
STIGEN

Av Lars Levander 

Stigen som ett värde för forna tiders människor. — Namn på stigar. —
Stigen som förbjuden. — Krokigt. — Brant. — »Vägbanan.» — 
Spänger. — Broar. — Transportredskap. — Klövjning. — Släpa. — 
Vilsten. — Träd. — Offervål. — Stigens hemskhet. — Sjöväg. — 
Vinterväg. — Stigens utveckling.

   I skymningen en senhöstkväll för många år sedan satt jag i en stuga i en åldrig Dalaby och 
språkade med en åttioårig gumma. Samtalsämnet var allt annat än poetiskt: under många timmar 
hade vi tillsammans försökt reda ut, hur vallningsområden och vallningsstråk i gummans ungdom 
voro fördelade på byns väldiga skogsmarker. Plötsligt lade gumman sin hand på mitt knä, och jag 
såg, hur hennes ögon stodo fulla av tårar. »Tänk du», sade hon, »den, som en enda gång finge gå de 
gamla vägarna igen! Tänk, vägen till Långtjärnbodarna! Och vägen till Stormyrfallet!»
   De »vägar», den gamla talade om, det var smala kreatursstigar, än steniga och hårda, än ledande 
genom blöt myr och över gungande dy. Men för henne var vandrandet på dessa vägar förknippat 
med hennes bästa ungdomsminnen, ja, de voro, dessa stigar, en del av hennes nu sedan många 
årtionden tillbaka försvunna ungdom.
   Vi, som se otaliga vägar byggas varje år — ofta helt enkelt därför, att man inte tycks kunna hitta 
på något annat att sysselsätta våra arbetslösa med — vi ha svårt att tänka oss in i, vad vägen betydde
för forna tiders människor. Vi se med likgiltighet på vår tids vägtekniska underverk — våra förfäder
stodo i ett rent personligt förhållande till stigar och vägar.
   Man gav vägarna namn, som hade klang och innehåll. Fågelvimlavägen kallades en sträcka av 
den gamla stigen från Särna till Norge. Klubbvägen hette en stig mellan två fäbodställen i Älvdalen 
(Dalarne), därför att på en stor sten vid den stigen, kallad Klubbvilan, skulle man enligt fast rotad 
sed äta klubbe (ett slags palt). Från Färila (Hälsingland) ledde tre huvudvägar: Vikingavägen till 
Härjedalen och Norge, Väringavägen till Järvsö och Kalvstigen till Delsbo.
   Också de olika platserna vid stigen hade namn med mening och stil. Vid vägen till Fryksås 
allbekanta fäbodar i Våmhus (Dalarne) fanns en sten, som hette Luddstenen. Om man kom från 
hembyn, skulle man vid den stenen ta av sig skorna, som ej fingo nötas på steniga fäbodstigar, och i
stället sätta på sig luddor, d. v. s. ett slags nävertofflor. Kom man från fäbodarna, så byttes i stället 
luddorna mot skor vid samma sten.1

   Utefter en fäbodstig i Älvdalen (Dalarne) finns över en stor myr en bro, som heter 
Midsommarbron. Varför? Jo, en midsommar, berättar sägnen, voro björnarna i denna fäbodtrakt så 
närgångna, att folk och kreatur måste bege sig i väg till hembyn på själva midsommardagen, och för
att då komma fortare fram byggde man för första gången bro över denna myr.
   Kanske ännu underligare klingar namnet Gammelhästhuvud, som bäres av en liten myr vid en 
vinterväg i samma socken. Namnet kommer därav, att en gammal häst drunknat i myren, varefter 
man satte upp hans huvud på en stång, för att det skulle tjäna till märke vid vintervägen, som går 
fram här.
   Om stigen var full av roligheter och intressanta ställen, så var landsvägen ett underverk, som de 
unga beskådade med häpnad och respekt. »När jag var nio år gammal», berättar en gumma från 
Bjurholm (Ångermanland), »fick jag följa far till Nordmaling, och då visade han mig 
Storlandsvägen, som bar i väg till Stockholm.»2 Det minnet hade inte fördunklats i den gamlas själ 
under ett helt långt liv.
   Ej minst framträder det personliga förhållandet till vägen i de många med vissa trosföreställningar
sammanhängande förbudsföreskrifter, som gällde vägar och stigar. En kvinna, som ännu ej var 
kyrktagen efter barnsäng, fick inte beträda vägen. »Jag skulle springa skogfälles (ute i skogen, på



