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Vägvisare och reskartor
Bo G. Nilsson

”,., en god Vägvisare och tydelige 
Väg-Chartor äro omistelige”.
Jacob Faggot i ”Approbation” till 
Georg Biurmans ”Wägvijsare ..1743

Resehandböcker, eller vägvisare, som in
nehöll uppgifter om avstånden mellan olika 
orter, vägarnas kvalitet, terrängens be
skaffenhet m.m fanns redan under den ro
merska kejsartiden. De kallades itineraria 
adnotata, ”kommenterade vägbeskrivning
ar, till skillnad mot itineraria picta, ”väg
beskrivningar i bild”, dvs. kartor. Här ne
dan skall behandlas den äldre typ av vägvi
sare och reskartor, som fanns i Sverige 
fram till järnvägarnas och Turistförening
ens genombrott i slutet på 1800-talet.

Vägvisarna
De äldsta nordiska vägvisarna stammar 
från medeltiden och beskrev huvudsakli
gen pilgrimsvägar. Vägens längd och över- 
nattningsmöjligheter i kloster och på andra 
ställen angavs. Den isländske abboten 
Nikolås Bergsson skrev på 1150-talet 
”LeiÖarvisir”, som detaljerat beskriver re
san från Island via Norge och Danmark till 
Jerusalem. Flera sådana pilgrimsvägvisare 
är kända från Norge och Danmark och en 
från Sverige.

En delvis annan karaktär hade ”Itinera- 
rium de Brugis”, som utgavs på 1400-talet 
och förtecknade resvägar från Brugge till 
alla viktigare europeiska och levantiska or
ter. Flera resvägar berörde de nordiska 
länderna. Denna vägvisare gav det största 
utrymmet åt handelsvägarna även om vis
sa pilgrimsvägar tillfogades.

I Tyskland publicerades under 1500-talet

och början av 1600-talet en hel rad vägvisa
re, ”Reysebuchlein”; den betydelsefullaste 
var Gerhard Mercators ”Allgemeine oder 
General-Reyssbuch vnd Wegweiser”, som 
utkom i ett flertal upplagor efter 1597. Det 
dröjde dock till 1600-talets senare del innan 
den fick några svenska efterföljare. Orsa
ken till det var att Sverige först fr.o.m. 
1649 fick någon motsvarighet till kontinen
tens postdiligenser, nämligen ett ordnat 
gästgivar- och skjutsväsende. I Sverige be
fordrades posten med ryttare, varför resan
det inte kunde organiseras med postbeford- 
ringen som grundval. I stället krävdes en 
särskild organisation och den fick sitt ge
nombrott efter 1649. De svenska resehand
böcker och vägvisare, som producerades 
fram till järnvägarnas genombrott i slutet 
på 1800-talet, var intimt sammanknippade 
med och utformades med tanke på den sär
egna reseorganisation som gästgivar- och 
skjutsväsendet utgjorde.

I samband med att skjutstaxorna regle
rades i mitten på 1600-talet påbörjades en 
allmän uppmätning av de svenska vägar
na. Milstolpar sattes upp längs vägarna 
med exakta avståndsuppgifter. På grund
val av dessa uppgifter kunde statstjänste- 
männens reseräkningar kontrolleras. Bön
der och gästgivare visste hur stor skjutsav
gift de kunde fordra. De privata resenärer
na kunde i förväg beräkna hur mycket de
ras resor skulle kosta.

Avståndsuppgifterna mellan gästgivar-
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Titelbladet till Gripenhielms "Itinerarium eller Wage boo k, 1688. Upp
sala universitetsbibliotek.

gårdarna och städerna längs rikets huvud
vägar blev därför stommen i alla vägvisare 
och resehandböcker under 200-årsperioden 
1650-1850.

De första av de sammanställningar av 
avståndsuppgifter som nu böljade göras 
kom att förbli otryckta. Det gäller såväl 
den tidiga ”Uplandz Wäge Book” 1652 som 
landshövding Johan Höghusens ”Wägwij- 
sare” för svenska armén 1697. Det gäller 
även ”Itinerarium eller Wägebook Öfwer 
alle de största och Förnämsta landswägar 
uti Sweiges Rijke Anno 1688 den 25 Maij” 
som överdirektören för lantmäteriet Carl 
Gripenhielm tillägnade Karl XI. I denna 
lilla och prydligt inbundna volym förteck
nades avstånden längs 20 av Sveriges hu
vudvägar. Avstånden mättes i hela mil, 1/4 
mil, 1/8 mil och alnar.* Innehållet utgör en 
måttstock på hur långt lantmäteriets väg-

För uppgifter om hur lång milen har varit vid 
skilda tider och i olika bygder, se Jansson, S. O., 
Måttordbok, Stockholm 1950.

mätningar avancerat. Gripenhielm ber i 
förordet om ursäkt för vägbokens ”korthet 
och ofullkomlighet, emedan man intet än
nu över alla vägar uti riket en så noga 
uppsats, som sig bör, haver inbekomma 
kunnat”. Så snart uppgifterna blir klara 
utlovar Gripenhielm en ny vägvisare åt 
kungen. Gripenhielm avled dock redan år 
1694.

