionsartad. 
Bara 1900-talet har förändrat vägarna mer 
än hela den sammanlagda väghistorien. 
Bilismen har slagit igenom och bilen har 
blivit var mans egendom, ansvaret för väg
hållningen har övergått från bonden till 
staten, kommunen eller den enskilde och 
vägnätet har rustats för bilsamhället.

I tiden närmast vår egen är det alltid som 
svårast att urskilja de typiska dragen, sånt 
som kommer att gå till historien.

Cykeln banade väg för bilen när seklet 
var ungt. Och med bilen kom större krav på 
vägstandard - starkare, bredare och rakare 
skulle det vara. Medeltidens kurvor var inte 
längre dugliga som landsväg. Att avsätta ny 
mark för nya vägar blev möjligt nu när jord
bruksmarkens värde sjunkit i förhållande till

z
Q
H

Beläggningsarbete på nybyggda väg El4, förbifart 
Östersund, år 1995. Foto Gunnar Ridderstedt, 
Ridderstedt foto i Falun. Vägverket Produktion, 
Borlänge.

Ombyggnad av vägen Älvdalen-Särna, ca 500 m norr 
om Trängsletvägen i Älvdalens socken, Kopparbergs 
län år 1912. Foto Elfdalens hembygdsförening, 
Vägverkets museum i Borlänge.

vägmärkens - detta till följd av utvecklade 
odlingsmetoder, industrialisering och 
urbanisering. Så när den stora arbetslös
heten kom sattes krafterna in på att bredda, 
räta och bygga nytt - arbetslöshets- 
kommissionens vägar såg dagens ljus.

Samtidigt flyttade bilismen vägintresset 
från häradsstämmor till riksnivå - 1921 var 
landsvägsunderhållet inte längre bondens 
ansvar. Successivt övertogs det av nyin
rättade vägdistrikt med pengar i vägkassor. 
Distrikten kunde anställa yrkeskunnig 
personal och hålla sig med vägmaskiner och 
andra moderniteter. Finanserna kom från de 
nya automobil- och bensinskatterna.

Statens starkare roll och bilismens ut
ökade räckvidd gav ett statligt vägväsende 
1944, ett Vägverk. Sen gick utvecklingen 
slag i slag. Spaden och korphackan, släggan 
och borren var snart utbytta. En hård- 
metallborr gjorde att bergen inte längre stod 
i vägen. Och massorna från berget användes 
till starka överbyggnader och jämna belägg
ningar, undergrunder gjordes av makadam. 
Med tryckbankar, vertikal sanddränering 
och kalkstabilisering kunde man för första
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gången även bygga väg på svaga underlag.
Och byggde det gjorde man. Framför allt 

på 1950- och 60-talen, i Norrland även 
under 70-talets stora arbetslöshet. Byväg 
och landsväg kunde inte längre samsas på 
samma vägavsnitt, den långväga trafiken 
fick egna stråk i landskapet. Med 
projekteringsmetoder och mätnings- 
instrument, databehandling och fotogram
metri skapades vägar i nya former - alla 
typiska för sin tid.

På sistone har byggandets tid kommit 
åter, den här gången med trafiksäkerhet och 
ökad miljöhänsyn i fokus.

jåå■ Där det inte tidigare funnits någon 
| naturlig plats för vägdragning - 

W "** mitt på en bergsvägg eller vid 
Mt kanten mellan en bergsfot och en 

sjö - där kunde sprängtekniken bereda plats 
för väg. Sprängningen av bergsväggen 
skapade vägutrymmet - en hylla eller en 
öppen plats. Och stenen som frigjordes vid 
sprängningen blev byggnadsmaterial till 
vägkroppen - en stabil stenbank stark nog 
att bära biltrafik. Vägar av det här slaget är 
typiska för det tidiga 1900-talet och finns 
representerade på såväl det mindre vägnätet 
som hos riksvägarna. De erbjuder också 
sköna vyer för bilisten.
Väg 930 Dingle-Hedekas, Göteborgs och Bohus län. 
Foto Bo Niklasson, Bohusläns museum.