Fäbodstig i Transtrand, Dalarne (foto R. Jirlow)

sidan av vägen), innan jag vart kyrktagen», berättar en kvinna från Hållnäs (Uppland). »De hade 
kunnat stena mig annars. Om jag bara hade gått till brunnen (utefter den vanliga brunnsvägen), hade
jag blivit stenad.»3

   Alldeles särskilda egenskaper fick den väg, där ett lik förts fram. På många trakter hängde man 
fordom upp s. k. mar-suddar (kvastliknande bildningar i trädkronor) i stallet för att skydda hästarna 
mot att bli ridna av maran. En sådan marsudd fick i Västergötland icke bäras utefter en väg, där lik 
burits. I gamla gårdar, där lik förts ur gården många gånger, blev uppgiften att få marsuddar in i 
stallet till slut ganska besvärlig.4

   Stig, där en självmördare burits, blev särskilt behäftad med farlighet. En krögerska i Våmhus 
(Dalarne) hade hängt sig i ett härbre. »Då hon blev nedskuren, ville de inte bära henne vägen genom
byn, utan de buro henne tvärs över gärdet bort i en ängslada. Där tordes vi inte heller gå sedan. Det 
var en plåga», sade berätterskan.5

   Hurudana voro nu de stigar, till vilka våra förfäder stodo i ett så levande, intimt förhållande?
   Först och främst voro de krokiga till en grad, som för vår tids av rakhetspsykos lidande 
vägtekniker måste te sig som den rena barnsligheten. Den, som först gick upp en stig, blev också 
den, som i huvudsak bestämde dess riktning. Kanske bar den mannen en tung börda på ryggen, 
kanske hade han häst med sig; alltnog: han undvek stora träd och stora stenar, gungflyn och alltför 
sänka mossar, branta sluttningar och täta grandungar — och stigen blev därefter! De, som kommo 
efter banbrytaren, ändrade nog litet här och där, togo upp en genväg över en backe, hittade en 
någotsånär torr övergång över en myr, och småningom fanns »nött väg», där det var framkomligast 
och bekvämast att gå.6

   Men krokigt blev det — och det så pass, att till och med de gamla sökte finna förklaringar till alla 
dessa bukter och slingringar. Den gamla vägen från Äppelbo till Järna (Dalarne), kallad endast 
Stigen, har enligt sägnen uppstått på följande vis. En gumma från Järna skulle till Äppelbo med en 
sugga, som behövde galt. Än gick suggan före gumman och än efter henne, och eftersom ingen 
hade gått den vägen över skogen förut, gingo gumman och suggan där i flera dagar och »krokade», 
innan de kommo fram till Äppelbo. Den väg, de gingo, blev sedan Stigen.7

   Denna förklaring med grisen är nog den allra vanligaste. Men det finns också andra. Från svenska 
Finland berättas sålunda: »En gumma i Töjby gick en kväll för att söka reda på korna i skogen. Hon
gick och stickade och fällde nystanet, men märkte det inte, förrän hon kom ända fram till 
Harrström. Hon följde sedan tråden tillbaka till Töjby. Där hon gick, byggdes landsvägen, och 
därför vart den så krokig.»8

   Vidare var stigen på sina håll så brant, att olycksfall oupphörligen inträffade. Mycket vanliga äro 
berättelser av följande typ: »Vid ridstigen från Korsta till Hållsta (Jämtland) finns en stor sten, 
kallad Brudhällan. En brud, klädd och ridande till kyrkan; hästen halkade och föll; bruden drogs 



med i fallet och slog ihjäl sig.»9

   Hurudan var då »vägbanan», för att använda ett numera till leda omtuggat uttryck? Dess 
beskaffenhet kan enklast och kortast karakteriseras så, att den var helt och hållet beroende av den 
mark, som stigen gick fram över. Att följa en gammal, väl nött fäbodstig t. ex. över torr, fjädrande 
tallhedsmark är, som varje nordsvensk vandrare vet, en fullkomlig njutning. Det enda, som 
besvärar, är stenigheten på en eller annan sträcka. För barnen kunde ju dock de vassa stenarna bli en
verklig plåga: »Jag fick», berättar en dalkarl, »följa med till Ängsberg (ett fäbodställe) första 
gången vid sju års ålder. Stigen var så stenig, att det var omöjligt att gå barfota. Men skorna fick 
man inte slita ut. Och då sydde mor fast smorläder under långstrumporna, ömfotad blev man, men 
glad var man ändå över att få följa med till fäbodarna.»
   Sämre än på den hårda marken var det beställt på mjukare grund. »På Franses ri-åker», berättar en
finländsk åldring, syns ännu en fördjupning, där den gamla vägen gick. Man byggde inte alls vägen,
och på så sätt blev det till slut en djup ränna, där man färdades.»10 Likadant var förhållandet i 
Närke: »Vad som hedrades med namnet sommarväg var ingenting annat än fördjupningar i 
skogsmon, vilka uppstått därigenom, att man om våren för hyttekörslorna i det längsta släpade med 
'vinterredet' i den uppblötta marken.»11