Redan 15 år tidigare hade emellertid den 
första tryckta vägvisaren sett dagens ljus i 
Sverige. Det var gymnasieboktryckaren 
Boétio Hagens ”Uthförliger Wägh-Wijsare 
På alle förnehmste Städer genom hela 
Tyskland, Franckrijk, Swerige och Dan- 
marck” (Västerås 1679). Nio sidor i voly
men upptar avståndsuppgifter utefter 
svenska huvudvägar. Hagen hade emeller
tid inte kunnat utnyttja lantmätarnas på
gående mätningar utan han hade måst ta 
avstånden efter Piscators ”Land-tafla”. 
Han beklagar sig i förordet också över att 
han rest så litet i Sverige.

Vida bättre än Hagens var D. J. Vatkys
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svenska och tyska vägvisare. Vatky var 
postkommissarie i Stralsund, inom det då
tida svenska riket. Han var mycket väl för
trogen med Sverige och svenska reseförhål- 
landen. Till sina vägbeskrivningar fogade 
han uträkningar för skjutskostnaden mel
lan olika orter. Han gav konkreta uppgifter 
om vägarnas skiftande kvalitet, liksom om 
hästar och gästgivargårdar i olika land
skap. Han angav ibland alternativa resvä
gar och han upplyste om sevärdheter längs 
vägarna. Roande är den tysk-svenska rese- 
parlör som ingår i boken. De utländska re
senärerna fick här lära sig att konversera 
med svenska skjutsbönder och gästgivare: 
”Dräng giör Wangen (Slädan) ferdig” -”Ja, 
det skall skie”; ”Huru långt hafwer man till

nästa giästgifwaregård?” - ”Twå Mijl”; 
”Ähre hästarne goda?” - ”Ja, dhe äre wähl 
små, men dee ähro stadiga”; ”Ähr det gått 
effter Hästar?” - ”Ja, när han spenderar en 
Pipa Toback, så får han snart Hästar”; 
”Hwad betyda thee Påhlar, som stå i Wä- 
gen?” - ”De betyda fierndehl-, half- och 
heela Mijhler”.

Kungliga bibliotekets exemplar av Vat- 
kys vägvisare är tryckt 1703. Emellertid 
utkom redan 1696 en första upplaga av 
samma verk. Uppgifterna i denna upplaga 
utnyttjades av P. A. Lehmann i hans euro
peiska vägvisare ”Die Vornehmst. Euro- 
paeischen Reisen” (1703). Lehmann ko
pierade Vatkys vägbeskrivningar och ut
räkningar av skjutskostnader. Även en del

Ur ”Then Swäns- 
ke Ulysses”, 1709. 
Titelblad och sida 
med avståndsupp- 
gifter mellan gäst
givargårdarna. 
Kungl. Biblioteket.
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av sevärdheterna medtog han, men rese- 
parlören lämnade han åt sidan. Lehmanns 
arbete utkom i ständigt nya upplagor under 
1700-talet och medfördes säkert av många 
utländska resenärer i Sverige.

Redan 1709 utgav P. O. Warnmarck i 
Göteborg nästa svenska vägvisare; ”Then 
Swänske Ulysses ..Det var den första 
tryckta vägvisare som systematiskt utnytt
jade lantmätarnas vägmätningar. Allt ty
der på att Warnmarck haft Gripenhielms 
otryckta vägvisare från 1688 till hands vid 
arbetet. Vägbeskrivningarna kommer i 
samma ordning och med samma uppgifter 
som hos Gripenhielm. Liksom Gripenhielm 
anger han vägavstånden i hela, 1/4-dels och 
1/8-dels mil samt alnar. Till Gripenhielms 
20 vägbeskrivningar har Warnmarck emel
lertid fogat ytterligare ca 130 stycken, vil
ket belyser vägmätningarnas framsteg un
der tiden 1688-1709. Möjligen har Warn
marck även kunnat utnyttja den ovan 
nämnda Johan Höghusens vägvisare för 
svenska armén, som utarbetades på grund
val av ett mycket stort antal vägmätningar 
på 1680- och 1690-talen. Warnmarck publi
cerade också gästgiveriförordningen av år 
1664 som bilaga. Större delen av vägvisa
ren upptogs dock av böner och psalmer för 
resande. Bönerna speglade resandets svå
righeter vid denna tid: man hoppas slippa 
stenig eller slipprig väg; man ber försynen 
bevara en från djup sömn så att man inte 
faller av hästen eller vagnen och bryter 
nacken av sig. Här följer en karakteristisk 
passage:

”Nu O Jesu; iag körer uppå; wälsigna 
min resa, at mitt restyg icke går sönder, och 
hästarna uptröttna under wägen. O Jesu; 
iag körer uppå; låt mig få komma wäl fram 
til bys, och få fägna mig utaf wettigt och 
tiänstacktigt folck. Låt mig icke fara på den 
wägen ther iag på falla eller iag mig på 
stenar stöta må: utan led mig på then rätta 
stigen, för mina fienders skull.”

I noter till vägbeskrivningarna angav 
Warnmarck sevärdheter, historiska fakta 
m.m. Att denna vägvisare verkligen an
vänts kan man se av KBs exemplar av bo
ken, där rättelser och marginalanteck

ningar införts så sent som på 1780-talet. 
Dock blev den aldrig riktigt känd i bredare 
kretsar.