Mellankrigstidens stora arbetslöshet

■
 drabbade många. Genom arbetslös- 

hetskommissionen (ak) gick staten in 
med sysselsättningsåtgärder, till stora

delar koncentrerade till vägbyggnads- 
projekt. Ibland var det delsträckor av äldre 
vägar som fick nya sträckningar, andra 
gånger handlade det om att bygga helt nya 
vägar.

Kännetecknande för AK-vägarna är de 
raka sträckningarna, hoplänkade med tvära 
kurvor - ett resultat av enkla utstaknings- 
metoder och möjligen också av att många 
vägarbetslag bestod av före detta järnvägs- 
rallare. Dessutom stämde de raka sträck
ningarna väl överens med den nyligen 
komna modernismen. Typiskt för AK- 

vägarna är också den ständiga variationen i 
vertikalled - verktyg och maskinpark var 
ännu inte så utvecklade att nivåskillnaderna 
kunde jämnas ut med schaktning och 
fyllning.

Idag är det framför allt den vertikala 
höjdskillnaden som byggs bort när 20- och 
30-talets vägar ska förbättras, utöver att 
kurvorna görs mindre skarpa - med ens är 
AK-vägens signalement som bortblåst.
Foto Mia Andersson, VMN.

Vissa vägsträckningar som byggdes 
under arbetslöshetskommissionens 
vingar försågs med minnesstenar, 

så kallade AK-stenar, ...
Väg 233 Gunnilbo-Skinnskatteberg, Västmanlands 
län. Foto Lennart Eriksson, PÖ.

... precis som när Vägverket 
idag låter göra minnesstenar 
vid nybyggda broar eller

vägsträckor.
Foto Mia Andersson, VMN.
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Vi kan inte sudda ut 1900-talets bidrag till 
den väghistoriska utvecklingen och 
samtidigt tro att vägarnas tusenåriga 
kontinuitet ska kunna bibehållas. 
Möjligheten att på plats ute i fält se hur 
utvecklingen skiftat form genom tiderna är 
ett av vägarnas högsta värden.

Mycket av det som byggdes under 1900- 
talets första hälft är länkar mellan gamla 
tider och nutid, mellan gamla metoder och 
nya - det är de som är utvecklingen från 
ålderdomliga vägar och broar till moderna.

Och att skilja på fult och snyggt är inte 
alltid vår tids sak - skönheten ligger som 
bekant i betraktarens ögon.

När vägbyggandet blev om
fattande och projekten alltmer 
storskaliga, växte vägprojekte- 
ring fram som ett begrepp. Vid 

50-talets mitt var det tyskinspirerade pro
jekteringsmetoder som förordades - 
mjukare linjeföring med särskilda över- 
gångskurvor, så kallade klotoider. Kurv- 
linjaler och utsättningsinstrument fick snart 
stöd av en utvecklad fotogrammetri när nya 
vägar, bl.a. motorvägar, skulle planeras och 
byggas. Så småningom kom ytterligare ett 
hjälpmedel - datatekniken.

Vägar av klotoidmodell har kurvor som 
följer på kurvor genom landskapet, utan 
mellanliggande raksträckor. Ömsom höger, 
ömsom vänster. Och varje kurva är vanligen 
uppbyggd av flera olika radier - från stor 
radie till lite mindre radie, stor radie igen för 
att sedan övergå till nästa kurva. En om
växlande bilfärd!

Projektering med klotoider förekommer 
även idag men tillåts sällan bli så allena- 
rådande som tidigare.
Väg E6 Fjärås-Kollahed, Hallands län.
Foto Håkan Wirström, Vägverkets museum i 
Borlänge.

För femtio år sedan var 
bilen fortfarande en märk
värdig ovanlighet. För 

trettio år sedan hade den erövrat samhället - 
den skulle bli var mans egendom.