Spång över myr i Lappland (Nordiska Museet)

   Värst blev vandringen naturligtvis på mer eller mindre sänka marker. Även på dessa fick 
emellertid stigen i det allra längsta reda sig själv, utan att människan ingrep på det ena eller andra 
sättet. »Vägbanan» fick vara som den var, men det kunde ju hända, att vandraren satte trygor både 
på sina egna fötter och på hästens, för att i någon mån förhindra nedsjunkande i dyn. Dessa trygor 
voro egentligen vinterredskap, och vi skola senare på tal om vintervägen återse dem.
   Somliga sankmarker voro emellertid sådana, att det var förenat med nästan oöverkomliga 
besvärligheter, ja, i vissa fall med uppenbar livsfara att söka taga sig över dem. På dylika platser ha 
nog vårt lands första »vägfrågor» tvingat sig fram. Man löste dessa problem i mycket skiftande 
former. Från Gotland, där man alltid gärna använt sig av sten till olika ändamål, berättas sålunda: 
»Bästa lisan på de sänka vägarna var för fotvandraren de rader av höga gråstenar, staplar, som voro 
lagda å ömse sidor om vägens dy eller tvärs över vattendragen, och på vilka man skuttade fram från 
sten till sten.»12 Men gotlänningarna kände även till trä som hjälpmedel vid myrövergång; det 
berättas sålunda om »flathuggna stockar, vilka ofta voro slintiga och vådligen sviktande i ävjan.»12

   I större delen av vårt land var naturligtvis, innan verkliga vägbankar började byggas, träet det 
enda material, som användes för spänger och broar över myrar och kärr. Alla mera gammaldags 
bygder skilja väl än i dag noga på spång och bro. En spång utgöres t. ex. i Dalarnes flesta bygder av
en enda stock eller planka, lagd i en myr eller över en bäck. Stocken var kluven, naturligtvis med 
den släta sidan vänd uppåt. Ofta var denna klova så bred, att även kor kunde gå på den.



Kavelbro över myr (Nordiska Museet)

Vanligen var den emellertid endast avsedd för människor och så rankig, att man helst tog en stör i 
handen för att med säkerhet kunna komma över.
   Bron var betydligt bekvämare än spången. Den kunde vara byggd på i hög grad växlande sätt, 
men de vanligaste metoderna voro nog följande två. Antingen bestod bron av två eller tre klovor, 
placerade med den flata sidan uppåt i stigens längdriktning och på ömse sidor skyddade av okluvna 
kantstockar i samma riktning. En sådan bro brukade man kalla klövjebro, emedan man bekvämt 
förde tungt klövjade hästar över den. Eller också byggde man en kavelbro: d. v. s. stycken av smala 
trädstammar, lika långa som stigens bredd, lades vinkelrätt mot stigens längdriktning. Kavlarna 
lades så tätt intill varandra som möjligt och trycktes ned i det mer eller mindre sanka 
markunderlaget. Om myren var mycket blöt, lade man ris eller tallstammar som underlag.13

