
Vägarna är kanske det mest tillgängliga 
av de kommunikationshistoriska kultur
arven – de används dagligen av oss alla.  
Vägmiljöerna väcker många tankar och 
de tidstypiska dragen från senare tids
epoker är levande minnesbilder för flera 
generationer. Trafikverket utvecklar sitt 
arbete med att vårda och tillgängliggöra 
karaktäristiska vägar från alla epoker.

På Trafikverket ansvarar vi för långsiktig 
planering av transportsystemet. Vi månar 
om framkomlighet, trafiksäkerhet och 
miljö. Vi månar också om vägarna som 
kulturarv. Vägar är en berättelse från 
forntid till nutid in i framtiden.

De speglar olika tiders samhällsskick. Vi 
vill bidra till att framtida generationer får 
lika upplevelserika intryck av sitt resande 
som vi. Därför arbetar Trafikverket med 
vägars kulturvärden.

De vägar vi använder idag kan berätta om… 
…och mycket mer, om vi unnar 
oss att se och tolka uttrycken.

Vägar är 
kulturarv

…våra allra tidigaste  
kommunikationsmönster

…jordbrukets utveckling för  
hundratals år sedan

…statsmaktens och kyrkans roll  
i samhället

…industrins förändring
…böndernas ansvar för vägarna
…människors behov av att mötas
…det moderna välfärdssamhällets 

utveckling
…olika tiders vägbyggnadsteknik 

och syn på estetik...

Trafikverket, 781 89 Borlänge
Telefon: 0771-921921
www.trafikverket.se

Resandets vedermödor

Bilism och semester
Bilsemestern blev 1960-talets semester
form. ”Varje sommar under uppväxten 
packades bilen, och far och mor och två 
döttrar tog plats för årets höjdpunkt – 
bilsemestern. /…/ Pappa körde. Mamma 
hade inget körkort. Hanne och lillasys
tern lekte i baksätet. /…/ och så brukade 
de knyta fast papperslappar i snören 
som hängdes ut genom fönstren för att 

fladdra i fartvinden. Annars fördrev  
barnen tiden med olika tävlingar.  
De räknade till exempel kor på varsin 
sida om vägen. Den som först fick ihop 
20 vann, fast om det kom en häst så fick 
man börja om från noll.” 

PER EWALD, UR ”TRAFIK”,  
STOCKHOLMS STADSMUSEUM 1989.

Det finns många skildringar av resandets 
vedermödor genom historien. Berättel
serna vittnar om hur svårframkomliga 
landets vägar kunde vara trots ansträng
ningar att rusta upp och bygga ut väg
nätet. Abraham Hülphers reser 1758 
genom norrland till Torneå. Den 13 juli i 
Medelpad skriver han ”Landsvägen hade 
förr warit här den sämsta på hela wägen 
mellan Stockholm och Tornå efter folks 

berättelse, medan här har warit snart 
1 alns djup sand at hela milen färdas 
utöfwer, men föredet år hade vice lands
höfdingen Swan låtit besörja, at blåleer 
blifwit, fylt på sanden, så at then nu war 
någorlunda passabel och hård, fast back
arne wo(ro) beswärlige och månge” 

 
HÜLPHERS 1758, NILSARVID BRINGÉUS  

OCH LTS FÖRLAG 1978. 

Framtiden?  
Hur färdas människor i framtiden? Hur 
ser fordonen ut? Kommer samma vägar 
användas som du och jag åker på? Vilka 
behov styr resandet?
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Varje kurva har sitt värde, den finns 
där av en anledning. I odlingsbygder 
ringlar vägen fram över fälten och följer 
sedan länge glömda gränser mellan 
åkertegar och ägor. Eller så följer den 
randområdet mellan skogsmarken och 
den värdefulla åkermarken. På så sätt 
blev vägen en naturlig gräns mellan den 
odlingsbara och icke odlingsbara  

marken. Ofta är vägens kurvor det enda 
som idag berättar om odlingslandska
pets utseende före de stora jordbruksre
formerna. 

I skogsmarken viker de äldre vägarna 
undan för hinder i terrängen och följer 
minsta motståndets lag. De är fortlö
pare ur de tidiga stigarna och naturligt 
samhöriga med omgivningen. 