Städer, vägar och levnadsvanor om
danades för att införlivas i bilens värld. Den 
nya tidens anda var överväldigande. Bilen 
stod i centrum för samhällsbilden - städers 
centrala kvarter stöptes om till bil- och 
shoppingcentra genom omfattande rivning
ar av äldre bebyggelse. Och med bilen skulle 
man också bokstavligt talat kunna färdas 
hela vägen in till centrum. På sina håll kom 
det till mycket tydliga uttryck.

Motorvägen in till stadens centrum är en 
omisskännligt modernistisk tanke, skapad 
av människans övertygelse om bilismen.
Däri ligger värdet hos dessa vägar - de är 
uttryck för sin tid, precis som de modernis
tiska stadscentra som ersatte de rivna 
kvarteren. Alla är inte att förkasta - vissa 
kan vara mästerverk!
Väg 53 Oxelösund, Södermanlands län.
Foto Jan Norrman, RAÄ.

Beläggning var förr aldrig någon fråga för 
landsbygden - grus var det enda självklara.
I städerna var det annorlunda. Där fanns 
kullersten sedan medeltiden, storgatsten





kom på 1860-talet och de första gatorna 
med smågatsten lades 1908 i Stockholm och 
Göteborg.

Under mellankrigstiden fick lands
bygdens stora vägar sin första 
beläggning - smågatstenen. Sten 
jämte sten sattes för hand i sju 

meters bredd, kilometer efter kilometer. Ett 
tungt och tidskrävande arbete ackompanje
rat av den packande stenstötningsmaskinens 
enahanda dunkande.

Förutsättningarna var billigt sten
material och god tillgång på arbetskraft 
under arbetslöshetens kristid. Resultatet 
blev jämnare och starkare ytmaterial för de 
nya fordonen. Problemet var stenens hala 
yta vid regn och frost och att underhålls
åtgärderna krävde mycket folk - tillgången 
på arbetskraft vände och blev låg efter andra 
världskriget. Så när 50-tal övergick i 60-tal 
och riksvägarna blev Europavägar, då sattes 
inte längre några vägar av sten. Bitumen- 
massorna (vanligen asfalt i dagligt tal) tog 
över arenan och på några korta sommar
månaders arbete täcktes stenvågarna med 
asfalt.

De bevarade gatstensbeläggningarna är 
lätträknade. De finns sällan kvar som allmän 
väg utan har oftast övergått till kommunal 
eller enskild väghållare. Tekniken att sätta 
väg av sten är en konst och det skimrande 
resultatet likaså. Jämförelsen mellan det 
glänsande ormskinnet med sin zick-zack- 
rand och gatstensvägen med sin mörka 
mittrand som vägfältsdelare, är träffande. 
Bräkne-Hoby, Blekinge. Foto Jan-Olof Montelius, 
Vägverkets museum i Borlänge.

Stensatta ränndalar längs vägkanter
na tillhör också det tidiga 1900- 
talets vägbyggande. Ibland finns 
ränndalarna där som solitärer - 

andra gånger kan de indikera en gömd och 
glömd fullskalig gatstensbeläggning under 
asfalten.

Vid förbättringsarbeten av vägar och 
gångbanor kan delar av äldre gatstens- 
beläggningar eller ränndalar med fördel 
grävas fram och bibehållas. De blir fina till
skott till vägmiljön. Detsamma gäller för 
huggna kantstöd av sten som dessutom har 
en oöverträffad hållbarhet.
Väg 252 Surahammar, Västmanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Sedan gatstenen övergavs har det som till 
vardags kallas asfalt varit den rådande 
beläggningen, men efterkrigstiden har också 
bjudit andra material.

Oljegrus - en bitumenbaserad massa - 
blev resultatet av de försök som utfördes 
både före och efter andra världskriget med 
oljor som dammbindning på grusvägar. 
Lagom till 70-talets oljekris kom en ny 
materialbesparande beläggningsmetod - 
ytbehandling på grus (yg) - där oljegrusets 
beståndsdelar sprids i skikt var för sig direkt 
på vägen - en så kallad tankbeläggning.
Både oljegrus och YG-beläggningar är 
vanliga på mindre vägar.

