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Program 
 

Torsdag 25 augusti 
 
10.00 Samling i Helsingborg, Centralstationen/ Färjeterminalen. 
 
Helsingborg – Örkelljunga, 48 km 
Färd längs E4, transportsträcka. 
 
Eket – Örkelljunga – Östra Spång, Skånes-Fagerhult – Healt – gamla riksgränsen – Hanna-
bad – Markaryd, c:a 35 km 
Resa längs gamla ”Kungsvägen”/”Riksettan”. 
Stopp bl a vid milstolpar, gästgivarestenen i Örkelljunga och Skånes-Fagerhult, gamla riks-
gränsen med minnessten. 
 
C:a 13.00 Lunch på Värdshuset Snapphanen i Markaryd. Sponsor Nynäs. 
Information om motorvägsbygget E4 vid Markaryd. Värd Vägverket, Region Sydöst. 
Besök vid brobygge över ån Lagan, platsen för Lagastigen. 
 
Markaryd – Jönköping, c:a 160  km 
Resa längs gamla E4 (fd riksväg 1) ”Riksettan” Markaryd-Jönköping.  
Stopp bl a vid stenbron över Lagan i Hamneda, byggd på 1840-talet. 
Runsten och hålväg vid Rasavad. 
Stenbron över Lagan (Åbron) i Värnamo, ursprungligen byggd 1837, nybyggd 1941-42 
(Skanska). 
Kaffe i Apladalen, Värnamo.  
 
Övernattning i Jönköping, hotell Ibiz.  
Middag på Stora Hotellet i Jönköping. Sponsor NCC. 
Summa c:a 240  km 
 

Fredag 26 augusti 
 
Jönköping-Skövde, 88 km 
Start 08.30 
Resa via riksväg 26/48 till Sandhem. 
Stopp i bl a Sandhem, med ”Eriksgatan” och Sveriges största system av hålvägar. 
Fortsatt resa längs bl a länsväg 2871, ”kulturväg” i länsstyrelsens väginventering. 
Besök på järnåldersgravfältet i Dimbo, Västergötlands största gravfält, med hålvägar. 
Vidare resa längs lv 2871 till Ekedalen och vägvisaren ”Granne Påle”, kanske från 1600-talet. 
Minnesstenen vid Gestilren, slaget vid Gestilren 1210 mellan Erikska ätten och Sverkerska 
ätten, eventuellt med inslag av danska trupper. 
Kungslena kyrka från 1200-talet. Slaget vid Lena 1208 mellan svenskar och danskar. 
Lunch i Skövde, Billingehus. Sponsor 3M. 
 
Skövde-Tidan 24 km 
Resa via lv 200 till Tidan, och platsen Vad, med forntida vadställe över Tidan. 
Besök vid Vaholms bro, från 1830-talet. Sveriges enda övertäckta bro. Restaurerad av Väg-
verket 1991-92. 
 



Tidan-Forsvik, 35 km 
Resa bl a på ”kulturvägar” lv 3031 och 3021 mellan Tidan och Forsvik. Typiska åsvägar i 
skogsbygd med milstolpar från 1815.  
 
Forsvik-Karlsborg, 11 km 
Klaffbron i Forsvik över Göta kanal. Sveriges äldsta järnbro, byggd 1813, i bruk till 1940. 
Ritningarna förmedlade av Thomas Telford.  
Fortsatt färd till Karlsborg och Göta kanal. 
 
Övernattning Karlsborg, Kanalhotellet vid Göta kanal. 
Middag på Kanalhotellet. Sponsor Colas. 
 
Summa 158 km 
 
Lördag 27.8 

Start 08.30 
Karlsborg-Motala, 89 km 
Busstur genom Karlsborgs fästning, centralförsvarsfästning, byggd 1819-1909. 
Resa runt norra änden av Vättern, rv 49, på rv 50 över bron vid Stora Hammarsundet, byggd 
1994.  
Vidare färd till Medevi brunn, Sveriges äldsta hälsobrunn, grundad 1678. 
Kaffe på Medevi Wärdshus. Sponsor 3M. 
Rv 50 till Motala. Besök vid Göta kanal och Strömbron, stenbro byggd 1783.  
 
Motala-Vadstena, 17 km  
Rv 50 till Vadstena. Besök i Klosterområdet med rester av Heliga Birgittas munk- och nunne-
kloster, invigd 1384 och Klosterkyrkan.  
C:a 12.00 Lunch Klosterhotellet, i munkarnas kloster. Sponsor LMK VEJ. 
 
Vadstena-Rökstenen, Rök kyrka, 25 km 
Resa längs ”Eriksgatan”, lv 926, 928, 930 ”kulturvägar”. 
Rök. Rester av medeltida stenlagd väg, ”Eriksgatan”. Sveriges märkligaste runsten, Rökste-
nen.  
 
Rökstenen, Rök kyrka-Gränna 42 km 
via gamla ”Riksettan/E4”, turistvägen längs Vättern. 
Gränna, Gyllene Uttern, Sveriges första rastplats med servering för bilister, invigd 1933.  
Kaffe. 
 
Gränna-Jönköping, 37 km 
Längs Vättern E4 ”Sveriges vackraste motorväg”, invigd 1961. 
 
Jönköping-Helsingborg, 237 km 
Transportsträcka. Motorväg nästan hela vägen. 
 
Summa 447 km 
 



Ytterligare information rörande vissa väghistoriska objekt efter vägen 
 

Gamla ”Kungsvägen” Örkelljunga-Markaryd 
 

Gammal riksväg i gränsbygd 

(text på informationsskylt vid minnessten på gamla riksvägen på gränsen mellan Skåne och Småland). 
 
 

 

Gamla ”Kungvägen” 
vid Ljungaskog 

 
Den gamla riksvägen mellan Stockholm och Helsingborg har anor från urminnes tid. Här i dessa en gång mycket 
oländiga och svårframkomliga trakter korsade riksvägen under århundraden den dåvarande gränslinjen mellan de 
båda nordiska stormakterna Danmark och Sverige. Denna viktiga förbindelseled mellan kontinenten i söder och 
kungliga huvudstaden i norr har i flydda tider betrampats av åtskilliga handelsforor och krigshärar i båda rikt-
ningarna. Utmed riksvägen, även kallad Kungsvägen, sprängde också kungens kurirer förbi genom ödemarkerna, 
liksom fredliga postryttare på rutten Hamburg-Stockholm. 
 
Under närmare ett årtusende var Riksvägen en betydande och för tiden mycket trafikerad transportled. Detta 
faktum beläggs redan av en medeltida vägbeskrivning (itinerarium), som utgick från handelsstaden Brügge i 
Belgien. Den beskrivna landsvägen gick över Louden (Lund) och Madkerod (Markaryd) samt vidare mot Zene-
copingke (Jönköping). 
 

 
Gamla ”Kungsvägen” vid Ljungaskog, strax söder om Örkelljunga, ½ milstolpe från 1764. 

 
Kanske kan även den sentida ”Riksväg 1” ses som en markering av den urgamla ledens status. Beteckningen 
blev inte officiell förrän 1944, då det svenska vägnätet förstatligades. Knappt två decennier senare ersattes detta 
begrepp med Europaväg 4; E4. 
 
Vägen 

Ingen kan med säkerhet säga hur gammal denna riksväg är. Kanske börjar dess historia redan med de första in-
byggarnas ankomst söderifrån, efter det att landisen släppte sitt grepp för 6000 år sedan. Vi vet att dessa pionjä-
rer följde vattenvägarna och i deras fotspår har troligen de första stigarna uppstått, för att senare utvecklas till allt 
bredare farleder för handelsmän, ryttare, kreaturskaravaner och så småningom också kärror och diligenser, drag-
na av oxar och hästspann. 



Vägarnas framkomlighet varierade med årstiderna, med terrängens beskaffenhet och med böndernas benägenhet 
att utföra det underhåll som åvilade dem på statmakternas befallning, ända sedan medeltiden. 
 