   Dessa broar voro ofta betydande vägföretag. Ett eller flera fäbodlag kunde deltaga i dem, broarna 
kunde sträcka sig över milslånga myrar, och man höll genom »brodelningslängd» noga reda på, att 
varje »väghållningsskyldig» gjorde sin plikt.14 Vi äro, som synes, redan långt hunna från den 
primitiva ur-stigen.
   Från vår tids synpunkt te sig ju dessa stigar som skäligen odugliga ur transportsynpunkt —- och 
ändå ha under århundrade efter århundrade oöverskådliga varumängder förts fram utefter dem: 
förnödenhetsvaror till och från fäbodar och slåtterängar, naturaskatter till socknens och kronans 
magasin av olika slag, handelsvaror till närmaste stad eller marknad, bytesvaror bygderna emellan. 
Hur betedde man sig för att forsla fram allt detta?
   Det enklaste och väl också vanligaste var att bära den transporterade varan på ryggen, i skinnsäck 
eller näverkont och ofta med tillhjälp av särskilda bärställningar, avsedda att öka ut »bärytan».
På gotländska stigar använde man ett transportdon, bestående av en stång, vars övre ände låg på 
karlens axel, under det att den nedre änden var ett trillhjul och bördan hängde under stångens mitt.
   Hade man tillgång till häst, utnyttjade man honom väl enklast och vanligast medelst klövjning, d. 
v. s. ett par säckar eller korgar bundos ihop och fingo hänga en på vardera sidan om hästryggen. De 
lärda påstå,15 att denna transportmetod i vårt land stammar ända från folkvandringstiden; säkert är 
åtminstone,16 att den var vida spridd i svenska bygder redan under medeltiden.
Var och en, som deltagit i klövjande av en häst, vet, att denna konst ingalunda hör till de lättaste. De
båda klövkorgarna måste innehålla bördor, som äro fullständigt lika tunga; tyngdpunkten i dessa 
bördor får inte ligga för högt och inte heller för lågt; själva uppbindningen va korgarna, så att dessa 
ej hängde för löst, men inte heller klämde hästens sidor, var en sak, som krävde den allra 
noggrannaste anpassning; klövjesadeln och dess underlag av skinnfällar el. dyl. måste passa precis 
till hästryggen, som annars riskerade att bli »klövsadelbränd» i sommarhettan.17 Men för den, som 
förstod att använda den, var klövjningen en förträffligt transportmetod, och ännu på 1700-talet voro 
långa rader av klövjehästar en vanlig syn på svenska stigar och vägar.



Bärställning (Älvdalen) Klövjesadel (Älvdalen)

   Mycket vanlig var också bårsläpan eller slipan, vilken särskilt kom till användning i oländig 
terräng. Vi låta en svensk bonde i Finland beskriva den: »Då man skulle köra något större lass, hade
man två långa stänger, som på mitten voro förenade med ett tvärträ. I framänden spände man 
hästen, bakänden släpade i marken, och på mitten, där slån var, band man lasset. Det kallades att 
köra med bår. På samma sätt förde man liken till gravbacken.»18 Det ser ut, som om dessa slipor 
till och med använts vid skjutsning mellan städerna. En annan finländare berättar sålunda, att på 
1700-talet »skola inga hjuldon ännu ha farit mellan Kronoby och Gamlakarleby, utan man körde 
med slipor. Dessa utgjordes av två långa skälmar, förenade i ena änden med tvär- eller mellanbräde,
varpå sittplats var inrättad för den resande. I andra änden var i ena skalmen en lång rem, som 
spändes över hästryggen, då man färdades.

Den skjutsande satt på hästryggen. Skjutslegan mellan nämnda orter, 1½ mil, var fyra öre.»18

   Från en annan finländsk trakt berättas om ett sätt att föra lik, vilket osökt påminner om de gamla 
romarnas av hästar eller mulåsnor burna bärstolar. »Först under 1700-talet ha byvägar och andra 
små vägar blivit gjorda i Liljendal. Man färdades förut ridande. När man förde lik, hade man två
hästar efter varandra och band lunnor (långa stänger) vid rankorna (bogträna) och lade kistan tvärs 
över lunnorna.»19



Bårsläpa (ur Erik Dahlberg: Suesia antiqua et hodierna)

   Vare sig man nu själv bar bördan eller man hade häst till hjälp, så var vandringen full av mödor, 
och vandraren begagnade med glädje varje tillfälle att få vila. Han behövde inte heller grubbla över,
var detta skulle ske; urgammal, fast ingrodd sed gav honom alla nödiga anvisningar. Först ha vi då 
de otaliga vilstenarna, spridda överallt i Skandinavien utmed de gamla stigarna. Vid vilstenen 
skulle man »pusta» eller ta sig en sup eller vattna hästarna. Även om man förde lik, gällde samma 
sed: »Under mina föräldrars föräldrars tid fanns det ännu ingen väg till Bäckby, utan man fick bära 
liken till kyrkogården. På halva vägen mellan byn och kyrkan är en sten, som de plägade vila på 
med liken. Den kallas ännu i dag för Dödstenen.»20

O.Arborelius, En sjuks hemfärd från sätern (Nordiska Museet)

   Även vissa träd borde vandraren stanna vid. I mycket talrika exemplar förekommer sålunda 
suptallen, en på ett eller annat sätt ovanligt formad tall, vid vilken man borde hålla och supa ur det 
medhavda förrådet.21 Mera ovanligt är ett fall som följande: »Mellan Eslöv och Sallerup står vid 
vägen en gammal ek, kallad Gylde ek, om vilken redan 1624 berättas, att det varit spökeri vid den, 
och att folk, som vandrade förbi där, hälsade och sade: 'God morgon, Gylde!' eller 'God afton, 
Gylde!' Om någon gick förbi utan att hälsa, fick han motgång och förtret, innan han kom till bys.»22