Betong presenterades som vägmaterial på 
50-talet vid Sveriges första motorvägsbygge 
mellan Malmö och Lund. Kännetecknande 
för de tidiga betongvägarna är skarvarna 
mellan de gjutna plattorna - bilresan får
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samma rytmiska dunkande som tågresan på 
gamla järnvägsrälsar. Idag har vägbetongen 
utvecklats och upplever nu något av en 
renässans.

Vissa vägar är bäst som 
grusvägar.
Väg 765 mot Lugnås kyrka, Skara

borgs län. Foto jan-Olof Montelius, Vägverkets 
museum i Borlänge.

När broar inte längre byggdes 
av sten var betong ett av de 
nya bromaterialen. Tidiga 

betongbroar kan vara stilfulla konstruktio
ner som står med ena foten i äldre tiders 
formspråk och den andra i framtidens 
teknik och material - en länk mellan 
gammalt och nytt. De är början till vår tids 
storskaliga brobyggande.
Väg 876 över sjön Klämmingen, Södermanlands län. 
Foto Mia Andersson, VMN.

Idag har eu:s höga 
krav på bärighet 
placerat brobygg- 

nadshistorien i riskzonen. Speciellt påtagligt 
är hotet mot bågbroarna där en hel bro- 
byggnadsepok riskerar att utplånas medelst 
rivning.

Allt som oftast kan ökade bärighetskrav 
på känsliga broar undvikas genom trafik
styrning - tung trafik leds en annan väg. 
Andra gånger kan förutseende och konti
nuerligt underhåll eller direkta renoverings- 
åtgärder bibehålla eller höja brons bärighet 
utan att förvanska dess utseende. Som sista

utväg måste känsligt utförda och mindre 
omfattande förstärkningsarbeten vara 
möjliga framför hot om rivning.
Nya Bessarbron i Myrbacka, Järna socken, Vansbro 
kommun, Dalarna. Foto Jan-Olof Montelius, 
Vägverkets museum i Borlänge.

1900-talet har givit oss en rikedom av 
företeelser i vägmiljön. Mångt och mycket 
har etablerat sig i vägområdet och blivit en 
del av vägrummet. Vissa ting är direkt 
kopplade till vägväsendet, andra är bidrag 
från andra intressenter. Likafullt bidrar de 
alla - vart och ett - till en upplevelsefylld 
och berättande vägmiljö.

Till bilismens tid hör en rik 
flora av vägmärken - med 
bilen kom behovet av mer 

uttalade trafikregler. De tidigaste väg
märkena från 1900-talets början får betrak
tas som högst ovanliga. Märken från 50- 
talet och framåt - från bilismens stora era - 
är mer vanliga.
Södra Solberga, Vetlanda kommun, Småland. Foto 
Christina Almqvist/Mariann Syllner-Gustaffson, VSÖ. 
Foto Mia Andersson, VMN.

På 60-talet blev de svenska 
riksvägarna 1 till 14 Europa
vägar - gula riksvägsskyltar 

byttes ut mot svarta eller gröna. Hierarkin 
av vägar fick sin form - europavägar, riks
vägar, länsvägar, kommunala vägar och 
enskilda vägar. Idag är motsvarande skyltar 
blå eller gröna.
Foto Vägverkets museum i Borlänge.





Vägvisarna på enskilda 
vägar är exempel på äldre 
vägskyltar som ofta blir 
föremål för skrotning, 

utan större anledning än att de är just 
gamla. Men eftersom de fyller sin funktion
- visar vägen till bestämd ort - och dess
utom är karaktärsfulla och välarbetade, är 
de väl värda att sparas. Vid behov kan de 
renoveras.
Näshulta socken, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMN.

Kärt barn har många namn - 
mjölkbord kallas också mjölk
pall eller mjölkbrygga. Material 

och utseende skiftar med tradition och 
fantasi men funktionen var alltid densamma
- ett bord invid vägen där bonden placerade 
sina fyllda mjölkkannor för att hämtas av 
mejeriets hästdragna vagn eller lastbil med 
flak. Så fungerade det från zo-tal till 70-tal. 
Då sattes tankbilar in för mjölkhämtning 
direkt från bondens gårdsplan. Men vissa 
gårdar hade fortfarande hämtning vid vägen 
från sänkta mjölkbord där kannornas 
vätska kunde sugas upp i tankbilen.