Det ökade behovet av vägvisare och rese
handböcker under 1700-talet kom i stället 
att fyllas av Georg Biurmans ”Vägvisare til 
och ifrån alla städer och namnkunniga or
ter uti Svea- och Göta-Riken samt Stor- 
Förstendömet Finland” 1743. Biurmans 
vägvisare var ingalunda ”det första, som i 
dymål här i landet utkommit”, som Jacob 
Faggot påstod i företalet. Förutom ovan 
nämnda arbeten hade matematikprofes
sorn i Lund Daniel Menlös bit för bit publi
cerat en vägvisare med avståndstabeller i 
almanackan från Stockholms horisont 
1736-1745. De tidigare arbetena hade 
emellertid inte varit tillräcklig spridda (ett 
par var ju tryckta utanför det egentliga 
Sverige), vilket Georg Biurman själv erfa
rit under sina resor i Sverige. Han säger i 
inledningen:

”Anledning at tänka på detta Arbete, har 
varit den olägenhet och kostnad, jag under 
åtskilliga mina resor hafver måst förfara, 
af okunnighet om belägenheten och rättes
ta vägen til och ifrån de Orter jag velat 
besöka; och tvärt om den förmon och bespa
ring man verkligen kunnat hafva igenom 
de Landskaper, hvaröfver Rese-Beskrif- 
ningar och någorlunda tilförlåtelige Vägvi
sare funnits.”

Biurmans arbete fick särskilt kungligt 
privilegium och förord av den då nybildade 
Vetenskapsakademien. För de framträng
ande empiriska vetenskaperna var resor 
inom landet för att samla data en huvud
punkt. Akademiens sekreterare Jacob Fag
got skrev därför i företalet:

”Kongl. Svenska Vetenskaps Academien 
har, med särdeles nöje och välbehag, emot- 
talit det vackre arbete, som Herr Ingerie- 
uren Biurman, ej mindre til Academiens än 
det Allmännas gagn, sammanfattat öfver 
Landsvägarna i vårt kära Fädernesland; 
Ty vårt hemvists känning, dess natural Hi
storia, dess förmoner, skick och belägenhet, 
äro de ämnen, som Kongl. Vetenskaps Aca
demien, bland annat satt sig före at uppod
la; Men sådant låter bäst göra sig, genom
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väl anstälta resor, i Fädernes orten: hvar- 
vid en god Vägvisare och tydelige Väg- 
Chartor äro omistelige.”

Själva vägvisaren bestod av två delar, 
den första upptog vägarna med utgångs
punkt från Stockholm och den andra vä
garna med utgångspunkt från de städer, 
”där landshöfdingarna hafva sina säten”. 
Hela Sverige och Finland täcktes för första 
gången. Avstånden angavs mellan gästgi
vargårdar och mellan städer. Det minsta 
avstånd som utsattes var 1/8 mil. Därtill 
kom en mängd uppgifter om färjor, skjuts
taxor och sevärdigheter (kungsgårdar, 
bruk, hälsobrunnar, gods). Biurmans väg
visare blev mycket spridd. Första upplagan 
trycktes på nytt 1757. En andra förbättrad 
upplaga utkom 1768 (nytryck 1776). Vi kan 
räkna med att de stora svenska resenärer
na omkring mitten och andra hälften av 
1700-talet reste med Biurmans vägvisare i 
fickan. Det bör vara den som Hulphers syf
tar på när han i sin resebeskrivning över 
Dalarna säger: ”Under resan berättades 
åtskilligt af den nu medföljande wäg-wisa- 
ren.”

Biurmans vägvisare dominerade således 
fram till början av 1800-talet. Ännu 1810 
rekommenderades den i en utländsk rese
handbok som den bästa vägvisaren över 
Sverige. Den kunde dock med fördel kom
pletteras med Bengt Holméns år 1765 ut
givna vägvisare över Sverige och Finland. 
Där fanns skjutsavgifterna uträknade i ett 
par stora tabeller, en för kopparmynt och 
en för silvermynt. Avgifterna uträknades 
för sträckor upp till tio mil och för en till 12 
hästar. Men främst kompletterades Biur- 
man av de regionala vägvisare som nu bör
jade komma. År 1763 publicerades en 
”Wäg-Wisare genom Södermanlands Höf- 
dingedöme” (nytryck 1768; ny upplaga 
1788) ; år 1772 kom en vägvisare genom 
Stockholms län. En vägvisare som utarbe
tades år 1765 över Västernorrlands län för
blev otryckt. För Skåne publicerade J. L. 
Gillberg en vägvisare som bihang till sin 
beskrivning över Malmöhus län (1765). 
Slutligen gjorde Olof Insulander en vägvi
sare genom Gävleborgs län som trycktes 
1795. Av dessa är Insulanders den mest 
innehållsrika med mycket utförliga an
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märkningar om vägarnas kvalitet: ridvä
gar, vagnsvägar och vintervägar. Gästgi
vargårdar, broar och sevärdheter behand
lades också. Vägvisaren genom Stockholms 
län 1772 är förutom vägvisare en veritabel 
statskalender med förteckningar över stat
liga, militära och kyrkliga tjänstemän i lä
net. Dessutom uppräknas alla herrgårdar 
och boställen med adresser.