   Kanske lika talrika som vilstenarna äro offervålarna, d. v. s. platser, där någon dyster händelse 
inträffat, och där den förbifarande borde stanna och offra något. En offervål kunde stå, där någon 
halshuggits; där det varit en begravningsplats; där mord eller bråddöd inträffat; där någon frusit 
ihjäl; där en präst blivit stenad etc. En av de allra enklaste offervål-sägnerna lyder så här: »En flicka



från Sunnanhed (i Ore, Dalarne) skulle dricka i en bäck mellan Dalfors och Finnsås. Hon ramlade 
ned i bäcken och drunknade. Just där hon ramlade i, blev det en offervål, och alla förbivandrande 
kastade en kvist på den».På andra håll kunde man kasta en pinne, en sten eller ett halmstrå på 
offervålen. Huvudsaken var, att man verkligen offrade. För om man inte gjorde det, »gick man 
trött», eller »kom det ont på en», eller kom »risgubben», eller blev det olycka med kreaturen, eller 
kom en ond ande och förföljde en.
   Hur hemsk vandringen på stigen kunde te sig även för den vuxne bildade mannen ännu vid mitten
av 1600-talet, därom må följande utdrag ur den 26-årige djäknen Petrus Gyllenius' dagbok vittna: 
»Den 19 februari drog jag mig ifrån Kila.

Vilsten vid fäbodstig. Äldsta inritade årtal är 1643. Transtrand, Dalarne (foto R. Jirlow).

Häst lejde jag mig i Torp, och tog med mig min mat, som jag om hösten fick på socknarna, och 
drog till Karlstad, men då jag kom litet in på Sörmon, blev bara natten, och på sistone gavs hästen 
upp, så att jag om natten måste beta på Mon. Då begynte gasten mycket till att ropa och skria, uti ett
fasligt kärr eller hult. Uti skogarna på dessa orter plägar också ofta höras ett förskräckligt troll, som 
kallas öpekullan, vilken förfärligen högt ropar, och då man henne svarar, plägar hon komma och slå
både häst och karl till marken. Detta trollet är, som säges av skogsmän, en mäkta stor uggla, och 
kan med rätta kallas en Harpya, om vilka Virgilius skriver. Hon skriar lika som en gast, dock likväl 
är emellan dem en åtskillnad. Samma natten kom jag mäkta sent till staden.»23

   Hundra år senare står det ljusa 1700-talet i fullt flor, skräcken över sinnena har lättat, och Carl 
Linnseus skriver i en liknande situation: »Natten kom på med sitt tjocka mörker; den höga 
Barrskogen syntes som en mur dubbelt högre av mörkret; Kornblixtar lyste som Gast-eld hastigt 
och ofta, utan dån; Hästarna gnistrade och slogo eld med skorna emot stenarna; Ugglorna skreko 
som Gastar och Nattskrävan skärrade som en spånrock; Vulcani bleka skjortgossar dundrade och 
släggade med mer än handkrafter, långt bort vid Hamrarna, intill dess vi kl. 11 om natten kommo 
fram till Norum.»24

   Stigen må nu ha varit hemsk eller ej, besvärlig att färdas var den i alla händelser. Inte så att man 
någonsin hör någon klagan från vanligt folks sida — initiativen till vägförbättringar kommo, som vi
skola se, från helt annat håll. Nej, missnöjet med transportvägarna tog sig uttryck helt enkelt däri, 
att man undvek dem, så gott man kunde.
   På sommaren hade man då i stora delar av vårt land den möjligheten att använda sjövägar i största
utsträckning. Ett enda exempel härpå må anföras. Då folket i den nordliga byn Åsen i Älvdalen 
(Dalarne) skulle fram till sockenkyrkan till midsommarhelgen, förfärdigade man stora flottar med 
både styråror och sidoåror. Så lövade man flottarna, placerade hustrur, barn och matsäckar på dem 
och for gladeligen utför Dalälven ned till Kyrkbyn, förenande det nyttiga med det nöjsamma. I 
Kyrkbyn sålde man nämligen det grova timret i flottarna och begav sig gående hem till Åsen igen.