Många mjölkbord försvann när de inte 
längre behövdes för mjölkdistributionen, 
andra har förfallit men några vårdas. Fort
farande är mjölkborden välbekanta inslag i 
vägmiljön. Idag tjänstgör de mest som brev- 
lådehållare men så länge landsvägarna var 
en mötesplats fungerade också mjölkborden 
som mötes- och viloplatser - en föregångare 
till dagens rastplatser!
Norra Västmanland. Foto Mia Andersson, VMN.

Minnen från de senaste världs
krigen finns även vid svenska 
vägar, men de är ovanliga. Vissa 

strategiskt viktiga vägar var spärrade för 
oönskad trafik. Bilden visar resterna av ett 
stridsvagnshinder; ett betongfundament vid 
sidan av vägen med skjutbara järnbalkar 
som kunde dras ut mot vägmitt där ytter
ligare ett betongfundament har stått och 
förhindrat fri passage.

Resterna av kraftigt byggda stridsvagns
hinder visar på ett påtagligt sätt att även det 
fredade Sverige var annorlunda under 
krigstiden.
Väg 930 Dingle-Hedekas, Göteborgs och Bohus län. 
Foto Bo Niklasson, Bohusläns museum.

Räcken och räckeshållare - varianterna var 
förr oändliga men numer likformas de efter 
givna standardmått.

Stengardister som står som 
väktare längs vissa vägavsnitt 
härrör från det tidiga 1900-talet. 

Huggna och nedgrävda har de stått pall 
under hela bilens era - börjar de sätta sig 
går det bra att med maskinell kraft resa dem 
till rätta igen. Stengardister som räckes
hållare ger en livfull och variationsrik väg- 
miljö.
Väg 53 Sparreholm, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMN.

1900-TAL





Från början var stengardis- 
terna försedda med vit
målade träräcken - ett 

material som idag kan underhållas med 
enkla medel.
Enskild väg Laxne, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMM.

Ett tidstypiskt drag från 50- 
talet är de grönmålade U- 
balksräckena (järnbalkens 

profil liknar ett U). Idag kan eftersatt under
håll ha resulterat i mycket kraftiga rost
angrepp. Upprustning av befintliga räcken 
är att föredra - alltför ofta byts räckena 
istället ut till andra profiler och de karaktär
istiska gröna U-balkarna försvinner ur väg- 
miljöerna. Kraftigt skadade delar av be
fintliga räcken kan eventuellt ersättas av 
kopior - kulör och profil är då viktiga.
Väg 675 Granhed, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Närmast efterföljare till 
1800-talets räcken av gjut
järn, som främst finns i 

stadsmiljö, blev rörbalken - en rundstång. 
Rörbalken kan precis som U-balken ersättas 
av kopia om rostangrepp eller andra skador 
blivit för omfattande. Till det tidiga 1900- 
talets stålbalkar hör också U-balken och den 
svenska Kohlswabalken med w-profil.

Senare har grövre dimensioner av räcken 
erövrat marknaden, främst grövre w- 
profiler som W-balken och Europabalken. 
Väg 980 Mariefred, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMN.

Räckeshållare av aluminium 
ger, i motsats till stengardister 
och betongplintar, en steril

vägmiljö.
Väg 860 Magbro, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMN.

Lanthandeln var självklar mitt 
i byn eller vid vägknuten där 
hela bygden passerade. Idag är 

det få handlare som lyckas överleva i 
skuggan av stormarknaderna, de flesta har 
redan gått ur tiden.
Vid Rammens herrgård, Värmland. Foto Jan-Olof 
Montelius, Vägverkets museum i Borlänge.