Byvägar
Dåtidens media – nyheter färdades på 
vägarna. Vägar har i alla tider bundit 
samman människor och bygder.  Kring 
byvägen samlades människor och de  
viktigaste funktionerna i samhället,  
vilket skapat kontakt inom bygden och 
med världen utanför. I dag är det  
vägmiljöer som manar till varsamhet. 

Åsvägar
Än i dag ligger många vägar kvar uppe 
på de självdränerande, lättorienterade 
och framkomliga åsryggarna där de 
följer samma sträckning som forntidens 
första landburna kommunikationsnät. En 
vägsträckning med mångtusenårig konti
nuitet – sinnebilden för en kulturväg.

AK-vägar
Som ett led i att minska arbetslösheten 
på 1920 och 1930talen byggdes många 
vägar som beredskapsarbeten, så kallade 
AKvägar, i  regi av Sveriges Arbets
löshetskommission. AKvägar finns på 
många ställen och är lätta att känna 
igen. Kännetecknande är de långa, raka 

sträckningarna, hoplänkade 
med tvära kurvor och den 
ständiga variationen i vertikal
led – upp och ner över minsta 
kulle. Verktyg och maskiner 
var ännu inte så utvecklade 
att nivåskillnaderna kunde 
jämnas ut på ett enkelt sätt. 
AKvägarnas utseende är 
ett resultat av dåtidens 
nya utstakningsmetoder 
och möjligen också av 
att många vägarbetslag 
bestod av före detta  
järnvägsrallare. 

Vägar i skiljelinjer

Alléer
Alléerna har blivit regionala symboler i 
landskapet, som pilevallarna i Skåne eller 
björkalléerna i norrland. Alléer finns i 
hela landet, med olika arter, utseenden 
och funktioner. Idén introducerades i 
slotts och herrgårdsmiljöer men kom 
snart att anammas av såväl allmogen som 
i stadsplaneringen. Alléer anlades även 
för praktiskt nyttjande; som reservlager 
i skogfattiga områden, som siktledning 
i öppna landskap, för hamling, för att ge 
skydd mot vind och snö och skugga åt 
den som färdades på vägen och för att 
minska jorderosionen. Trafikverket 
arbetar med att vårda och förnya alléerna 
för framtida generationer.

Milstolpar
Den första förordningen om milstolpar 
fastställdes år 1649. Syftet var att få 
ett underlag för att beräkna kostnader 
för skjutsning och att ”reseräkningar” 
skulle betalas på ett rättvist sätt. Priset 
var högt – en resa mellan Göteborg och 
Stockholm kostade motsvarande två 
månadslöner för en arbetare. 

Trafikverket restaurerar och underhål
ler milstolpar längs våra vägar. Arbetet 
utförs i samarbete med kulturvårdande 
myndigheter. 

Runstenar
Runstenar restes där de kunde ses och läsas 
av många –  till exempel vid vägar och passa
ger. Det var främst under vikingatidens sista 
århundrade som runstenar ristades och res
tes. De var ett slags minnesmonument över 
dem som inte längre var kvar i livet. Men 
de kan också berätta om någon som byggt 
vägen, bron eller förbättrat vadstället. Ste
narna var färggrant målade. Därför syntes de 
tydligt i dålig sikt och kunde användas som 
riktmärken vid svårpasserade vattendrag 
eller våtmarker. Än idag finns det runstenar 
som står invid vägen på sina ursprungliga 
platser som 
tydliga tecken 
på att vi färdas 
i våra förfä
ders fotspår.
 

Bilism
Den ökande bilismen gjorde att männis
kor inte längre ville ha trafiken inpå hus
knuten. Genom ringvägar och förbifarter 
drogs de större vägarna utanför byar och 
tätorter. I stadsmiljön kom trafiksepa
rering som skiljde gångtrafikanter och 
cyklister från den snabba biltrafiken.  

Efter andra världskriget blev vägen 
alltmer ett medel för ekonomisk utveck
ling och framtidstro. Ingenjörskonsten 
gav nya möjligheter att förlägga vägar i 
landskapet  och landets vägar började 
byggas efter nya principer.  Vägräcken 
och vägskyltar är exempel på karaktäris
tiska inslag i vägmiljöerna från bilismens 
stora era. 

Ett axplock av vägars kulturvärden