I stort sett var vägarnas skick detsamma, århundrade efter århundrade. Så här beskrev överste A E von Sydow, 
senare vägverkets förste chef, den allmänna vägstandarden år 1840: ”...de äro i ett mycket dåligt tillstånd; ofta 
sandiga, nästan alltid djupa under regnig väderlek och framför allt backiga. De äro illa utlagda, eller snarare, 
endast en utvidgning av de primitiva, av folk och kreatur banade gångstigar...”  
 
Hårdbeläggning kom först på 1930-talet, till följd av bilismens snabba framväxt. 1932 miste den här delen av 
Riksvägen sin betydelse som huvudled genom att sträckningen mellan Markaryd och Fagerhult flyttade längre 
österut, utmed Skåne-Smålands järnväg. En sådan flyttning var väl motiverad. Den urgamla sträckningen var 
synnerligen svårframkomlig på ömse sidor om forna riksgränsen. Till stora delar löpte vägen över backiga grus-
åsar, vilket gjorde den upptrampade vägbanan lös och sandig. Redan vid Grytån, strax söder om Markaryds by, 
stötte resenärerna på svårigheter. Sankmarkerna kring åfåran ställde tidvis både väg och bro under högt vatten. 
Vidare söderut, före backkrönen vid Hylte, kunde vintriga snödrev bilda meterhöga drivor. 
 
Åtskilliga hästdragna ekipage lär ha fastnat där i rykande snöstormar. Nästa dalsänka, vid Hannabadssjön, över-
svämmades ofta såväl vår som höst.  
Mot slutet av 1700-talet byggde traktens bönder ny väg, drygt tre kilometer lång, ”på hög och torr mark”, över 
Ulvaryd till Berg, där den uråldriga vägsträckningen mot riksgränsen åter tog vid. Riksvägens betydelse för 
kommunikationerna beskrivs av P. G. Vejde i boken ”Askenäs säteri i Sunnerbo”: 
 
Det är en månghövdad och brokig skara människor som dragit fram på den gamla vägen under tidernas lopp. 
Utom väldiga transportkolonner och de talrika svenska och danska krigshärarna på upp- och nerväg skymtar ett 
myller av alla slags resande: bönder på väg till eller ifrån köpstäderna i Skåne och Halland, kronans kurirer och 
postryttare, utländska affärsmän och sändebud, järn-, timmer- och kalkkörare, jägare med skinnpackar på ryg-
gen, hojtande oxfösare med långa kavalkader av kreatur, skolpiltar och studenter med stora matknyten i kärror-
na, gesäller och vaganter, hederligt folk och suspekta individer. Här såg man ej sällan kungar och prinsessor i 
tunga karosser med sexspann”. 
 
Kanske var det här utefter riksvägen som drottning Kristinas vagn hastade fram mot kontinenten 1654, sedan hon 
lämnat Sveriges tron. Sannolikt var det utmed riksvägen som Stenbocks kurir efter slaget vid Helsingborg 1710 
färdades i riktning mot Stockholm med budet om segern över ärkefienden Danmark. Historikerna är inte helt 
överens på dessa punkter. 
 
Krig och bondefred 

Helt säkert är att riksvägen använts för otaliga transporter av förnödenheter, ammunition och soldater under de 
många krigen mellan Sverige och Danmark. Bland alla de tillfällen då krigsfolk marscherat norrut mot Småland 
eller söderut mot Skåne kan nämnas: 
 
1452 
”I Markaryd strömmade samman manskap 
från samtliga rikets städer och landskap. 
En sådan här hade ingen än 
sett draga ut från Sverige som den”. 
 
Detta citat ur Karlskrönikan beskriver hur kung Karl Knutsson detta år samlade en stor här i Markaryd för att 
anfalla det danska Skåne. Om truppernas framfart berättar krönikan vidare att ”strax the offuer landamerkit 
vinna / begynte the bade brenna och skinna”. 
 
1568 
Under det stora nordiska kriget utsätts gränsbygden för stor förödelse. En dansk styrka med 300 ryttare och 3000 
knektar samlas i januari vid Fagerhults kyrka och tågar över landamerkit ved faffuerholt til Marckeryd och där-
ifrån till Värnamo för att förstärka en dansk här under Daniel Rantzau. De danska trupperna blir dock tillbaka-
slagna och retirerar samma väg de kommit. 
 
1644 
Den 14 februari 1644 bryter den svenske härföraren Gustaf Horn i spetsen för 8000 man fotfolk och 3000 ryttare 
in över gränsen mot Skåne. Folket i Fagerhult och Örkelljunga söker hejda framfarten genom att spärra vägen 
med bråtar och förhuggningar, men svenskarna forcerar hindren och intar Helsingborg tre dagar senare. 
 
1676 
Den 23 oktober 1676 drar Karl XI fram längs samma uråldriga väg. Kungen anför c:a 12000 soldater på marsch 
mot återerövringen av de sydliga landskapen som blivit svenska efter freden i Roskilde 1658. Den samtida präs-



ten i Kågeröd, Sthen Jacobsen, skildrar hur de utsvultna svenskarna roffar åt sig alla kreatur från Fagerhultsbön-
derna, som sätter sig till motvärn och börjar skjuta på soldaterna. ”Så började snapphaneriet först i Fagerhults 
socken”, skriver Jacobsen. 
 
Snapphanarna framträdde under kriget som skånska irreguljära motståndare till svenskarna. Det kunde röra sig 
om bönder som, likt ett slags hemvärn, samlades i uppbåd för att försvara sina gårdar till fredlösa förbrytare som 
mest ägnade sig åt plundring på båda sidor om gränsen. Svenskarnas många härjningar i de danska provinserna 
hade skapat ett intensivt svenskhat. Men snapphanar och stråtrövarband kunde vara ett gissel för befolkningen 
även i fredstider. De hemsökte gårdar, brände och plundrade. Inte ens kyrkorna var fredade för snapphanarnas 
framfart. 
 
En av de mest kända bondeledarna, Bengt Månsson från Fagerhult, gjorde i maj 1644 en inbrytning i Småland. I 
Markaryd jagades den svenska vakten på flykten, förråden plundrades och kyrkan vandaliserades. Allt som inte 
kunde tas med som byte brändes eller slogs i spillror. Den svenska arméns hämnd blev hård och skoningslös. 
Hundratals bönder i norra Skåne, förmodade anhängare till Bengt Månsson, höggs ihjäl och deras gårdar brän-
des. Bengt Månsson och hans styrka gick samma blodiga öde till mötes när de uppbådades av svenskarna i de 
göingska skogarna. 
Under de många ofredsåren var gränsbygden alltid osäker, både för den bofasta befolkningen och för dem som i 
fredliga ärenden färdades riksvägen fram genom de oländiga markerna. Otaliga strider, många grymma och 
blodiga, har utkämpats i dessa trakter. På båda sidor om gränsen fick allmogen lära sig att alltid ha vapen till 
hands i sin dagliga gärning. 
 
Men umgänget grannar emellan, svenskar och danskar, lär ändock mestadels ha varit gott i alla tider. Handeln i 
gränstrakterna har alltid förekommit, och det hände att släktband knöts mellan smålänningar och göingar. Sepa-
rata bondefreder slöts vid flera tillfällen mellan befolkningen i gränssocknarna, särskilt i skördetider. Kriget var 
en gemensam fiende för gränsbygdens invånare, då de inte enbart hade fiendens härjningar att frukta. Det egna 
landets krigsfolk tog sig rätten till både proviant, hästar, kreatur och foder på gårdarna vid de gränsnära trupp-
sammandragningar som föregick angreppen mot fiendens land. 
 