Från och med 30-talet kom 
kooperativa förbundet och 
andra affärsidkare till väg
skälen, ofta i sin tidstypiska 

klädedräkt av modernistisk massproducerad 
mönsterritningsarkitektur.
Skuttunge, Uppland. Mia Andersson, VMN.
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När bilresandet 
hade ett egen
värde, inte bara 
var en förflyttning 

från A till B, och när bilen ansågs vara 
personifierad renhet och frihet utan gräns, 
när söndagarna var självklara dagar vikta 
för bilburna familjeutflykter - det var då 
bensinstationerna var serviceinrättningar 
och inte snabbköp med självbetjäning.

Här och var kan man fortfarande passera 
en övergiven mack eller en dito bensin
pump. K-spanarna har med sina reportage, 
under devisen nutidsarkeologi, uppmärk
sammat de gamla bensinstationernas kultur
historiska värde. Nu när traditionella och 
ursprungliga bensinmärken byts ut blir 
behovet att vårda och bevara anekdoterna 
från bilismens barndom allt mer aktuellt.
Enskild väg vid Baggbron, Skinnskatteberg, 
Västmanland. Foto Mia Andersson, VMM.

Bensinpumpar vid väg 52 Stora Malm-Bettna, 
Södermanlands län. Foto Mia Andersson, VMM.

El- och tele- 
stolpar är 
vägens linjära 
följeslagare - 

ett särdrag som ofta går obemärkt förbi. 
Man nyttjade vägarnas redan röjda linjer 
genom landskapet vid etableringen av el- 
och telenät. Idag bidrar stolpar och 
ledningar till bilisternas optiska ledning. 
Moderna stolpar och belysnings
anordningar skulle kännas främmande i det 
gamla vägnätets rum.
Väg 223 Björnlunda, Södermanlands län.
Foto Mia Andersson, VMM.

Väg 823 Glanshammar, Örebro län.
Foto Mia Andersson, VMN.

Annat som tillhör efter
krigstidens vägrum är 
pendlarnas och skolbarnens 
busskurer och anslags
tavlorna med bygdens 
fotbollshändelser. De kan 

vara säregna skapelser som präglats av 
bygdens traditionella formspråk.
Enskild väg vid Stjärnhov, Södermanland.
Foto Mia Andersson, VMN.

Enskild väg vid Nykulla i Tjureda socken, Kronobergs 
län. Foto Cissela Olofsson, länsstyrelsen i Krono
bergs län.





Regionala särdrag 
skapar identitet

Landskapets regionala särdrag ger oss för
mågan att se var vi befinner oss - vi upp
fattar och tolkar nästan reflexmässigt de 
olika karaktärsdragen i omgivningen och 
ser lätt skillnad på norra och södra Sverige.

Som bilist upplever vi de regionala sär
dragen som tydligast när vi färdas på det 
äldre vägnätet - på såväl små enskilda vägar 
som allmänna landsvägar. Dessa vägar är 
tillkomna och formade efter de betingelser 
som platsen givit. Naturens givna villkor 
har inte kunnat bemästras förrän under 
efterkrigstiden. Det gör att när vi färdas på 
vägar med rötter i äldre tider färdas vi i och 
inte förbi landskapet. Vi kan förstå de 
regionala skillnaderna - de varierande förut
sättningar som gjort att människan format 
kulturlandskapet med dess odlingar, bebyg
gelse och vägar så olika i olika landsändar.

Det är - och bör vara - skillnad på att 
färdas i norr och i söder, i öster och i väster.

På väg längs en dalgång mot 
snötäckta fjäll.
Väg 315 i Härjedalen, Jämtlands län 
Från Vemdalsskalet mot Sonfjället. 
Foto i Lennart Anderssons ägo, 
VSK. Fotograf okänd.

Vägen till en småländsk by.
Sten sjö by, Oskarshamns kommun, Kalmar 

län. Foto Christina Almqvist/Mariann Syllner-
Gustafsson, VSÖ.
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Den skånska vägen kantad 
av en pilevall tar sikte mot 
den vitmenade kyrkan 
med trappgavlar.

Stångby socken, Skåne. Foto Bertil Helgesson, VSK.

På väg mot blånande 
höjder vid Höga Kusten.

Väg 850 Omne, Ångermanland i Västernorrlands län. 
Foto Lennart Andersson, VSK.

