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N A G R A V A G A R I V E D E N 
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De forsta bosattarna i Sverige foljde de stora vattendragen och senare kom de 
ocksa att folja hojdstrackningarna. En sadan "halvag", som med stor sakerhet 
varit mer an en bygdevag, gar fran Langjumsbyn i Fristad norrut genom 
Komlosa-gardarnas skogsmark in i Borgstena. Den ar smal och djup och har 
aldrig anvants av hjulfordon. 

Nar bosattningarna borjade, kom vagarna att ga mellan dessa. I aldre 
Vastgotalagens jordabalk star: "1 attingar skall by byggas. Fyra vagar skola 
fran by ranna. Led och garden och broar skall mellan attingar skiftas." Nar 
sedan kyrkor byggdes och socknar bildades, kom vagstraken att passera 
kyrkbyn. Mellan kyrkorna i pastoraten ledde de s. k. prastvagarna som med 
tiden byggdes ut till korvagar, eftersom prasten ville aka mellan kyrkorna. I 
lagarna star ocksa om likvag till kyrkan och grasvag till byarna. Andra fore-
skrifter om vagar sager, att vag skall laggas dar den tarvas och dar den jam-
nast och genast kan goras. Det var haradsratten som avgjorde, var vagen skul-
lega. 

Den gamla landsvagen fran Boras genom Fristad mot Borgstena ar en ural-
drig forlangning av Viskaleden mot norr. 

Nar Gustav Vasa omkring ar 1540 raknar upp de vagar som var tillatna och 
lampliga for handelsfarder, anges vagen Varberg - Grimmared - Broby - Kinna 
- Kinnarumma - Fristad - Hudene - Vanga - Skara. Ar 1642 anges gastgivar-
gardar i Skene - Ramslatt - Boras stad - Borgstena - Ljung - Stenunga - Onsjo 
och Vanga. 

Nar Linne reste har for 250 ar sedan, skriver han om strackan Borgstena -
Boras: "Vagen at Boras gick upp, nerfore, och pa sidorna av branta backar, sa 
att marken har var mycket skild ifran de forra behagliga orter i Vastergotland, 
ja, sa steril, granfuU och ojamn, som sjalva Angermanland." 

Vagen har fran Boras gatt utmed stranden av Oresjo fram till Frufallan, dar 
den fortsatte upp pa hojderna for att sedan vanda ner mot sjon igen, innan 
den korsade Viskan. En tid pa 1800-talet gick vagen nere vid Oresjo, dar jarn
vagen nu har sin strackning. Norr om Fristad gick vagen forbi Stommen i 
Langjum och sedan over Svensan pa HorkuUebro och norrut. Ar 1936 bygg
des, som ett beredskapsarbete via A K , den nuvarande strackningen oster om 
jarnvagen mellan Langjum och Gardstorp, varvid tva jarnvagskorsningar for-
svann. Fore 1600-talet lar den ha haft en annan strackning. Fran Rafsryd lar 
den ha gatt over Oreskogens hogsta delar forbi gardarna Knektas och 
Bondarp, ned till Gingridalen over Risbro till Fristad och mojligen vidare over 
Asslatt - Uddetorp till Borgstena. 
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Nar Orebro hade byggts over Viskan nara utloppet i Oresjo borjade den 
nuvarande vagen att anvandas. Bron var trohgen en trabro. 

Den stenbro som fortfarande finns bevarad byggdes 1829 av Per 
Andersson, Krakas i Sandhult. Det ar en valvbro i tre spann av huggen och 
kilad sten i kallmur. 

Pa den geografiska kartan over Vedens harad fran 1646 som tillskrivits 
Kettil Classon Felterus, ser man vagen som slingrar sig fran Boras och norrut 
forbi Sjobo, Rafsryd och Skogsryd. Strax intill bron 5ver backen ligger tre 
kvarnar. Sa gar vagen forbi Fatagardet och KuUgraf fram till nuvarande 
Frufallan. Dar gick vagen upp i Oreskog med de langa och svara 
"Buleboliera" som de fordom hette, senare "Skogaliera", och nu 
Frufallebacken. 

Har vid vagkanten lag till fram pa 1860-talet tva torp, om vilka det hette, 
att de legat dar "sedan Busa-Janne regerte". Busa-Janne var en omtalad stra-
trovare pa Oreskog. 