   I främsta rummet undvek man emellertid de steniga, gyttjiga stigarna på så sätt, att man använde 
vintervägar för alla besvärliga transporter. Vintern var den stora samfärdselns tid.
   Om vägen då var igenyrd eller föret inte riktigt att lita på, använde man gärna snöskor (trygor) på 
fötterna. Redan vår förste kulturhistoriker, Gustaf Vasas samtida Olaus Magnus, intresserade sig för
dessa egendomliga fotbeklädnader. Han ger en illustration och skriver till densamma: »Ovanstående
bild av en man med häst, som färdas liksom på krigarsköldar, förklaras på följande sätt:
De fästa vid sina egna och sina hästars fötter flätverk eller hopböjda spjälor med galler av lätta och 
breda tågor av lindbast, och så rustade kunna de trampa på snödrivorna utan att behöva frukta för att

Vinterväg över Dalälven vid Uvklitt
(foto V. Bergström).

Hästtryga (Älvdalen). Trygor för folk (Älvdalen) U.L.M.A.

sjunka ned, och detta ehuru de äro tungt lastade.»25
   Ett utmärkt transportredskap på vintervägarna var den med skidor försedda kälken, skidkälken, på
vilken mängder av hö, ved och jaktbyte fördes hem till byarna.

Hästars färd över fjäll (ur

   Viktigast var emellertid, att på vintervägarna kunde man fullt utnyttja hästen redan på en tid, då 
körvägar i modern mening utgjorde en sällsynthet. Över sjöar och myrar sträckte sig dessa vita 
vägar runt om i vårt nordliga land. 



Skid-kälke (Älvdalen). U. L. M. A.

För att man inte efter snöväder skulle köra vilse, voro vägmärken av olika art uppsatta intill vägen, 
som t. ex. det nyss omtalade hästhuvudet. I tallskog var det flögat (barken avflådd) på vissa träd, 
och när man från skogen skulle ut på en vidsträckt, frusen sjö, pekade en vinge (lång träspjäla) uppe
i en tall ut vägens riktning. Om man var flera »hästar» tillsammans — och det var man för det mesta
— turade man rättvisligen om att »spåra upp» vägen åt varandra. Detta skedde så, att alla hästarna 
fingo tura om att draga det första lasset.26

   Då man skulle fara med lik, kunde även vintervägen ha sina besvärligheter. Från Kronoby i 
Finland berättas sålunda: »Man körde längs isen på ån, men där finnes mycket strömmar, som göra 
isen svag, och därför måste man allt med ens vika av in i skogen längs stränderna och släpa kistorna
längs smala, steniga gångstigar. Man skämtar ännu i dag om de där färderna och säger, att de fingo 
taga liken i handen och leda dem till begravningsplatsen, då man inte kunde köra dem.»27

Snö-socka (Älvdalen)

   Långt innan det kan bli tal om landsvägar i egentlig mening, har stigen nått utöver sitt 
individualistiska barndomsstadium och till att så sakteliga bli vad den sedan skulle bli i mera 
utpräglad grad än något annat: en gemensam prestation av flera intresserade, ett samhällsföretag. 
Vid tal om fäbodstigarnas broar och vintervägarnas »uppspårande» ha vi redan sett skymtar av den 
nya utvecklingen, och ännu tydligare framträder denna i våra medeltida lagar.
   Närmast individualstadiet står då byvägen. Redan den åldriga Västgötalagen innehåller talrika och
detaljerade bestämmelser om denna. Bygatan skulle vara sju alnar bred, står det — men här är det 
kanske bara fråga om ett visst utrymme mellan de olika gårdarnas tomter. Vidare finns den 
storståtligt klingande bestämmelsen, att fyra vägar skulle löpa till byn — men den betyder nog bara,
att varje bonde i byn hade rätt att fordra, att man kunde komma in i byn på upp till fyra olika 
vägar.28 Andra landskapslagar tala om, att byn skall vara helt och hållet omgiven av en bred väg 
utanför tomterna, att bygatan skall vara femton alnar bred, att det skall finnas kvarnväg och 
markväg etc.
   Vid allt detta delvis mycket detaljerade tal om vägar får man emellertid inte alls tänka på väg i vår
tids mening. En kännare av det forntida Västergötland29 framhåller, att det, som bar namnet väg, i 
flera fall nog endast utgjordes av »nödfallsvägar, på vilka det av Västgötalagen använda namnet 
gräsväg passar utmärkt. I många fall förekom knappast någon egentlig grusning, och röjningen 
bestod väl i att se till, att icke buskar gingo upp i själva vägen.» Mången väg var väl vad dalkarlen 
ännu vid mitten av 1800-talet gav det betecknande namnet rammelväg. Denna »väg» var inte bruten
eller på något sätt »åtgjord». Vanligen klövjade man på rammelvägen, men till nöds kunde man 
någon enstaka gång befara den med hjuldon. I synnerhet skedde detta, då man på »klubbvagn» 