Färden går genom sörmländskt 
odlingslandskap.
Väg 57 Stjärnhov-Björnlunda, Söder

manland. Foto Mia Andersson, VMM.

j Vägarnas regionala särdrag bottnar 
dels i samspelet med det omgivande 

I landskapet (se ovan) men också i 
1 orsaker som områdets historiska 

behov av vägar samt den lokala tillgången 
på vägbyggnadsmaterial och arbetskraft. 
Detta har skapat specifika vägutseenden, 
karaktäristiska för vissa landskapstyper 
eller landsändar. Ett exempel är det 
stenbrytande Bohuslän där arbetslösa 
stenhuggare fick bygga vägar under tidigt 
1900-tal med resultatet att området kan 
uppvisa ovanligt många vägar med rika 
stendetaljer - räckeshållare, bro- och 
vägbankar och dylikt.
Väg 852 Styrsvik, Göteborgs och Bohus län. 
Foto Claes Jansson, Bohusläns museum.
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• läsa landskapet och tolka kartan •

Att finna vägars värden
»Det största svenska riksarkivet är den svenska jorden, 
vi måste bara lära oss att läsa den.«
Vilhelm Moberg

Mycket av vägars värden och 
historia kan man avläsa 
direkt i fält. Det handlar om 

att ha ögonen med sig och att »läsa« land
skapet - den här skriften är behjälplig med 
det. Om man söker efter vägars värden kan 
man också ta hjälp av dagens karta.

Genom att på kartan följa och markera 
en bestämd höjdkurva kan vi skilja på vad 
som var land och vad som var hav, sjöar och 
segelbara vattendrag under exempelvis för
historisk tid. Det är kunskapen om land
höjningens intensitet som ger vid handen 
vilken höjdkurva som representerar vatten
ytan under ett visst historiskt tidsskede. I 
det vattenrika landskap som framträder 
efter ett sådant läsande av kartan, blir gamla 
åsvägar och vadställen tydliga och självklara 
som färdvägar för förhistoriens människor.

Vägens sträckning och läge i landskapet 
kan berätta mycket om dess tillkomstperiod 
och eventuella sentida förändringar. Vägen 
följer kanske en höjdkurva eller gränsen 
mellan skog och odlad mark? Ringlar den 
fram över öppna åkerytor? Finns det rak
sträckor som avslutas med skarpa kurvor? 
Knyter vägen samman platser som varit av 
stor betydelse under olika historiska skeden

- förhistoriska boplatser, medeltida kyrkor, 
byar, stationssamhällen ? Passerar den går
dar och byar som har ålderdomliga namn?

Ibland finns också vissa väghistoriska 
företeelser markerade på kartan, som run
stenar och milstolpar. Med hjälp av dem kan 
man skönja runstensleder och följa äldre 
vägsträckningar - överensstämmer de med 
dagens vägsträckning? Kan man genom 
vård eller underhåll av bland annat dessa 
företeelser förtydliga vägens värde?
Gröna kartan, skala 1:50 000.
Blad Söderfors I2H SO. Återgiven i förändrad skala.

ru; Dagens karta kan också jäm- 
-■Æ föras med äldre kartor ur 
k; ri>. 1 Lantmäteriverkets arkiv. En 

transparent »kopia« av en äldre karta kan 
efter skalförändring och viss rektifiering 
(tillrättaläggande/korrigering av vinkel
förhållanden) läggas över dagens kartbild - 
ett enkelt kartöverlägg - och man kan kon
statera vad som överensstämmer och vad 
som skiljer sig mellan de olika tidssnitten.
Topografiska Corpsens karta öfver Sverige 1837 
Öfversedd 1859, skala 1: 100 000. Blad Gysinge. 
Återgiven i förändrad skala.
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Mer att läsa om vägar
Bengtsson S &c Willis G. K-märkt på väg. Svenska 
vägar, platser och ställen. Albert Bonniers förlag, 

1995-
Om bilen, vägarna och resandet under 

modernismens epok.