Vagen fortsatte forbi nyhemmanen Varpeliden och Skogen, nu Klinten, 
upp till kronet och sedan nerfor till Sparsor. Dar fanns en krog, och det hande 
att man stannade upp och invantade sallskap for att slippa kora ensam genom 
den fruktade Oreskog. Olyckor kunde latt handa i de branta backarna. 
Kanske styrkte man ocksa modet pa krogen. 1 Sparsor finns en bro, 
Paradisspangen. 

Vagen fortsatte over Viskan fram till det stalle den korsade haradsvagen 
fran Bredared mot Tarby. Dar star en vagvisare i sten g5md, och glomd. 

Stenbron Orebro, byggd 1829, ersatte en aldre trabro. Foto: Glaspldt, Fristads hem-
bygdsfdrenings samlingar. 
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Karta over Vedens harad, odat. och osignerad. Troligen tillkommen i samband med 
den av Kettil Classon Felterus 1646 -1647 upprattade jordeboken over Vedens 
harad. Original Lantmateriverket. 
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HorkuUebro. Foto: Gustaf Thulins saml. Boras museum. 

Haradsvagen mot Bredared slingrar sig norr om Oresjo vasterut mot 
Asklanda, Torbjorntorp och Skogsgarden. An i dag kan man se strackningen 
eftersom vissa delar av vagen ar bevarad. 

Borgstenavagen gick efter korsningen over Solebobacken, dar en bro i sten 
murades 1831. Pa ostra sidan fanns ett vattningsstalle for hastar. Sluttningen 
upp mot Fristad kallades pa 1800-talet Stotaliden efter Stot-Elis torp.Vagen 
norrut korsar pa Felterus karta en liten back som kommer upp ifran Sik och 
strax nedanfor viker en vag av mot vaster over Svensan forbi Arta, Kvarbo 
och Skottek mot Vanga kyrka och vidare mot Tamta kyrka. Borgstenavagen 
slingrar sig i ostra kanten av heden forbi Langjums kyrkplats, Stommen och 
Biskopstorp. Den gick ett stycke dar jarnvagen nu gar och korsar sedan 
Svensan, pa 1700-talet kallad HorkuUebacken. 

Bron over Svensan kallas HorkuUebro och ar en val bevarad stenvalvsbro. 
Namnet kan ha kommit fran att man vattenrotade linet och sedan torkade det 
pa kuUarna bredvid an. Pa dialekt kallade man linet for "hor". Bron ar origi-
nell. I regel gar valvet vinkelratt under vagen men har gar det diagonalt. 
Broarna byggdes av flata stenar, pa en del orter kallade for "letesten", kanske 
for att man maste leta efter dem. De var av varierande tjocklek, men varje rad 
i valvet skuUe ha samma tjocklek. Star man med en grupp manniskor som 
beundrar bron kommer man osokt att tanka pa nagra strofer ur Karl Nilssons 
dikt Arbetsnavar: 

Ty navar som har hdrdnat i grepp kring verktygsskaften 
sd skont symboliserar idoghet och kraften 
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Men manga gyllne shatter av arbetsnavar bringas 
Val deras verk beprisas men sjalva de forringas. . 

Lite langre fram kommer mar\l vagskalet strax nedanfor Galgbacken, 
Vedens harads avrattningsplats. Dar ansluter Nolhedevagen, "Kvarnavagen", 
som forbinder den gamla landsvagen med Artavagen. Den tillkom i sin nuva
rande strackning 1863 och foljde da Sibbarps by vag i viss man, innan den gick 
forbi Galgbacken fram till vagskalet. En milsten star just i vagskalet. Den har 
artalet 1771 inristat. Milstenarna utvisar 1 mil, 1/2 mil och 1/4 mil. 

Milstenarna har ett samband med gastgivaregardarna. 11649 ars gastgive-
ri- och skjutsforordning pabjods uppsattande av milstolpar. Resenarerna fick 
da mojlighet att kontroUera att betalningen for skjutsen mellan gastgivaregar
darna inte blev for hog. I Alvsborgs Ian tillverkades milstolparna till en bor-
jan av trapalar, darefter av sten. Platser utmed "gamla landsvagen" dar sada-
na stenar ar resta ar Sparsor, Fristad skola, det omtalade vagskalet vid 
Galgbacken, Orlanda by samt Borgstena samhalle. I Sparsor och Orlanda star 
milstenarna nastan gomda. 