Gränsen 

 

 

Gamla riksgränsen 

 
Gränslinjen mellan Dana och Svea riken torde ha varit ganska diffus under vikingatid och övergångsperioden 
mellan hedendom och kristendom. I en bilaga till Äldre Västgötalagen berättas om den första gränsdragningen 
mellan rikena. Tolv män, sex från vardera Sverige och Danmark, markerade omkring år 1050 sex stenar mellan 
rikena. En av dessa stenar, ”hvite sten”, kan vara identisk med det mossbelupna flyttblock som finns nära byn 
Healt i Fagerhults socken, c:a 2,5 km söder om den nuvarande gränspunkten mellan Halland, Skåne och Små-
land. Detta läge stämmer med en gränsbeskrivning från 1554. 
 
Under medeltidens första århundraden växte befolkningen, vilket gav upphov till omfattande nyodling och dik-
ning, även i de otillgängliga gränstrakterna. Därmed ökade behovet av en mer bestämd gränslinje. I århundraden 
följde gränsen den bäck, som riksvägen går över. Långt fram i tiden fick man vada över gränsstället innan någon 
bro hade byggts. Gränsövergången kallades ännu i början av 1600-talet för Ugildevad, c:a 50 meter åt öster finns 
gränsmärket Ogille kull.   
 



 
Gamla riksgränsen Danmark-Sverige med minnessten. 

 
De ursprungliga gränsmärkena kompletterades efter hand med andra markeringar, bland annat uppresta stenar, 
ibland bara några decimeter höga. Dessa ska inte förväxlas med de milstolpar som sattes upp utefter rikets vikti-
gaste riksvägar efter påbud från drottning Kristina 1649. Sådana milstolpar står fortfarande kvar som kulturmin-
nesmärken, bland annat vid Sjöhult, Healt, Björnholm och Fagerhult. Milstolparna underlättade resandet för 
kungliga tjänstemän, kurirer, skjutsverksamheten mellan gästgiverierna och inte minst för postgången. Redan 
1620 hade postkontor inrättats i Markaryd, det andra i riket efter Stockholm. Men befordran av viktiga underrät-
telser via riksvägen, genom Danmark och de lömska gränsbygderna, norrut mot huvudstaden hade börjat tidiga-
re. 
 
Markaryd hade med andra ord stor betydelse för postgången, som sista svenska utpost före gränsen till Danmark. 
Här ägde det enda kurirbytet rum på den ordinarie postrutten Hamburg-Stockholm. Postkurirerna red åtta mil per 
dag, vilket innebär en veckas befordringsgång från Stockholm till Markaryd, enligt ordinarie tidtabell. 
 
Hösten 1863 startade en postdiligenslinje mellan Jönköping och Helsingborg. Sträckan Helsingborg-Markaryd 
avverkades på något under 13 timmar. Efter ett par decennier konkurrerades denna verksamhet ut av järnvägar-
na. Den sista postdiligensen på den anrika Kungsvägen över den forna riksgränsen lär ha gått 1881. 
 
Så länge riksvägen endast nyttjades av hästdragna fordon ansågs den lagstadgade bredden av 10 alnar (c:a 6 
meter) vara tillräcklig. Den framväxande bilismen ställde nya krav, som snart ändrade både vägstandard och 
sträckning genom gränsbygden. Men till tävlingsbana för den framväxande rallysporten dög den gamla riksvä-
gen bra, ända in på 1930-talet. 
 
Numera flyter trafiken på betydligt bredare och komfortablare stråk. Men i sort utefter samma sträckning som 
den uråldriga riksväg, vars minne denna sten är satt att befästa.  

 
 

Lagastigen 
 
Ända in på medeltiden red eller vandrade de resande på vägar som inte var röjda i någon större omfattning. Först 
på 1500-talet började vägarna förbättras. Det var viktigt för statsmakten att vägarna var så utbyggda att härarna 
kunde medföra tross och artilleri. Byggande och underhåll av vägar och broar ålåg häradet, som fördelade skyl-
digheten på häradets bönder efter gårdarnas storlek. För broar gavs tillstånd att avverka ek, som annars tillhörde 
kronan. I mitten av 1600-talet reglerades gästgiveriväsendet. Fri skjuts avskaffades, men kronoskjutsen som 
innebar att bönderna måste svara för trupptransporter mm och den fria kungsskjutsen som gällde hela hovet 
fanns kvar. Utmed de större vägarna skulle finnas gästgivargårdar ungefär varannan mil. Gästgivaren skulle i 
första hand använda egna hästar men också de närboende bönderna var skyldiga att mot fastställd ersättning 
ställa hästar till förfogande för de resandes färd till nästa gästgivargård. 
 
Vid vägdelning 1692 bedömdes 4 1/8 mil av Lagastigen vara god väg, 1 3/4 mil var medelmåttig väg och 2 3/16 
mil var svår väg. Förutom socknarna utmed vägen deltog Vittaryd, Angelstad, Kånna, Göteryd och Hallaryd i 
underhållet av stora landsvägen, som fortsatte till Helsingborg. För västra Lagastigen, som från delningen i Tra-
ryd fortsatte längre utmed Lagan men dock med slutmål i Halmstad, svarade Göteryd/Traryd (3/4 mil medelmåt-
tig väg) och Hinneryd (2 1/4 mil medelmåttig väg). Horns bro skulle underhållas av Hinneryd, Hallaryd och 
Torpa. 
 
1800-talet innebar till en början inte så stora förändringar i resandet. Det var fortfarande dyrt att resa med gästgi-
varskjuts men allt flera inom borgarklassen fick ekonomiska möjligheter att använda skjutsväsendet. I de lag-
stadgade gästgivardagböckerna kan läsas att i Ljungby fanns 20 entreprenörhästar, i Hamneda 18 och i Markaryd 
10. I Traryd fanns gästgiveriets 3 egna hästar och 31 reservhästar. På Lagastigen färdades Stenbocks kurir, rytt-



mästaren Henrik Hammarberg, med kronoskjuts efter slaget i Helsingborg 1710 till Stockholm på knappt 4 da-
gar, dvs ungefär 15 mil per dag. Av hänsyn till hästarna var högsta tillåtna hastighet en mil på 1 1/2 timme. Dock 
överskreds ofta hastighetsbegränsningarna redan på den tiden ganska ordentligt, så att man reste med en mil i 
timmen. 
 
Gästgiveriet i Markaryd är belagt sedan 1590. Det bedrevs på olika gårdar i byn. I dag finns ingen byggnad kvar 
som kan anknytas till det gamla gästgiveriet, men det tycks ha varit ett av de bästa värdshusen på vägen från 
Helsinborg till Stockholm. Bland de 30-talet reseskildringar från 1500-talet och t o m 1800-talet lovordas Marka-
ryds gästgivargård allra mest av den danske historikern Christian Molbech i samband med hans resa på Lagasti-
gen1812.  
Han skriver:"Jag fann här ett gott och ordentligt värdshus, artigt vänligt folk, snygga och renliga rum med kakel-
ugn, god uppassning och goda sängar. Dessutom smakade middagen förträffligt och allt detta för mycket gott-
pris." 
 
 Molbech var vid den fortsatta färden lyrisk när han beskriver landskapet så här: " Jag måste erkänna att vägen 
mellan Markaryd och Traryd hör till de skönaste vägar som jag någonsin rest på i Sverige, trots att jag därefter 
har sett många intressanta trakter i detta land." 
 
Men det var inte bara idyll att ta sig fram på landsvägarna på den tiden. Journalisten och författaren Sturzen-
Becker klagar i en reseberättelse 1839 över "alla dessa trefalt fördömda grindar". Genom lagen 1891 om väg-
hållningen förbjöds upprättningen av nya grindar om inte länsstyrelsen lämnade tillstånd. Befintliga grindar 
skulle med vissa undantag avlägsnas. Vid vägdelningen 1894 fanns det på Lagastigen i Sunnerbo 47 grindar, de 
flesta i södra delen av häradet, nämligen 14 i Markaryd och 15 i Traryd. 1927 förordnades att grindarna skulle 
borttagas om det inte undantagsvis medgavs att de fick bibehållas tills vidare eller under viss tid. 
 