En tidig specialvägvisare publicerades år 
1796 av bergsrådet Gustaf Engström. Den 
inriktade sig på utländska resenärer som 
ville resa omkring och bese gruvor och bruk 
i Sverige. Vägvisaren avfattades på fran

ska och innehöll förslag till ett antal ”res- 
router”. En annan vägvisare som särskilt 
riktade sig till utländska resenärer var 
Madame de Genlis ”Handbok för resande” 
(1807). Den innehöll bl.a. en drygt 200-si- 
dig fransk-svensk-engelsk-tysk reseparlör.

I början av 1800-talet var så tiden mogen 
för en ny stor vägvisare genom hela Sverige 
och Finland. Den författades av krigsrådet 
Carl P. Hagström (1807). Denna vägvisare 
måste ha varit ett mycket gott stöd för 
1800-talets resenärer före järnvägarnas 
tillkomst. Den är mycket utförlig och rik på 
informationer. Första avdelningen innehål-

Ett uppslag ur Hagströms vägvisare, 1807. Observera de noggranna uppgif
terna om kostnader for att utnyttja farjöverfarterna! Nordiska museet.
198 g Afd. 17 Cap. 134. §.

I H. G. R,
Strengths >k)_

Staden beförjer lkjutfen.
Anmårkn. En väg går öf- 

ver ett sund vid Streng- 
nås till Tosterön och 
Aspön, till

Mil.
1__4.

utr.
Bl

2 17 .. Husby (l) (1) - 
Ofver Agnesund till 

Hjulsta (2) - -
Enköping

i|

i
Ji 31

§• 135.

(k) Sirengnas ligga: XJlfhåll cch l,arslunda 
Säterier ’ *amt r m,l norr om Stråmgnås på en får. 
fktlt O, Tynnrho Hertefäte.

(l) På As pan ligga Så ty och Lagno Herregårdar.
(1) Öfver Strengnns Sundet betalas folj, Faijepenningar:

F6r en Hart . . .
2 Dito . . „
En Chas ellev Karra • ,
Dito med j Hart 
En Jutvagn eller Phaeton • 
Dito med 2 Hallar - 
En Perfon „
Flere Perfoner, tv ar dera -

(2) För öfverftrten af Agnefund, 
Jande Farjepenningar:

För en Perfon på Ekftåck .
En Haft .......................................
3. Dito - - . .
5 Ditt* .....

Flere Dito ....

Banco
fk. rfl

* I 6
• 2 3
• I

4
6

* 3
* 5 4
• 6
• 3
föl-

. 2
- 8
• IO
■ ifi

20
En

3 Afd. 17 Cap. 135, §. ,99
Xpo Q

Sm:
tn

c*
fT

§• »35. 2 a

rrp: n < 2:o En annan väg emellan g
O

3.
t» 3rs

xr
Pf Nyköping och Strong- r*

cr p>H näs gen. Malmköping. b
03

Från Nyköping till t?
Cl.

— 3.35 Råby (m) - - n
i— 2 31 Dymmelsta (n) -

~ 2.49 Berga (0) - - »i

— — 53 Malmköping(p) H 5g
— 2 45 Vasbro - - - 1

*11— 3 23 Byringe (q)) -

N 4 Streng-

En Chäs eller Kärra utan Haft 
Dito med Haft
En Jutvagn, Phaeton eller halftåckt Vagn - 
1 par Häftar ......
En beltåckt Vagn .....
Dylik Vagn med Häftar, och for flere Vagnar

Banco
ik. rft

8
12
12
l6
l6
24

$• ns-
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och Torp belagna.
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(q) Emellan Vasbio och Byringe aro: Mora, lijbru
darna Masugn och Larma Bruk.

144



Titelbladet till 
”Wäg-wisare ge
nom Stockholms 
Höfdingedöme”, 
1772. Nordiska 
museet.
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ler utdrag ur gällande författningar om 
skjuts- och gästgiveriväsendet från 1734 
och framåt. Därpå följer i fyra avdelningar 
vägbeskrivningar genom hela Sverige och 
Finland. Vid varje gästgivargård anges hur 
många hästar av olika kategorier (håll-, 
gästgivar- och reservhästar) som finns 
samt om gästgiverierna har övernatt- 
ningsmöjligheter och matservering. Av
stånden uppges från håll till håll och mel
lan städerna. Där broar och fäijor finns 
uppges taxan för överföring av olika slags 
fordon, resenärer och bagage. Till den 498 
sidor tjocka vägvisaren är fogat ett utförligt 
ortsregister om 55 sidor.

Under 1800-talet följde så en hel rad 
större och mindre vägvisare. Det skulle

fora för långt att referera alla; somliga 
täckte hela landet, andra var inriktade på 
någon viss landsdel. Särskilt förtjänar 
”Handbok för resande” (utgiven från Georg 
Löwegrens boktryckeri i Göteborg år 1815; 
andra upplagan 1820-1822) och Abr. Boh- 
lins ”Handbok for resande i Sverige” (1838) 
att nämnas. Förutom de gängse vägbe
skrivningarna innehöll den första uppla
gan av Löwegrens Handbok en mängd för
numstiga råd och regler för resande, varav 
många knappast förtjänar att tas på allvar. 
Dessutom innehöll den som bilaga förslag 
till visor att sjungas under färden. De flesta 
var dryckesvisor. Till andra upplagan arbe
tades största delen av detta material bort. 
Kvar blev dock en användbar vägvisare.
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Abr. Bohlin inledde sitt arbete med en 
skarp kritik av tidigare vägvisare:

”1 andra länder utkomma årligen, och på 
åtskilliga språk, beskrifningar öfver hvad 
der finnes märkvärdigt för en resande att 
se och känna. Sverige har hittills saknat 
ända till [nu] ett försök till en dylik Hand
bok för resande. Bland alla hittills utkomne 
vägvisare finnes neml. ingen, som mer än i 
förbigående, och knappast ens detta, omfat
tar annat än sjelfva vägrutorna, eller är 
annat än hufvudsakligen ett torrt register 
öfver desse; d.v. säga endast inneh. hvad 
Utg. skulle vilja anse för det minst väsendt- 
liga i en dylik handbok, der vägrutorna 
svårligen kunna meddelas så fullständigt, 
och aldrig så åtskilligt, som på en god väg- 
karta. - Hitkommande utlänningar hafva 
ofta anmärkt detta såsom en besynnerlig
het, och klagat att ingen mera omfattande 
rese-handbok finnes för ett land, hvilket i 
flere afseenden icke är vanlottadt på så
dant, som kan locka en resandes uppmärk
samhet.” Utgivaren hade till slut måst ta 
på sig uppgiften att ”fylla den angifna 
luckan i vår litteratur”.

Kritiken är visserligen något överdriven, 
men träffar ändå något väsentligt hos den 
äldre vägvisar-litteraturen. Dess stomme 
hade ända sedan 1600-talet varit förteck
ningar över avstånden mellan gästgivar- 
gårdarna och orterna. Endast ytterst 
knapphändigt hade sevärdheter längs vä
garna, landskapens natur och historia be
skrivits. Kanske hade det heller inte varit 
möjligt på grund av att de geografiska, na
turhistoriska och kulturhistoriska veten
skaperna var otillräckligt utvecklade. I alla 
händelser förebådar Abr. Bohlin med sin 
”Handbok för resande i Sverige” 1838 den 
nya typ av resehandböcker, som slog ige
nom med järnvägarna och Turistförening
en, där vid sidan av vägbeskrivningar och 
uppgifter om matställen m.m. den natur- 
och kulturhistoriska informationen ges 
stort utrymme.

Fram till ca 1860 fortsatte man att publi
cera vägvisare av den gamla typen. Redan 
1825 kom dock den första resehandboken 
för ångbåtsresenärer på Mälaren. I ”Vägvi

sare för resande i Sverige” från början av 
1860-talet läser man så om järn vägsleder
nas snabba utbyggnad, om postdiligenser 
och ångbåtar och om verkliga tidtabeller. 
Ett nytt sätt att resa växte fram, baserat på 
järnvägar och ångbåtar i stället för på 
skjutsväsendet. Därmed hade de gamla 
vägvisarna med dess noggranna uppgifter 
om vägavstånd, gästgivargårdarochskjuts- 
taxor spelat ut sin roll.

Reskartor
Vägvisarna kompletterades ofta av väg- 
och reskartor. Liksom vägvisarna böljade 
kartorna utarbetas i Sverige först under 
1600-talet i samband med lantmäteriet och 
reselivets fastare organisation. Några sva
ga ansatser hade visserligen gjorts på 
1500-talet, t.ex. Rasmus Ludvigssons karta 
över Edsvägen för Gustaf Vasa och en 
spionkarta som upprättades för att visa 
hertig Johan (sedermera Johan III) vägen 
från fängelset i Gripsholm till utlandet. 
Dessa var dock undantag som bekräftade 
regeln.

I början av 1600-talet böljade astrono
miska instrument införas i Sverige. År 
1628 skapades Lantmäterikontoret. I 1643 
års lantmäteriinstruktion gavs noggranna 
bestämmelser om uppmätningen av vägar. 
Där sades, att ”landsvägarna böra prickas i 
sitt rätta lopp, eftersom de kröka antingen 
för berg, moras, åkrar eller ängar eller, av 
vad orsak vägen så krokigt löper, genom 
vilken by och på vad sida om byn, som ock 
noteras, varest vintervägarna löpa av 
sommarvägen”. Alla vägar skulle anges 
med svart färg för att skilja dem från här
ads- och sockengränser, som utprickades 
med rött. Ytterligare bestämmelser om 
vägmätningar utfärdades i samband med 
gästgivarförordningen 1649.

Snart böljade lantmätarna att producera 
särskilda vägkartor. Ett exempel på dessa 
är Erik Agners karta över landsvägarna i 
Nyköpings län, upprättad 1683-1688. Un
der 1670- och 1680-talen producerades yt-
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Skiss över trakten söder om Vänern med Edsvägen, uppgjord for Gustaf 
Vasa av Rasmus Ludvigsson på 1540- eller 1550-talet. Riksarkivet.

Reskarta över Sverige omkring 1700. Ur Lehmanns Die Vörnehmst. Euro- 
paeischen Reisen”, 1703. Kungl. Biblioteket.
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Lantmätare Erik Agners karta över landsvägarna i Nyköpings län, upprät
tad 1683-1688. Ur ” Svenska lantmäteriet”. Nordiska museet.

Vägkarta över Sverige, 1727, Efter A. de la Motraye. Nordiska museet.
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Handritad vågkarta som Linné använde under sin resa i Dalarna 1734. Ur 
”Linnés Dalaresa”, 1953.
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terligare ett tiotal vägkartor över land
skap, län och härader i södra Sverige.