Artavagen, vagen mot Arta by, ar numer kand som vagen mot Vargarda, 
eller vag 42. Den har varit en utfartsvag for Vanga och Tamta socknar, kanske 
som en vag till haradstinget och under senare tid till Fristad hed. Den var 
aldrig nagon prastvag, for denna gick ifran Tamta gamla kyrkplats forbi 
Havrang och Odegardet till Vanga och vidare forbi Severed till Bredared. 

Den gamla vagen mellan Vanga och Tamta var troligen inte i basta skick. I 
domboken for Vedens harad berattas att den 21 november 1616 hoUs laga ting 
i "Winn harad". Alia danneman, som bo i Tamta socken utfaste, saval fraise, 
krono, som skatte, 1/2 mark pa var gard i skadestand for att fogden Peder 
Jespersson red benet av sitt sto i den vagen som inte var bruten eller rojd 
emellan Tamta och Vanga. "Ej heller haffva dhe satt wagh weettar der som 
vagen war werster". Det bor tillaggas att fogden var hard. Underhallet av 
vagen hade genom haradsratten ar 1810 reglerats, sa att Fristad, Vanga och 
Tamta skuUe underhalla den del av vagen som fanns inom respektive socken. 
Detta fungerade tydligen inte for Fristads del, eftersom agarna till Skottek, 
Espenas, TubbekuUa, Kvarbo, Svenstorp och Arta by ar 1842 stamdes av hem-
mansagarna i Vanga. De ansag namligen att vagen fran Vanga sockengrans 
over Fristad hed till landsvagen inte var i farbart skick. 

Agarna till de uppraknade hemmanen ansag sig inte behova folja overens-
kommelser som gjorts fore deras tid: "Nog haver vi hittils tillatit Vanga sock-
enman begagna var byvag sadan vi den sjalva begagna men ej vidare. SkuUe 
de darmed ej vara nojda bestrides allt tramp och fardande over vara agor av 
dessa sokande." Troligen fortsatte man att underhalla vagen, da nagot utslag 
ej finns. 
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Nar jarnvagen Boras - Herrljunga var fardig 1863 fick vagen storre bety-
delse och da blev Artavagen haradsvag. Det bestamdes att en ny vag skuUe 
brytas och iordningstallas till 8 alnars bredd, diken inberaknade, fran Vanga 
till Arta by och darifran till HorkuUebro a landsvagen till Borgstena. Den gick 
anda till dess over gravfaltet "Sankes backe", dar man tydligt kan se vilken 
standard vagar hade pa den tiden. Ar 1870 gjordes en framstallning om att 
slutriktningen av landsvagen inte skuUe vara vid HorkuUebro utan vid nagon 
punkt pa den nyanlagda haradsvagen over Asklanda och Patorps agor. Hela 
anlaggningskostnaden for Artavagen beraknades till 2 211 riksdaler. 

Efter en ansokan 1860 fran kapten A. G. Gyllenram pa kaptensstallet Asen i 
Ljur byggdes en ny vag ifran Gasene kompanis trossbod vid Asen till Tamta 
gamla kyrkplats dar Tamta prast- och sockenvag da slutade. 

Pa 1930-talet fick vagen mot Vargarda sin nuvarande strackning. Arbetet 
utfordes som beredskapsarbete av A K , Statens arbetsloshetskommission. 

Ar 1863 hade jarnvagen Boras - Herrljunga invigts och i samband darmed 
behovdes en vagforbindelse med jarnvagsstationen for den som kom vaster-
ifran. Vangabonderna hade da tagit vagen over heden lite hur som heist, med 
manga uppkdrda spar som foljd. 

Ar 1872 - 1873 anlade agaren till Pa torp, lojtnant Jean von Koch en vag pa 
omkring 700 meter fran Norrdal, inte langt fran den plats dar Svensan rinner 
ut i Munkan till landsvagen Boras - Borgstena i Fristads stationsomrade, d.v.s. 
ungefar den nuvarande strackningen. Den ordinarie forbindelsen till Boras, 
haradsvagen fran Vanga mot Boras, gick forbi Ljunga kvarnar och over 
"Lappatrana" ner till haradsvagen As - Bredared nere vid Oresjo. Den gick da 
i rat linje fran Asklanda mot nuvarande Statoil. Nuvarande vag Fristad -
Bredared kom till omkring ar 1870 nar regementet anlade skjutbanan vid Ore
sjo. 