I slutet av 1800-talet kom Lagadalen i direkt kontakt med de nya kommunikationerna. I januari 1894 öppnades 
Skåne-Smålands järnväg för allmän trafik till Markaryd söderifrån Åstorp. I november 1897 var järnvägen klar 
till Strömsnäsbruk och i juni 1899 var hela sträckan klar upp till Värnamo. Därmed hade Lagastigen på hela sin 
sträckning utsatts för övermäktig konkurrens från det nya, både billigare och snabbare transportmedlet.  
 
Men redan i början av 1900-talet tog landsvägen tillbaka i betydelse genom automobilens segertåg. Men bilen 
ställde också långt högre krav på vägnätet och underhållet. Vägstämman i Sunnerbo väghållningsdistrikt beslöt 
därför 1919 att allt vägunderhåll skulle överlämnas åt en entreprenör och att de väghållningsskyldiga skulle 
debiteras entreprenadkostnaden. 1922 övertog Vägkassan underhållet och 1944 blev väghållningen en statlig 
angelägenhet. 
 
Vägarna förbättrades genom att förstärka dem med grus och makadam. Sunnerbo fick beröm bl a av KAK:s 
väginspektör som på våren 1922 gjorde en resa Stockholm - Skåne. Efter allvarliga klagomål på vägarna i Jön-
köpings län var färden genom Sunnerbo härad "som en solglimt i regnvädret" 
 

 
På sin färd från Hinneryd till Ljungby(1920-talet) gick Hinnerydsbussen bl a på Lagastigen. 
På 1930-talet byggdes vägen om på sträckan Timsfors - Strömsnäsbruk som beredskapsarbete, men inte till 
större bredd än 7 m, alltså en blygsam ökning i förhållande till de 10 alnar som gällt sedan medeltiden. Vägen 
blev efterhand belagd. Under krigsåren byggdes vägen från Markaryd förbi Timsfors om till modern standard 
med en bredd av 12 meter.  
 
Under mellankrigstiden återtog Lagastigen sin gamla ställning som huvudled från Stockholm till kontinenten. 
1945 systematiserades det svenska vägnätet och Lagastigen blev en del av rikshuvudväg nr 1, populärt kallad 
Riksettan. 1962 gick Sverige in i europavägnätet och Riksettan blev en del av europaväg nr 4, E4 från Lissabon 
till Helsingfors. Under slutet av 1950-talet byggdes E 4 om och fick en ny sträckning väster om Lagan från Tra-
ryd till Axhult och under 1960-talet byggdes en ny väg därifrån förbi Markaryd. 
 



En uppfattning om den väldiga trafikökningen på Lagastigen får man av resultatet av några trafikräkningar: 1925 
i medeltal 76 bilar per dygn, 1938 ungefär 1000, 1953 2500 fordon per dygn, 1963 5100 och 1975 9300 fordon 
per dygn. 
 
I mitten av 1960-talet hade stora delar av E 4 genom Sunnerbo byggts ut till en bred och rak väg som tillät gans-
ka höga hastigheter, men som också borde öka trafiksäkerheten. Emellertid började under 1966 antalet trafik-
olyckor på vägen med dödlig utgång öka oroväckande. I september hade 12 dödsoffer krävts under året mot 5 
under samma tid året innan. I oktober fortsatte olyckorna och uttrycket "Dödens väg" började användas. Trafik-
polisen vidtog då den ovanliga åtgärden att under en veckohelg vinka in praktiskt taget alla bilister till vägkanten 
och tala om för dem att de körde in på "dödens väg" och uppmana dem att ta det lugnt. 
 
För ökad säkerhet har nu E 4 om till motortrafikled med mittvajer förbi Ljungby. Söderut till Strömsnäsbruk 
byggdes vägen under 1990-talet om till motorväg, och nu är det alltså dags för nästa etapp förbi Markaryd. 
 
Källa: Text: Teknik och Design, Markaryds gymnasium 
http://www.markaryd.artisan.se/pages/cgi-bin/PUB_Latest_Version.exe?allFrameset=1&pageId=386 

 
 
Runstenen och hålvägarna vid Rasavad, Sm 55, Eckersholm, Byarums socken 
 
Runstenen är av röd granit och har ett inskriftsband som följer dess kanter och övergår i ett kors mitt på rist-
ningsytan. Ristningen är tydlig och väl huggen och ger vid första anblicken intrycket att vara välgjord. Själva 
inskriften visar dock att så inte är fallet. Den fornnordiska texten lyder 
: hakR :kulkR : aukR· kuþkurR : riþ : itRn : þan : isunR : auti : Rtinf 
 
I äldre tid har flera forskare försökt tolka inskriften utan lyckat resultat, och senare tids forskare har avstått från 
att ge sig in på detta äventyr och därför lämnat den otolkad. Om runan R, som står för ett r-ljud, har använts för 
att återge en vokal, skulle de tre första orden kunna tolkas som mansnamnen Hake, Kolke och Ödke. Inget av 
dessa namn finns dock säkert belagt i landets runinskrifter. Runföljden riþ : itRn : þan skulle kunna stå för 
"reste denna sten". För att få en begriplig mening i inskriften måste så våldsamma förändringar i inskriften göras 
att en tolkning endast blir hypotetisk. Inskriften får därför, trots tolkningsförsök av runforskaren Evert Salberger, 
betraktas som en "förment runinskrift", huggen av en ristare som hade otillräckliga kunskaper om runors ljud-
värden. Exempel på sådana inskrifter är kända från Sörmland och Uppland. 
 
Runstenen står på ursprunglig plats i anslutning till Rasavad vid Lagans norra strand. Stenen benämns "Rases-
ten" och kan tidigast beläggas 1667: "Een stoor steen, hwillken Kallas Runne hall medh rundska bookstäfwer all 
öfwerskrifwen, och är till finnandes på stigamoos ägor vid Rasawadh".  Stenen stod enligt uppgifter från 1800-
talet ursprungligen vänd mot söder ned mot Lagan, men i samband med att den under skattsökning blev upp-
grävd vändes ristningsytan mot västsydväst, när den åter restes på sin plats. 
 
Omedelbart sydöst om runstenen kan man än i dag i terrängen se tydliga spår av ett vadställe. Här finns flera 
parallella ridstigar, s.k., hålvägar, som leder ned mot Lagan och fortsätter i sydlig riktning på andra sidan ån. 
Stenen står på ägorna till Stigamo  
(Stighemoth omkr. 1220) – av stig ’ridstig, väg’ och mot ’möte’ – ett ord som i vårt moderna samhälle fått en 
renässans, då avfarter från motorvägar på flera håll benämns mot(et).  
I Stigamo möttes de viktiga vägarna från Växjö respektive Värnamo – Skåne/Halland (Lagastigen) till Jönkö-
ping. Enligt sin inskrift står en annan runsten Sm 60 Skaftarp i Rydaholms socken också vid ett vägamot. 
 
Källa: Småländska kulturbilder 2002. Om runstenar i Jönköpings län. 
 

 
Runstenen och hålvägarna vid Rasavad. 

 



Hålvägarna i Sandhem 
 
Inom Sandhems socken, Västra Götalands län (f.d. Skaraborgs län), finns ett system av hålvägar, som utgör 
lämningar efter en gammal färdled, den s.k. Eriksgatuleden. Här gäller det dess sträckning mellan Jönköping och 
Skara. Att dessa, ofta flerfiliga, dikesliknande stråk kommit att bevaras till vår tid är något unikt och samman-
hänger till en del med jordarternas beskaffenhet. 
 