Fram emot slutet av 1600-talet utfärda
des nya instruktioner for lantmätarna, som 
bl.a. innebar att även mindre vägar och 
stigar skulle tas med på kartorna. År 1688 
utgav lantmäterikontoret en första Gene
ralkarta över Sverige med åtskilliga pro
vinskartor. Dessa låg till grund för den 
samling av 32 reskartor, som Erik Dahl
berg år 1698 tillägnade Karl XII. I företalet 
säger Dahlberg, att eftersom kungen är 
”ehsom offtast förorsakat att giöra åtskilli- 
ge Reesor hijt och dijt igenom Rijket, Så 
hafwer Jagh ihopasamblat Charter af 32 
Eders Kongl. Maijtz Swänska Provincier, 
dee Sammanbracht uthi ett lijka format 
som förmodeligen lära kunna tiäna Eders

Kongl. Maijt »på sina Reesor här uti Sweri- 
ge till een och annan godh efterrättelse”. 
Att kartorna inte var ett självständigt ar
bete visas av att flera provinser saknas 
(t.ex. Blekinge, Västerbotten och Norrbot
ten). På somliga kartor anges förlagan. 
Kartorna är vackert färglagda och gästgi
vargårdarna tydligt utprickade. Däremot 
saknas ofta avståndsuppgifter och vägarna 
finns inte med på alla kartor.

På 1706 års General-karta var vägarna 
bättre utprickade än tidigare och efter det 
stora nordiska krigets slut följde en ny serie 
vägkartor över olika landsdelar. Mycket li
tet av detta kom emellertid reselivet till 
godo på grund av den stränga sekretessen 
kring kartorna. År 1688 utgick till lands
hövdingarna en befallning att ta i beslag
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tfarta öwr landsvägarna i Skaraborgs län. Ur ”Vägkarteboken”, 1742 
Krigsarkivet.

alla koncept och utkast som lantmätarna 
gjort så att ingen måtte ”hafva tillfälle att 
divulgera det, som doldt hållas bör”. Inga 
kartor fick tryckas utan särskilda order 
från regeringen. År 1725 inskärptes sekre
tessen ånyo. Med undantag for ett par 
ganska dåliga utländska kartor över Sveri
ge, av vilka en återfanns i den ovan omta
lade Lehmanns europeiska vägvisare (1703 
och framåt), hade således resenärer i Sveri
ge inga kartor att tillgå. I bästa fall kunde

man, om man hade goda kontakter, få en 
kopia av någon äldre karta som fanns hos 
landshövdingen i det län, där man reste. En 
sådan karta medförde Linné i rockfickan på 
sin Dalaresa år 1734. Ett undantag utgjor
des dock av Uppland, över vilket landskap 
Peringskiöld publicerade en karta med vä
gar och gästgivargårdar i sin skrift ”Mo- 
numentorum Sveo-Gothicorum liber pri
mus” år 1710.

När resandet under 1700-talet blev allt
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Detalj ur vägkarta över 
Stockholms län. Ur ”Wäg- 
wisare genom Stockholms 
Höfdingedöme”, 1772. Nor
diska museet.

vanligare och breddades till borgerliga 
kretsar är det klart att behovet av tryckta 
reskartor blev allt mer trängande. Tjäns
temännen på lantmäterikontoret gick i 
spetsen for att fylla behoven. Lantmäteri
kontoret sökte och fick år 1735 tillstånd att 
gravera och utge kartor. Ett mindre anslag 
gjorde det möjligt att anskaffa en koppar
tryckpress. Goda astronomiska instrument 
fick kontoret genom sin internationellt be
römde instrumentmakare Daniel Ekström. 
Anslagen till kontoret var emellertid för 
små för att täcka kostnaderna och överhe
tens intresse for saken var ljumt. Lantmä- 
terikontorets kartor blev därför aldrig 
spridda i utlandet, trots att intresserade 
distributörer hade hört av sig.

År 1742-1745 publicerade kontoret trots 
allt kartor över Uppland, Västmanland, 
Södermanland och Närke. Tre av kartorna 
var graverade av Georg Biurman. Vägarna 
var utprickade på kartorna. Ett ganska li
tet antal av dessa kartor blev dock sålda 
och arbetet gav ingen ekonomisk vinst. 
Lantmäterikontorets kartutgivning stop
pades så genom att inga nya anslag bevil
jades.

Flera tjänstemän på kontoret, som skaf
fat sig vana och skicklighet i arbetet, fort
satte dock att ge ut kartor på egen risk. 
Georg Biurman var eldsjälen i arbetet. 
Biurman avled år 1755. Innan dess hade 
han dock hunnit med att publicera en vik
tig vägkarta över Sverige och Finland i sin 
vägvisare, samt ett par Stockholmskartor 
och en Skånekarta.

De kartor som utarbetades under denna 
period bildar epok i den svenska kartans 
historia. Förarbetena till de tryckta kar
torna samlades år 1742 i den s.k. Vägkar- 
teboken, som finns att se på Krigsarkivet. 
Den innehåller 17 handritade kartblad 
över flertalet svenska landskap och län. 
Finland och Pommern saknas dock. På var
je karta är vägar, gästgivargårdar och kro
gar angivna. I särskilda tabeller uppfors 
avstånden mellan gästgivargårdarna. På 
Södermanlandskartan finns dessutom upp
gifter om vissa vintervägar och om taxor för 
överföring av fordon vid färjställena. På 
Västerbottenskartan har sommar- och vin
tervägen ritats var för sig.