förde lik till kyrkan. Ett tuppfjät längre hunnen i utveckling var vagnvägen, som i motsats mot 
rammelvägen dock regelbundet befors med klubbvagnar och därför hade att uppvisa två permanenta
hjulspår. Brutna och grusade vägar äro i Dalarne och andra ålderdomliga delar av vårt land en 
mycket sen företeelse.
   Självklart är, att vi måste tänka oss de medeltida byvägarna försedda med talrika grindar och led. 
Lagarna äro också rika på bestämmelser om dessa led, deras iordningställande till viss tid, deras 
öppethållande etc. All väglagstiftning har som bekant givit upphov till en underbart blomstrande 
flora av vägprocesser, och ej minst gäller detta föreskrifterna om leds öppethållande och stängande. 
Det är emellertid ej ofta, som lagparagrafer ge upphov åt så daggfriska miljöskildringar som 
följande vittnesmål om öppethållande av en kreatursväg från kyrkbyn i Bergsjö (Hälsingland), 
avgivet år 1487 av den då åttioårige bonden Jon i Tanda: »Då kyrkobys-kon drives i vall om 
morgonen och kommer till Tanda skydds-slå och skällan höres, det är mig en timmaklocka till att 
uppstå om dagen. När sommaren var het och bröms-ätet var och kyrkobysfät kom löpande, då 
tillstadde min far och min mor bjöd oss barn att upplåta grind och led för kyrkobys-kon och låta 
henne löpa sin genaste väg genom vår fägård och i söder åt Tanda. Så att aldrig hindrade mina 
föräldrar eller jag efter dem eller sutto någonsin i försåt med svärd eller armborst eller andra 
banevapen natt och dag, i mörker eller ljus, för förenämnda kyrkobys ko, 
gät-barnen eller kyrkobysmännen, så länge jag byggde och bonde var i Tanda.»30

   Utom byvägarna funnos åtminstone redan vid medeltidens början s. k. allmannavägar, 
underhållna icke av byn utan av häradet, en »vägtunga», som reglerades genom ett otal växlande 
föreskrifter. Det var vägar till ting och till köping (stad), men först och främst var det kyrkvägen. En
likväg måste gå till kyrkan, ty man fick icke föra lik över annans tomt; detta är klart uttryckt redan i 
Västgötalagen. I och med dessa medeltida lagbestämmelsers tillkomst har de lantliga domstolarnas 
arbetsbörda säkerligen avsevärt ökats; få vägbestämmelser torde nämligen ha gett anledning till så 
mycket tvister som föreskrifterna om vägen till Guds hus. Det är ytterligt sällan, man hör talas om 
en inbördes sämja, sådan som mellan följande två finländska byar: »Nära Värnum var det den tiden 
så blött, att Bäckbyborna alltid före söndagen, som de skulle komma med liken, brukade skicka bud
till Värnum och bådo dem fylla med ris och stenar, att de skulle slippa fram med liket.»31

   Även om stigens upphöjande till kyrkväg skedde genom en så enkel anordning som ledens 
ersättande av grindar, processade man,32 och än värre blev det längre fram i tiden, då både präst och 
menighet krävde någorlunda hygglig väg till kyrkan. Ett par exempel från 1700-talets Västergötland
må anföras. Det förra, från Västra Tunhem, är av intresse därför, att det visar oss en gammal 
kavelbroväg som kyrkväg ännu år 1750: »Såsom kyrkovägen uti Östbörke gator är om höst och vår 
mer än besvärlig, så att både folk och kreatur kunna fördärvas, ty kommo socknens ledamöter 
sålunda därmed överens, att de borttaga kavlarna och i stället uppfylla med ris och sand, skolande 
den som till midsommardagen icke upplagat sitt tillhöriga vägstycke bliva av honom utexekverat 12
öre smt (silvermynt), som sedan skall givas till de fattige.»32 Det senare exemplet, från Saleby år 
1705, är ännu märkligare, då det visar, att man till och med kunnat ifrågasätta raserande av en kyrka
enbart för den besvärliga kyrkvägens skull: »Högvördige Biskopen talte om Härjevads kyrka, i 
vilken de hava var fjärde söndag Gudstjänst; hållande före, som förre Herrar Landshövdingar gjort, 
bäst vara att den kyrkan raserades, särdeles för den svåra väg skull, som är till henne för prästerna, 
varvid de ofta sätta sig i största livsfara. Men som Socknemännen intet stå därtill att övertalas, 
måste bliva därvid som vanligt varit, allenast att de när värsta väglaget är, hellre besöka andra 
kyrkor förrän de skola sätta prästen i fara om livet för vägens skull.»33