1600-talets landsväg genom bygden, markerad på Felterus´ karta över Skaraborgs län daterad 1655, följer i stort 
sett dessa åldriga ridstigar. Den kommer in i socknen söderifrån nedanför gården Hovmejorna. Detta namn kan 
härledas från fornsvenska ”hogmeidh” i betydelsen vårdtorn, ”i muren på en förskansning utbyggd öppning, 
varifrån man sköt på fienden”. Härifrån går den längs sluttningen mot sjön Stråken till övergångsstället över 
Tidan vid dess utlopp ur nämnda sjö. 
 
Utefter denna sträckning har alla spår av ridvägar utplånats genom odling och av i senare tid anlagda vägar. Nere 
vid Tidan är det emellertid ett mycket trångt pass, genom vilket dessa måste ha gått. Vägen fortsätter mot Sand-
hems kyrka, där nästa smala passage möter mellan en flik av Sandhemssjön och det höga s.k. Galgaberget. Vä-
gen går därefter mot norr och når ut på Ljunghemsmon. Här förlorar den sig så småningom i odlad mark men 
återfinnes på nytt i Kymbo socken vid Smedstorpet nära Jungfrugården, där det förekommer mycket djupa hål-
vägar. Mellan bron över Tidan och Sandhems kyrka färdas man genom ett vackert men igenväxande betesland-
skap, förbi 2000-3000-åriga gravrösen, gravar i stensättningar och gravar invid resta stenar. 
 
Längs sträckan mellan Broholm, vid övergångsstället av Tidan, och Sandhems kyrkby, finns rester av hålvägarna 
på ett flertal ställen. 
 

 
 

A  Kartans A står för första punkten på Eriksgatuledens vandringsled genom Sandhems  
socken. Sandhems nuvarande kyrka, byggd 1841, har medeltida föregångare på platsen. En äldre kyrka, som 
ombyggdes 1693, hade en inskription som angav 1401 som byggnadsår. Förmodligen har det funnits minst ännu 
en äldre kyrka här. Ornerade stenar påträffades 1970 i sakristians vägg. När dessa frampreparerats, kunde de 
sättas samman till en dopfunt, som daterats till tidigt 1100-tal. Namnet Sandhem är belagt från 1304. 
 
Fram till omkring 1690 var prästerna mycket besvärade av resande, vilka skulle både undfägnas och härbärgeras. 
Bland de många personer, såväl höga som låga, som härbergerats i Sandhems prästgård, märks Karl XI som reste 
genom Sandhem 1675. Sedan ”genvägen”, som går från bron över Tidan vid Broholm mot Slättäng, omkr. 1690 
fått karaktär av stor landsväg, avlastades trafiken förbi Sandhems kyrka till stor lättnad för prästerskapet. Att 
området mellan Stråken och Sandhemssjön tidigt blivit befolkat, framgår bl.a av att det finns många forntida 
gravar kring norra änden av Stråken och på höjderna kring gården Sipparp samt inom Kyllemo-området invid 
Sandhems tätort. På den sistnämnda platsen har påträffats lämningar efter ålderdomligt åkerbruk, s.k. fossil 
åkermark. En pollenanalys visar, att det huvudsakligen varit råg som odlats där och att tiden för åkrarnas använ-
dande ”infaller under sen järnålder eller medeltid, dock möjligen ej efter 1200-eller 1300-talen”. Förr trodde man 
att det hade legat en stad på Kylle mo. 
 



B  Flera parallella hålvägar finns här mellan sjön och vägen. Efter bebyggelsen vid   
Sandtorp slingrar sig några även över på den östra sidan om vägen. Vid Grimstorps herrgård, belägen på andra 
sidan om sjön, skjuter ett åsparti ut i vattnet. Dess yttersta del, som på lantmäterikartan från omkring 1640 be-
tecknas som ”Husön”, har skurits av genom att man grävt en ”vallgrav”. Ön som skapades är emellertid numera 
landfast. Här torde den ”förvaltningsborg” ha legat vilken omnämnes i en doktorsavhandling från 1750, och ”till 
vilken det kringliggande området hörde som län”. 
 

C  Här finner man de kanske tydligaste och vackraste hålvägarna. Fem eller flera löper parallellt genom ett 
vackert parti med äldre skog. Nära Brännerisjön har de raderats ut genom odling. 
 
Torpet Lerbo, de små låga träbyggnaderna i vägkanten, strax innan man kommer till de vackra hålvägarna i 
granskogen, ligger på platsen för ett hemman med samma namn, vilket liksom kyrkan, prästgården och ett flertal 
centralt belägna hemman inom socknen, brändes 1566 under Nordiska sjuårskriget av dansken Daniel Rantzaus 
legoknektar och som aldrig kom att återuppbyggas. Det kunde vara ofördelaktigt att bo invid den stora landsvä-
gen även på den tiden! Man ser inga spår av hålvägarna just på denna plats, men i domboksprotokoll från 1668 
nämnes, att landsvägen går där förbi och ur ett sockenstämmoprotokoll från 1677 inhämtas, att kyrkoherden i 
Sandhem hade en svedja ”mitt för Trädesåsa gata mellan vägarna på Lerbo ägor”. 
 

D  Hålvägarna löper här väster om Brännerisjön. Sjön är uppkallad efter ett brännvinsbränneri, som låg vid dess 
östra strand och var igång mellan åren 1854 och 1899. 
 

E  Österut vid den nutida vägsträckningen har hålvägarna försvunnit i samband med odling. Norr om de öppna 
åkerytorna, där man förflyttar sig på dagens landsväg, passerar man en djup kanal, som avvattnar Saxarpssjön. 
En bit österut ser man en bro från en tidigare vägsträckning. Om man följer brons vägriktning och passerar en 
liten markväg, kommer man in i en ung tallskog, där många parallella hålvägar drar fram. 
 

F  Vid Vässabron och fram till Sjöbacka skola finns hålvägar på västra sidan av den nutida vägen. Från skolan, 
löper hålvägar vid östra och nordöstra sidan om Sjöbackasjön. 
 

G  Vid sommarstugebebyggelsen invid Hagalund finner man hålvägarna igen på östra sidan om vägen. 
 
H  Från åkermarken norr om Hagalund till åkrarna vid Bussenstorp löper hålvägarna vidare på östra sidan av 
vägen. Här korsas Eriksgatuleden av vägen mot Slättäng. Utefter denna vägs södra sida ser man också hålvägar, 
men dessa leder ner till kvarnar vid Tidan. De frekventerades av såväl ortsbor som bönder från Falbygden. 
 
Slättäng blev gästgivaregård 1630, tingsplats inom Vartofta härad 1688 och marknadsplats 1772. Gården var ett 
viktigt centrum i bygden fram till åren närmast före första världskrigets utbrott. 
 

I  Hålvägsområdet på Ljunghems mo. Många hålvägar löper här mot nordväst i riktning mot Falbygden. 
 
Källa: Utdrag ur informationsbrochyr utgiven av Sandhems Hembygds- och Fornminnesförening, Länsstyrelsen 
i Skaraborgs län och Skaraborgs länsmuseum. 
 
 

 
Det omfattande hålvägssystemet vid Sandhem. 