Genom Biurmans och de andras arbete 
var nu isen bruten. Andra krafter kunde ta
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Detalj ur S. G. Hermelins ”Karta öfuer Jönköpings Kronobergs och Ble- 
kings Höfdingedöme” författad av C. P. Hällström och C. G. Forsell, 1809. 
Kungl. Biblioteket.

154



•U!$0*

Carl XIII:s bro över Dalälven vid Älvkarleby 1825. Lavering av A. C. 
Wetterling (1796-1858). Foto i Nordiska museet.

vid, dock hela tiden på grundval av lantmä
tarnas arbete.

Flera av de stora resenärerna tryckte i 
samband med sina resebeskrivningar kar
tor över de landskap de genomrest. Redan 
1727 publicerade A. de la Motraye en karta 
över de vägar han använt under sin resa i 
Sverige. I M. Outhiers berättelse om sin 
resa i norra Sverige och Finland (tryckt 
1744) finns en karta över en del av Norrsti
gen i nuvarande Norrbotten. Linné publi
cerade efter sin resa på Öland och Gotland 
år 1741 vägkartor över dessa landskap. Ef
ter sin skånska resa tryckte Linné en karta 
där vägar och gästgivargårdar noggrannt 
återgavs. Hulphers publicerade kartor över 
vägar och gästgivargårdar i flera av sina 
resebeskrivningar, bl.a. i dem över Dalarna 
(1763), Medelpad (1771), Jämtland (1775), 
Ångermanland (1780), Västerbotten (1789) 
och Gästrikland (1793).

Även i topografiska och liknande skild
ringar medtogs ibland kartor över vägarna 
i landskapet. Peringskölds karta över Upp
land år 1710 har redan nämnts. Ytterligare 
exempel är Oedmans beskrivning över Bo
huslän (1746), Rickardssons över Halland 
(1752) och Bergmans över Vadsbo härad i 
Västergötland (1759). De bästa kartorna 
har troligen Gillberg i sina beskrivningar 
över Malmöhus och Kristianstads län i 
Skåne (1765 resp. 1767). De är fint färglag
da och anger noggrannt både landsvägar

och mindre byvägar, liksom gästgivargår
darna. I beskrivningen över Kristianstads 
län anges dessutom avstånden mellan 
gästgivargårdarna i fjärdedels mil. Även 
Bagges ”Beskrifning om upstaden Örebro” 
1785 innehöll en vägkarta.

Vägkartor trycktes också genom lands
hövdingarnas försorg. Landshövdingen i 
Södermanland lät 1765 gravera en karta 
över detta landskap. Samma sak gjorde 
landshövdingen i Stockholms län 1772. 
Dessa båda kartor medföljde de ovan omta
lade vägvisarna från respektive landskap. 
Landshövdingen i Västernorrlands län lät 
framställa en karta över Medelpad 1769 
och en över Ångermanland, Medelpad och 
Jämtland 1771. Över Jämtland hade berg
mästaren Axel Fredrik Cronstedt utgivit 
en karta 1763, även publicerad i Veten
skapsakademiens Handlingar. Det var 
denna karta som Hulphers kopierade för 
sin Jämtlandsbeskrivning år 1775.

När strömmen av resenärer ökade blev 
det åter möjligt för tjänstemännen på lant- 
mäterikontoret att under en period trycka 
vägkartor. Åren 1779-1783 utgavs en svit 
på fyra kartor över landskap i södra och 
mellersta Sverige, senare under 1780-talet 
ytterligare några. I Olof Insulanders vägvi
sare över Gävleborgs län 1795 fanns en ut
märkt vägkarta.

Antalet publicerade vägkartor ökade så
ledes under 50-årsperioden 1740-1790 ex-
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Kommunikationskarta ur ”Vägvisaren för resande i Sverige”, 1861, med 
dåtida järnvägslinjer och ångbåtsturer. Kungl. Biblioteket.

plosionsartat. Ändå är det tveksamt om de i 
längden motsvarade behovet. Nästan utan 
undantag behandlade de bara ett enda 
landskap. Ofta publicerades de i böcker som 
ju förr eller senare blev svåråtkomliga för 
resenärerna. Dessutom var det ju oprak
tiskt att behöva släpa med sig en hel trave 
böcker och kartor for en längre resa.

Ett mycket viktigt framsteg skedde där
för när G. T. Linnerhielm år 1792 publice
rade sin reskarta över södra Sverige. Vä
garna är här ritade i sin verkliga sträck
ning och avstånden anges i fjärdedels mil. 
Länen är färglagda i olika nyanser. Beva
rade exemplar av kartan i Kungliga Biblio

tekets kartsamling visar att man ofta 
klippte sönder kartan i ett antal fyrkanter 
som klistrades på linneväv. Den kunde då 
vikas, stoppas i ett fodral och medföras på 
resan. Det var en metod som ofta kom till 
användning. Kartor som behandlats på det
ta sätt finns i KBs och Krigsarkivets sam
lingar från 1750-talet och framåt. Andra 
trycktes direkt på siden i samma syfte. Den 
kände resenären E. M. Arndt, som reste i 
Sverige i början av 1800-talet, använde sig 
av Linnerhielms karta. I KBs samlingar 
finns ett exemplar av samma karta som 
använts av en borgare i Vänersborg 1807. 
År 1807 publicerade Laurie and Whittle i
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England en ”New Travelling Map of Swe
den Proper, Gothland etc”. Kartan visar sig 
vid en närmare granskning vara kopierad i 
detalj efter Linnerhielms karta.