   Men vi återvända ännu en gång till tider, som ej lärt sig att klaga över dåliga vägar. Sådan den 
rent primitiva stigen var, icke bruten, icke grusad och ännu långt mindre byggd enligt den ena eller 
andra metoden, förblev den i alla fall till långt in på Vasatiden det enda medlet ej blott för 
lokaltrafiken utan även för fjärrtrafiken. I den senare egenskapen tjänade den inte endast merkantila 
syften, utan den blev också, när den låg lämpligt till, kungsväg och pilgrimsväg.
   Forntidens förnämsta kungsväg var ju den eriksgata, som varje nykorad sveakonung red för att 
mottaga de olika landskapens hyllning, »enhetsbandet i svearnas och götarnas förbundsstat.
» Nyare forskning34 har påvisat synnerligen imponerande vägbanekonstruktioner utmed denna väg, 



men de avsågo alla synbarligen endast en sak: åstadkommandet av användbar vägbana över 
sankmarker och vatten. Härutöver bestod vägbyggandet ej i annat än bortröjandet av skogen och 
möjligen av stenarna.35

Kungskällan i Dyverdalen belägen invid Kungsvägen
(foto Tenn Lars Persson)

Del av Kungsvägen mellan Herjedalen och Dalarne samt
vadet över Dyverån (foto Tenn Lars Persson)

Hur föga det var fråga om en landsväg i modern mening, m. a. o. en körväg, framgår t. ex. av en 
sådan detalj som att man ej byggde »broar» ända fram över vattendragens mitt, även där detta med 
lätthet skulle gått för sig, utan nöjde sig med att vada över själva kungsådran. Så var förhållandet 
med Läby vad invid Uppsala ännu på Gustaf Vasas tid, trots det att denna å-övergång tillhörde en 
av centrallandskapet Upplands viktigaste landsvägssträckor.36 Och lika primitiva voro i alla mera 
avlägsna trakter av vårt land ännu på Karl XI :s tid de »kungsvägar» eller »kungsstigar», på vilka 
rikshushållaren red sina beundransvärda inspektionsritter. När kungen då klagade över dålig väg, 
kunde han få ett sådant svar som av morakarlen i Ulvsjön på ödemarken mellan Dalarne och 
Härjedalen: »Här vill jag hellre kasta en kvist fram i vägen än taga någon därifrån. Ty denna vägen 
är vår största befästning mot fiendens anfall.»37 Berättaren tillägger, att Hans Maj:t icke ogillade 
detta svar, och otroligt är nog icke, att konungen rent impulsivt tilltalades av det frimodiga svaret. 
Sakligt lät han det emellertid icke påverka sig, utan här som överallt verkade han energiskt för 
vägväsendets modernisering, och Kungsstigen över Ulvsjön blev omsider 1718 omlagd till »god 
ridväg för konungens post». Fastän det endast var ridväg, var denna stig vad dalkarlarne kallade 
»bruten väg», och som de förklara så, att »stenarna voro urbrutna.»38

   Lika primitiv som kungsvägen var medeltidens nordiska pilgrimsväg. Om den stora svenska 
pilgrimsvägen till S:t Olafs grav i Trondheim berättas, att den var en »stark ridväg», som än i dag 
på långa sträckor är märkbar även i den kala fjällmarken.39 Och om motsvarande norska 
pilgrimsvägs gudbrandsdalska sträcka berättar en kännare:40 »Någon röjning av vägen i fjället finns 
det inte det minsta spår av. Hela det arbete, som var nedlagt på pilgrimsvägen uppe på 
fjällsträckorna, bestod i, att vägens sträckning utmärkts genom vaglar d. v. s. vägmärken av tre 
långa, flata stenar, varav en lades på de båda andra. Var och en, som färdades vägen fram, var 
skyldig att kasta en sten på vaglen, varigenom den med åren blev allt större och bättre synlig.»
   Vi ha sett stigen utveckla sig från den obetydliga gångstigen mellan gårdarna i byn eller mellan by
och fäbodställe till förbindelseleder av nationell och till och med internationell betydelse, 
förbindelseleder, vilkas namn — Edsstigen, Hällstigen, Ramstigen, Letstigen, Storstigen — dock 
alltjämt peka tillbaka mot det enkla ursprunget. Men det hela är en utveckling, alldeles olik vad vi i 
våra dagar beteckna med detta ord, en utveckling utan nämnvärda tekniska förbättringar, en 
utveckling i lugnets, måttans och förnöjsamhetens tecken.
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