 
 



Väg 2871, Svenstorp – Borgunda, Tidaholms kommun, kulturväg klass III 
 
Vägtyp: Kambrosilurområdesväg. Allmän, belagd väg, 27 380 m, varav 6 970 m i Falköping. 
Beskrivning: Lång vägsträcka uteslutande utmed Östfalans kalkstensplatå från Kymbo i söder till Borgunda i 
norr, längs Gerums-, Varvs- och Plantabergen. Passerar flera av Falbygdens mest intressanta och särpräglade 
natur- och kulturmiljöer, ofta med storslagna utblickar över östra Skaraborg och Hökensås. Vägdragningen är 
delvis moderniserad men innehåller även mycket välbevarade passager, till exempel Kungslena by. 
Representativitet: Mycket typisk dragning längs bebyggelselägena utmed kleven. 
Kontinuitet: Fornlämningstätheten, bl a flera gånggrifter och bygravfält. Kyrkor, byar och herrgårdar med me-
deltida anor, kalkbrukslämningar m.m. En gammal färdväg; allmän väg på 1600-talet i stråket Jönköping-
Mariestad där milstolpar, den särpräglade vägvisaren Granne Påle, samt partier av stenmurar och alléer vittnar 
om lång hävd. Fina byvägskäl i bland annat Dala och Dimbo, samt i Folkabo med milstolpe och två före detta 
skolhus. 
Raritet: Se även ovan. Den bl a geologiskt och botaniskt mycket speciella falbygdsnaturen: till exempel platå-
bergen, de närbelägna naturreservaten Ekedalen (bokskog) och Kammevads orkidékärr, samt ängs- och hag-
marksobjekt, hotade kärlväxter och bitvis mycket artrika vägkanter. Stor förekomst av S:t Pers nycklar vid Vin-
berga. Länets största järnåldergravfält i Dimbo. Stora samlade bymiljöer i Folkabo (Valstad), Dimbo, Kungslena, 
Dala och Borgunda; medeltidskyrkorna i Kungslena och Valstad, herresäten som Kungslena före detta överste-
boställe och Stora Dala säteri samt lämningar efte den medeltida Lenaborg. Även den mytomspunna Stadsback-
en, samt Gestilrenmonumentet och ”Dala domaresäte” passeras. 
 
Källa: Utdrag ur ”Kultur på väg i Skaraborg”, 1997, s. 85. 

 
 
Vaholms bro 
 

Gården Vaholm ligger i utkanten av samhället Tidan. Gårdens märkligaste byggnad är utan jämförelse den över-
täckta träbron över ån Tidan. 
 
Under 1700-talet ägdes Vaholm av bland andra landshövdingen Otto Lagerberg, men den nuvarande huvud-
byggnaden anges vara byggd 1820 av fil. mag. Fredrik Beckman. Brons tidiga byggnadshistoria är ännu så länge 
okänd, men uppgifter tyder på den är tillkommen mellan 1830 och 1880, då den första gången finns med på en 
karta. Liksom de flesta nybyggen är den troligen kopplad till ett ägarskifte; under den nämnda perioden bytte 
Vaholm ägare tre gånger och det förefaller sannolikt att bron byggdes vid något av dessa tillfällen. Bron har 
alltid varit i privat ägo och förbundit gårdens marker på var sida om ån Tidan. 
 
Träbron är en hängverksbro i två spann om totalt 34 meter med huvudreglar av rundtimmer. Landfästena är, 
liksom bropelaren i mitten, byggda av huggen kallmurad sten sammanhållna med dragband av järn. På huvud-
reglarna står längsgående ”spännstolar” av trä som med smidda hängjärn bär upp brobanan. 
 
På huvudreglerna ligger också tvärgående bjälkar som fungerar som upplag, både för brohuset och för körbanan 
av plank. Själva brohuset är fristående och uppfört på traditionellt sätt med en enkel stolpverkskonstruktion. 
Huset är klätt med faluröd locklistpanel, nedtill dekorerad med en sågad uddkant. Taket är uppbyggt av enkla 
takstolar på konsoler av naturvuxna ”knän”, och täckt av tjärade stickspån. Varken bron eller huset är alltså var 
för sig särskilt märkvärdiga – men kombinationen gör anläggningen unik. 
 
Efter några renoveringsomgångar var bron i början av 1980-talet ändå så rötskadad att den stängdes av för biltra-
fik. Därefter förvärrades skadorna snabbt. Västra spannet, som var knäckt, nådde efter några år vattenytan i ån 
Tidan. Ägarens (Carl Gustaf Bloom) intresse för att renovera bron väcktes av länsmuseet under 1988, varefter 
byggnadsvårdsbidrag söktes och beviljades 1989 av Riksantikvarieämbetet. 
 
Bron var dessvärre i sämre skick än väntat varför större insatser än beräknat blev nödvändiga. Vägverket firade 
150-årsjubileum 1991 och det ansågs att den (nästan) jämnåriga bron var ett lämpligt sätt att fira jubileet på. 
Vägverket gick därför in med ett större bidrag, vilket blev avgörande för brons framtid. Vaholms bro var i slut-
skedet starkt hotad och hade inte Vägverket engagerat sig i projektet hade sannolikt ingen bro funnits kvar idag. 
Resultatet har i många stycken blivit en ny bro, men uppbyggd med gammal konstruktionsteknik. De delar som 
återanvänts är också klart synliga. Vaholms bro återinvigdes med tal och andra ceremonier i maj 1992. Så vitt 
känt är den täckta bron vid Vaholm ensam i sitt slag i Sverige. 
 
Källa: www.kliv.se/kp_templates/KPPage.aspx?id=421 
Text: Thomas Carlquist, antikvarie, Västergötlands museum 
 
 



 
Vaholms gårdsbro från 1830-talet. 

 

 

Väg 3031, Mossebo  – Nolängen, Töreboda, Tibro kommun, kulturväg klass II 
 
Vägtyp: Åsväg i skogsbygd. Allmän grusväg, 5588 m, varav 1000 m i Tibro kommun. 
Beskrivning: Vägen går i skogsbygd, som en vattendelare uppe på en smal markerad ås, mellan Stormossen och 
Örlans dalgång. Passerar därvid bl a björkhagar och barrskog. 
Representativitet: Ypperligt exempel på klassisk vägplacering på en väldränerad ås. 
Kontinuitet: En fin milstolpe från 1815, samt ett postament till ännu en milstolpe, förankrar vägen i det tidiga 
1800-talets vägprojekt med anledning av byggandet av Karlsborgs fästning. Långa ursprungliga partier, men 
även några yngre nydragningar, om än i åsläge. Passerar nära enstaka gårdar samt fd torpställen, bl a under Ry-
holm. 
Raritet: Se även ovan! En av länets längsta sammanhängande åsvägar, mer ovanligt i skogsbygd, vilket ger ett 
mycket högt värde. Gamla vägräcken. 
Summaintryck: En utpräglad åsväg i skogsbygd – en sällsam, särartad vägupplevelse. 
 

Källa: Utdrag ur ”Kultur på väg i Skaraborg”, 1997, s. 73 f. 
 

 
Väg 3031 med milstolpe från 1815. 

 
 

Väg 3021, Noloset – Skinnfällen, Tibro kommun, kulturväg klass I  
 
Vägtyp: Skogs- och höglandsväg. Allmän grusväg, 3 275 m. 
Beskrivning: Smal, mycket kuperad liten grusväg som går förbi bl a Brännehult och Tögmossen i stenig, höglänt 
skogsbygd norr om sjön Örlen i länets nordöstra del. Här och var öppnas skogsbygden i mindre odlingsstråk 
kring småbyar och gårdar i för området typiska terränglägen; ibland med blånande vyer över höjderna. 
Representativitet: Synnerligen representativ skogsväg för höglandet i denna länsdel. Mycket god följsamhet till 
terräng och landskapsbild. 

 
Kontinuitet: Noloset har ursprung som en senmedeltida liten by, men mycket av området är kolonisationsbygd 
från 1500-talet. Flera av traktens spridda små gårdar och fd torpställen har ålderdomlig bebyggelse som t ex vid 
Brännehult. Fin milstolpe från 1815, vilket talar för att vägen ingick i ”vägprojektet” i skogsbygden i anslutning 
till byggandet av Göta kanal och Karlsborgs fästning på 1810- och 20-talen. 

 



 

Länsväg 3031 

Länsväg 3021 

 
Raritet: Ett av länets förnämligaste exempel på höglänt skogsväg med ovanligt väl bibehållen karaktär och små-
skalig dragning. Omges i långa partier av stenmurar. Påtagliga sammanhang med landskapets topografi, små 
skogsnära odlingsbygder samt åtskillig fin äldre bebyggelse. Bl a passeras ängs- och hagmarksobjekt, igenvuxna 
fd åkertegar, solitära lövträd, en allé och en anslutande stenmurskantad fägata. 
Summaintryck: En raritet bland skogsvägar i länets högland; en vägupplevelse som fångar in den speciella karak-
tären i terräng och landskapsbild i skogsbygden uppe på höjderna. 
 