För sin svenska resa införskaffade Arndt 
ytterligare ett viktigt kartverk, nämligen 
S. A. Hermelins. Mellan 1735 och 1796 ha
de Lantmäterikontoret haft uteslutande 
privilegium på att utge kartor. År 1796 fick 
Hermelin tillstånd att använda Lantmäte- 
rikontorets hittills som hemliga behandla
de kartor samt privilegium att under fem
ton års tid utge kartor över rikets landskap. 
År 1818 var samtliga landskap klara. 
Hermelins banbrytande kartor var inte 
speciellt avsedda att vara vägkartor, de var 
geografiska kartor, men de var mycket an
vändbara även som res- och vägkartor. 
Förutom vägar utprickades även gästgi
vargårdarna noggrannt. I KBs samling är 
Hermelins kartor sönderklippta, uppkli
strade på väv och nedstoppade i fodral för 
att användas som reskartor. Arndt säger 
också uttryckligen att han använde Herme
lins kartor som reskartor:

”Als Wegweiser nahm ich die seit mehre- 
ren Jahren von dem Bergrath Baron Her
melin, herausgegebenen Karten fiber die
einzelnen Provinzen mit”------”bis jetzt
sind seine Karten die besten die man von 
Schweden hat”. (Del I, s. 110-111).

Från ungefär 1830 ökade antalet utgivna 
reskartor märkbart. Detta år utkom C. Ak- 
rell med en ”Reskarta öfver Sverige”. På 
denna och följande kartor lades större vikt 
vid avståndsuppgifterna än vid vägarnas 
verkliga sträckning i landskapen, särskilt 
när det gäller de mindre vägarna. Avstån
den mellan gästgivargårdarna angavs i 
fjärdedels mil för att motsvara milstolpar
nas uppgifter. Akrells karta hade parallell
text på franska. Den trycktes även på lin- 
nebatist. Akrells karta trycktes under pe
rioden 1830-1860 ett otal gånger, ofta år 
efter år. L. W. Brandenburgs ”Karta öfver 
landsvägarne i Sverige och Norrige” och 
E. Åkerlands ”Res-Karta öfver Svea och 
Götha Riken” var andra kartor som upp
levde många utgåvor under denna reskar- 
tans blomstringstid. Ofta var de sönder

klippta och uppförda på väv för att lättare 
kunna vikas som reskartor. År 1837 publi
cerade F. Schultz en lång och mycket vack
er karta över segelleden från Stockholm till 
Göteborg genom Göta kanal.

Från 1860-talet inprickades allt oftare 
ångbåtslinjer och järnvägar på kartorna. 
Järnvägarna markerades med kraftiga 
färglagda linjer, som fångade ögats upp
märksamhet. Vägarna trängdes i bakgrun
den. På kartan till Vägvisaren för Sverige 
1862 är inga vägar medtagna.

Genomgången av äldre vägvisare och väg
kartor har visat att de började utarbetas 
under 1600-talet i samband med den fasta
re organisation av reselivet som genomför
des efter 1649. De grundades i stor ut
sträckning på lantmätarnas arbete. För 
kartorna gäller dock att de inte fick publi
ceras förrän på 1730-talet. Den information 
som vägvisarna och kartorna förmedlade 
var avståndsuppgifter för vägar, vägarnas 
verkliga sträckning och skjutstaxor mellan 
gästgivar gårdarna. De var således till sin 
form skapade av skjuts- och gästgivarvä
sendet och måste förändras när detta un
danträngdes av de moderna kommunika
tionerna.
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Summary

Road Signs and Maps
The essay deals with Swedish guide books and 
travel maps from the 17th century until the 
breakthrough of modern communications in the 
mid-19th century.

During the 17th century, the Land Survey 
Office and a comprehensive scheme to map the 
Swedish road network were launched. The busi
ness of travelling was also more rigidly organi
sed through the Inn Ordinance of 1649. Coaching 
tariffs were regulated, and mileposts indicating 
distances were set up along the roads. Coach
ing-liable peasants, innkeepers, and travellers 
alike were now able to pre-calculate travelling 
costs. To help them on their way, travellers were 
also gradually provided with an increasing num
ber of guide books. They mainly consisted of lists 
of roads and distances between inns and coaching

stops. Only to some lesser extent they gave in
formation on places of interest and so forth along 
the road. Guide books with more ample informa
tion on the local history and natural history were 
scarce in Sweden before the breakthrough of mo
dern communications and until the Swedish 
Tourist Association was founded (middle and se
cond half of the 19th century).

Until the 1730’s the issue of maps was empe- 
ded on secrecy grounds. During the second half of 
the 18th century and the 19th century, a relati
vely large number of travel maps were, however, 
issued. They provided information on distances 
between inns, the direction of roads, and indica
ted the location of inns. As in the case of the 
guide books this type of maps changed after the 
mid-19th century.
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