Elers J. Samling till historia om vägarna, ned
tecknad på 1790-talet. Handskriftssamlingarna, 
Uppsala universitetsbibliotek.

Fataburen 1978. Resa i Sverige. Nordiska museets 
och Skansens årsbok, 1978.

Om äldre tiders resande och resenärer, färdsätt 
och reskartor. Utgiven i samband med Nordiska 
museets utställning Resa i Sverige, 1978. För när
varande planeras en utställning om bilen och 
bilismen, öppnas mars 1997.

Frostman R Från stigar till asfalterade motorvägar. 
Perioder och episoder. Nynäs AB, 1995.

Om vägbeläggningars utveckling fram till 196z.

Kulturmiljövård, nr 1-2/9Z. Vägen. 
Riksantikvarieämbetet, 199z.

Tidskrift med artiklar om gamla vägar och nya 
vägar, vägar i förhållande till samhällsplanering och 
arkeologi samt våra grannländers arbete med vägar 
som kulturbärare.

Läsa landskap. En fälthandbok om svenska 
kulturmiljöer. Sveriges Utbildningsradio AB, 
Stockholm 1993.

Rosengren A. När resan var ett äventyr. Om resor i 
Sverige under tusen år. Natur och Kultur, 1979.

Om färdsätt och vedermödor kring resande 
genom tiderna, från medeltid till bilismens inträde.

Sveriges Nationalatlas. SNA Förlag, Stockholm. 
Infrastrukturen - förvaltning, kommunika
tioner, energi. 199z.
Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994. 
Kulturminnen och kulturmiljövård. 1994. 
Sveriges kartor. 1990.

Toliin C. Ättebackar och ödegärden. De äldre 
latitmäterikartorna i kulturmiljövården. 
Riksantikvarieämbetet 1991.

En guide till äldre kartmaterial.

Vägar - dåtid, nutid, framtid. Vägverket. 
Stockholm och Borlänge, 1991.

En jubileumsbok med anledning av Vägverkets 
150-års jubileum, innehållandes artiklar om allt 
ifrån runstenar och historiska kartor till morgon
dagens vägar och transporter.

Vägen i kulturlandskapet. En beskrivning av de 
mindre vägarnas kultur- och naturvärden samt 
exempel på värn-värda vägmiljöer.
Vägverket Region Sydöst, 1994.

Vägminnesvårdsprogram. Vägverket Göteborgs 
och Bohus län (nuv. Vägverket Region Väst), 1991.

Westlund H. Infrastruktur i Sverige under tusen år. 
Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för 
infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport 
TRiTA-iP ar 96-39. Stockholm 1996.

Arkiv - äldre kartor, foton, uppteckningar m.m. 
Krigsarkivet, Lantmäteriverket, Nordiska museet, 
Vägverkets museum.

Inventeringar - vägar, broar m.m.
Inventeringar har genomförts i vissa delar av 
landet. Rapporter finns i förekommande fall hos 
länsmuseet, länsstyrelsen eller på Vägverkets 
regionkontor.

Reseskildringar
Ogier C. Från Sveriges storhetstid. Franske 
legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok 
under ambassaden i Sverige 1634-1635. (Resa i 
Sverige). LiberFörlag och Nordiska museet, 
Stockholm 1978.

Carl von Linnés reseskildringar från 1700-talet 
finns bl. a. utgivna på P.A. Norstedts & Söners 
förlag, Stockholm.





En vanlig väg - vad kan 
den berätta?

På omslagets framsida 
slingrar vägen över åker
mark in mot skogen. 
Varje kurva har sin för
klaring i gamla tiders 
åkerbruk. Här intill 
löper en väg spikrakt 
över kullar och ner i 
svackor. Den berättar 
om en annan väg- 
byggnadsepok. Vad 
händer om vi rätar en 
kurva? Om vi förändrar 
en sträckning? Vad för
svinner? Vad förlorar vi? 
Vägars kulturvärden 
förklarar utseendet hos 
små och stora vägar.

Upptäck vägarnas 
innehåll. Se vad de 
kantas av. Förstå vad vi 
har att förvalta.
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