Källa: Utdrag ur ”Kultur på väg i Skaraborg”, 1997, s. 52. 
 

 
Parti av väg 3021 med stenmur längs vägen. 

 
 

Klaffbron i Forsvik 
 
Forsvik är en bruksort med medeltida anor (1400-talet). Här har funnits kvarnar, sågar, hammare m.m. som här 
utnyttjade vattenkraften i de strida strömmarna från sjön Vikens utlopp. Ännu finns en sågverksrörelse kvar. I 
Forsvik började grävningarna av Göta kanals västgötalinje. 1813 var den första slussen av alla 58 klar. Den fick 
namnet Karl XIII och är delvis utsprängd ur berget. Intill ligger kanalens äldsta klaffbro utförd i gjutjärn 1813 
efter brittisk förebild från Forth & Clyde Canal, förmedlad av Thomas Telford. Bron var i bruk ända fram till 
1940.  
 
C:a 500 man arbetade under kanalbyggets första år vid Forsviksstationen. Mest kända är familjen Eriksson från 
Långbanshyttan. Fadern fick ansvaret för sprängningsarbetena. Modern öppnade marketenteri i bolagshuset där 
ritkontoret också var inrymt. Här lärde sig sönerna Nils och John Eriksson rit- och mätteknik. Blott 13 år gam-
mal blev John ingenjörselev vid kanalbygget. Ingenjörskunskaperna från Göta kanalbygget omsatte de båda 



bröderna sedan i berömda industrialiseringsprojekt. John som uppfinnare av t.ex. propellrar, lokomotiv och nord-
staternas krigsfartyg Monitor och Nils som kanal- och järnvägsbyggare. Denne ledde bl.a. byggandet av Troll-
hätte nya kanal och Saima kanal i Finland och var chef för statens järnvägsarbeten. 
- Ortnamnet (1388 Forswik) åsyftar en vik vid en fors i vattendraget från sjön Viken till Bottensjön. 
 
Källa, bl.a: http://www.tema.liu.se/eu-gotakanal/forsvik.htm 
 

 
Klaffbron över Göta kanal i Forsvik. 

 
Eriksgatan i Östergötland 
 
Vi vet ungefär vilka platser kungen skulle besöka på sin eriksgata, men inte vilken väg som togs från plats till 
plats. Som allmänna vägar (kungsvägar) räknades de som gick mellan byarna, d.v.s. huvudförbindelsen med 
angränsande samhällen. 
 
I "Kungaspegeln" för Magnus Eriksson på 1300-talet, anges det som en av en konungs skyldigheter att "skåda 
(inspektera) och stödja allmänna vägar i rike sino, de ovärdeligen skola faras vinter och sommar, landa mellan 
och köpstäder, allmogen till tarv". 
 
Viktigast var dock de vägar som gick till tingsplatserna, i Östgötalagen anges att dessa vägar skulle vara 10 alnar 
breda (ca 6 m) och gemensamma för hela landskapet, de benämns ”karls vægher ok konungs”. Med ”väg” 
menas här i regel ett ”vägområde”, där man färdades på lämpligaste torra yta, inte en väg i vår vanliga bemärkel-
se. 
 
Stranden - Getå - Björnsnäs - Norrköping låg under vatten en god bit in på 1200-talet, så vägen över Bråviken till 
Vikbolandet måste vara den äldre sträckningen för Eriksgatan. Östergötland höjer sig med cirka 15 cm per hund-
ra år, vilket betyder 1,5 meter på 1000 år, de forntida strandlinjerna måste alltså sökas långt från den nuvarande. 
 
På 1000 år hinner 13 generationer av barrträd att avlösa varandra, men dessa ridstigar har använts långt efter 
medeltiden och kan därför rekonstrueras med varierande exakthet. Många hålvägar kan skönjas därför att de är 
begränsade på båda sidor av stensträngar. Genom den ständiga nötningen av hästhovar och klövar försvann ef-
terhand växttäcket, och erosionen t.ex. vid ett häftigt regn fick stor effekt. Hålvägar som fungerat som vägar i 
egentlig mening (inte fägator) är ganska svåridentifierade, höjdskillnaden mellan vägens botten och den omgi-
vande marknivån är oftast bara 5-10 centimeter. Vägarna återfinns på höjdsträckningar och åsar där man kunde 
färdas torrskodd och vattendragen fick man passera vid vadställen eller primitiva broar. 
 
Östgötalagen har mycket att säga om vägar och broar: 
"Om någon gör bro för sin själ, då skall han inte svara för den längre än han själv vill, utan de skola svara för 
den, som äga jorden under bron." 
 
Rikedomen på runstenar vid broar visar att "själabroar" var en viktig del av vägnätet. Om "tygelonykterhet" finns 
det också bestämmelser i Östgötalagen: 
"Nu rider en man på vägen, drucken och dravelsfull; hugger han sönder en grindspjäla böte en örtug, hugger 
han sönder två, böte en öre." 
 
Det finns också fall beskrivna som gäller en man på väg från eller till krogen, vilket ger den oväntade upplys-
ningen att det fanns sådana redan när Östgötalagen skrevs under senare delen av 1200-talet. 
 
För vattenvägar fanns begreppet "kungsådror", som en motsvarighet till "kungsväg" i betydelsen allmän väg. Av 
de östgötska vattendragen var det Motala ström, Svartån och Stångån som hade kungsådror. Vattendrag med 
kungsådra fick inte stängas för båtar, eller för fiskens vandringar.  



 
Eftersom vägarnas beskaffenhet under olika årstider varierade mycket och vi inte heller vet något om hur långa 
uppehåll som gjordes vid de viktiga platserna är det inte möjligt att uppskatta hur lång tid resan tog.  
 
Med tidens små hästar krävde nog själva resandet genom Östergötland minst sju övernattningar. En personlig 
skyddstrupp följde kungen på hans resor och ingick i hans hushåll. Detta väpnade följe - hirden, bestod av lojala 
stridsberedda män, ofta släkt med kungen. På kungsgårdarna, utspridda i landet, som en form av apanage, fanns 
det förvaltare. De skulle vara beredda att ta emot kungen och hans följe, inte bara i samband med Eriksgatan.  
 
Via Regia - Kungarnas väg genom landskapet och genom livet 

 

Det är den tidigmedeltida Eriksgatan vi vill beskriva, den som vi tror var en del av kungadömets framväxt och 
rikets konsolidering. Därför prioriterar vi de vägsträckor vi bedömer ha använts under tiden ca 900 – ca 1300.  
 
De kommuner som berörs av Eriksgatan i Östergötland är Norrköping, Söderköping, Linköping, Mjölby, 
Vadstena och Ödeshög. Vi vet alltså inte exakt vilken väg som var Eriksgatans, kungarnas ridstig genom Öster-
götland. Landskapets viktigaste tingsplats, Lionga ting, låg i/vid Linköping, dit skulle de helt säkert. Det fanns 
inte många vägar att välja mellan, men under olika tider har ett par olika vägsträckningar använts, är en inte 
alltför djärv förmodan. 
 
Söderköping var ett betydelsefullt centrum under den tidiga medeltiden. Senare tillväxte Norrköping, samtidigt 
som landhöjningen gjorde Söderköpings hamn för grund för stora fartyg. Detta medförde sannolikt att Eriksgatan 
efter 1200-talet tog vägen via Norrköping till Linköping. Från Norrköping gick en nordlig väg (Kullerstadvägen) 
till Linköping med infart vid Nykvarn. Parallellt fanns den sydligare vägen Söderköping – Linköping med infart 
vid Tannefors. 
 
Efter Linköping får man räkna med en nordlig sträckning över Kaga – Vreta kloster – Ledberg, och en sydlig 
över Lagerlunda – Sjögestad – Viby. I Öjebro tycks dessa två vägar ha sammanstrålat. Skänninge är också en 
stad vars stjärna dalade mot slutet av medeltiden. 
 
Den äldsta sträckningen av huvudvägen gick från Skänninge söder om Tåkern till Alvastra där den mötte den 
gamla pilgrimsvägen till Trondhjem. Senare i tiden gick kungens färd också till Vadstena, vilket innebar att den 
gick norr om Tåkern och sedan rakt söderut till Alvastra. Inte heller det sista stycket av Eriksgatan är oomtvistat. 
Att Västra holavedsvägen har varit den mest använda vägen torde vara säkert, men det finns forskare som gör 
gällande att även Östra holavedsvägen (över Trehörna) skulle varit ett alternativ tidvis. Inom triangeln Skänninge 
– Vadstena – Alvastra ligger så många "minnesmärken” med anknytning till kungamakten att det är omöjligt att 
urskilja en enda bestämd väg mellan dem.  
 
"följer man denna vandringsled genom Götaland kommer man också att passera i närheten av många betydelse-
fulla spelplatser i den tidiga medeltidens svenska historia och alldeles förbi hjärttrakterna av de kungliga domä-
ner, där de första byggstenarna lades till det medeltida kungadömet". (M. Hagerman: Spåren av kungens män) 
 
Den norska "signingsfärden" följde pilgrimsvägen från Oslo, Hamar, Lillehammer till Trondhjem. Kongevejen i 
Danmark går från Viborg söderut längs den Jylländska åsen, genom Sønderjylland, över gränsen vid Danevirke 
och når slutligen sitt mål - Hamburg. Liksom fallet är med den svenska Eriksgatans sträckning, leder denna väg 
förbi viktiga platser i Danmarks tidiga historia och forntid - med gravhögar, runstenar och trefaldighetskällor. Ett 
exempel: Grathe hede, där Knut Lavard mördades år 1131, något som utlöste en lång och blodig händelsekedja i 
dansk historia. I senare tid har Kongevejen rekonstruerats som turistväg och vandringsled.  
 
På den tidigmedeltida Eriksgatans väg kan vi se det svenska riket uppkomma och konsolideras, viket skedde 
under tiden ca 900 – 1200, och vi får se platserna där det hände. Medeltiden – kyrkor, kloster, befästningar, bro-
ar, marknadsplatser, galgbackar, hospital – och före det – gravhögar, gravfält, runstenar, tingsplatser, skeppsätt-
ningar…– vägen till historien.  
 
Källa: http://www.kulturarvostergotland.se/eriksgata/vagarna.htm 

 

 



”Eriksgatan” längs lv 926, 928 och 930, Karleby – Broby, Östergötlands län  
 

 
 
Vägen går genom ett öppet kulturlandskap på silurslätten, vars bördiga jord har gett upphov till en fullåkersbygd 
med mångtusenåriga anor. I området finns samtliga arkeologiska perioder rikt förträdda. De synliga markering-
arna ovan jord är huvudsak begränsade till järnåldern med gravfält, ensamgravar och runstenar. Storhögarna men 
också slättens mindre högar kan dock höra till bronsåldern. På grund av den intensiva odlingen har mycket av det 
äldre kulturlandskapet försvunnit samtidigt som många lösfynd har gjorts i samband med jordbruksarbete. 
 
Medeltiden är representerad med lämningar efter Sverkerätten, existerande kyrkor och klosterruiner. Även den i 
nutiden bebodda bebyggelsen är välbevarad och karakteristisk för sin tid. Längs vägen vid Broby finns en av 
länets få väderkvarnar på ursprunglig plats. På Broby ägor (Alvastra) finns också den pålbyggnad från stenåldern 
som är unik för hela Nordeuropa. En annan unicitet längs vägen är Rökstenen, som är landets märkligaste run-
sten med världens längsta kända runinskrift. Alvastra klosterruin, Omberg och Tåkern är några andra av områ-
dets unika natur- och kulturmiljöer. 
 
Vägen var en betydelsefull riksväg, vars konturer började skymta redan under de första århundradena e Kr. Över 
Västanstång följde den sträckningen Skenninge-Bjälbo (vid vägen flera runstenar)-Appuna-Kumla (med storhö-
gar)-Svanshals-Rök (runsten från 800-t)-Heda (storhögar, runsten, gravfält) - Broby (här har påträffats en 6 m 
bred bank av grus, på underlag av kullersten med datering till järnåldern)-Alvastra-Hästholmen-Ödeshög. Denna 
sträckning hade huvudvägen också under medeltidens slut och under 1600-talet. När landsvägarna utritades på 
landskapskarta upprättad omkring 1690 gick vägen från Rök till Åby istället för till Heda, Alvastra och Hästhol-
men. Därifrån fortsatte den till Ödeshög där den svängde sydväst åt Jönköping. Området och vägen har under 
lång tid haft stor betydelse för riket. 
 

Källa: Vägen i kulturlandskapet. En beskrivning av de mindre vägarnas kultur- och naturvärden samt exempel 
på värn-värda miljöer, s. 69. Utg. av Vägverket, Region Sydöst, 1995. 

 
Vid Åsby, lv 930, går vägen mellan resta stenar och en storhög. 



Rökstenen 
 
Rökstenen är en våra märkligaste runstenar. Den restes under 800-talet av en man som kallade sig Varin för att 
hedra sin döde sons minne. Stenen står numera vid Röks kyrka på östgötaslätten nära sin ursprungliga plats. 
Fortfarande gäckar den forskarna med sin komplicerade väv av berättelser. 
 
Rökstenen är två och en halv meter hög ovan jord och mäter drygt en meter under markytan. Stenblocket består 
av ljusgrå finkornig granit och är troligen hämtad i närheten av den plats där den först restes. Stenen är översål-
lad med runor och lönnrunor - på framsidan finns omkring 280 stycken och på baksidan runt 450. Runristaren 
har disponerat sin text så snillrikt att alla runorna kan läsas av den som står på marken. I dag skyddas stenen av 
ett litet pyramidliknande tak i det utomhusmuseum som inrättades 1991. 
 
Redan då Rökstenen restes måste den ha betraktats som ett litterärt och konstnärligt mästerverk. Den dekorativa 
texten har utförts av en runristare med en utpräglad känsla för form och ornamentik. Han ter sig också som en 
mycket skriftkunnig skald med stor kunskap om tidens mytiska berättelser och föreställningsvärldar. Genom sin 
märkliga skapelse tycks han medvetet velat sätta läsarens skarpsinne och bildning på prov. Numera är forskarna 
överens om hur Rökstenens runor ska läsas men inte hur de ska tolkas. Här finns svårgripbara inslag av sägner, 
dunkla myter och ett antal olika hjältedikter liksom episoder ur Varins egen släkthistoria. 
 
Genom sin monumentala storlek och rika utsmyckning avslöjar Rökstenen att mannen som kallar sig Varin med 
all sannolikhet tillhörde en inflytelserik släkt. Dessutom kan guden Tors framträdande plats i textens senare del 
förklaras med en strävan att ge Varin och hans ätt en gudomlig förankring och legitimitet. På så sätt fungerade 
stenen säkerligen både som ett minnesmärke över en saknad son och som en statussymbol för släkten. 
 
Vid Rök kyrka finns en rekonstruktion av en medeltida stensatt väg, som upptäcktes när den nya parkeringsplat-
sen byggdes. Vägen har tolkats som en del av ”Eriksgatan”. 
 
Källa: http://www.raa.se/platser/rokstenen.asp 
 
 

 
Rekonstruerad forntida väg vid Rök kyrka. 

 

 
Rökstenen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