Lojtnant von Koch ville ta ut kostnaden for vagen Norrdal - Fristad i form 
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Busshdllplats vid 
nerfarten till 
Sandbdckens gard, 
Skalle. Foto: Fristads 
hembygdsfdrenings 
samlingar 

av tuU. En tuUstuga uppfordes nara bron over Svensan, ocksa anlagd av von 
Koch. Den lar ha kostat omkring 1 000 kronor och innehoU tva boningsrum 
med ett kok i mitten. Stugan skuUe hyras ut till tva familjer som da fick dela 
pa koket. Den som tog upp vagavgiften fick bo gratis och fick aven gratis ved-
brand. TuUavgiften upptogs 1874 -1895 och var i borjan 5 ore per ekipage men 
blev sedan 3 ore for enbetsak och 5 ore for ovriga. Kronans och rattsskipning-
ens fordon var undantagna liksom andra i tjansten akande. 

TuUavgift foreslogs ocksa for vagen Boras - Fristad ar 1853. Vagen Frufallan 
- Fristad hade flyttats ner till strandremsan mellan hojderna och Oresjo, alltsa 
dar jarnvagen senare gick fram. Vid Snikesten hade vagen skadats av vattnet 
och maste byggas om. "Enar vagbygget blivit sa vardslost verkstallt och icke 
skvalmur uppforts mot sjon utan vattnet numera skurit undan en del av 
vagens underlag och fara ar a farde att hela vagstycket som blivit anlagt 
utmed Oresjo slutligen nedrasar darav oundgangligt foljer att samma vag-
stycke snart maste forbattras och forsattas i sadant skick att osakerhet i fram-
tiden undvikes." 

For att bestrida kostnaderna ansoktes om rattighet att uppbara avgift. 
Detta bifoUs. Foljande taxa foreslogs: For varje akande eller resande betalas 4 
runstycken, for karra, arbetsvagn eller slade 1 skilling, for en tvabetsvagn 2 
skilling och for storre vagnar och akdon 6 eller 8 skilling. Undantagna fran 
avgifter var ambetsman i tjanstearenden, post- och kronobrevbarare, fang-
skjutsar, trupper, kronans transporter och de som hade agor invid vagen for 
hemmakorslor och kyrkoresor. 

Aven pa vagen mellan Fristads kyrka och stationen togs vagavgifter upp i 
slutet av 1800-talet innan vagen blev foremal for allmant underhall. I alia de 
omtalade fallen upptogs avgifter under en mycket begransad tid. 

I samband med att Gingri kyrka revs och Gingri och Fristad byggde en 
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gemensam kyrka i mitten av 1800-talet, andrades vagen mellan Gingri och 
Fristad till nuvarande strackning. Tidigare hade vagen gatt fran Risbro over 
Hagalund till Lovas. Mellan Hagalund och Lovas finns den ursprungliga 
vagen kvar i det skick som den da anvandes. Ar 1861 bestamdes att den 
gamla vagen skulle upphora som allman farvag och den nya i stallet intagas 
och underhallas. Underhallet avilade gardarna utmed vagen och de olika gar-
darnas vagstrackor utmarktes med vaghallningsstenar. I Vedens harads dom-
bok 1851 indelas strackan Boras - Borgstena och andra vagar i snoplogslag. 
Sjunde ploglaget, bonderna i Skogsryd, skulle ploga fran Boras stads grans i 
norr till Skogsryd eller Postkrogen. Attonde laget som bestod av bonder i 
Paradis, Molarp, Solebo, Prastgarden och Sik skulle ploga fran Skogsryd till 
milpalen vid tegelbruket (Slattang?). Nionde ploglaget fran Arta och Langjum 
skulle ploga fran tegelbrukspalen till palen vid HorkuUebro. 

Vid rojning under 1995 nara HorkuUebro hittades vaghallningsstenen 
invuxen i sly. Den ar liksom milstenarna kulturminnen varda att bevaras. 
Milstenarna kallades som synes av protokoUet milpalar och vid milpalen i 
narheten av Fristads skola lag tidigare ett torp vid namn Palatorpet, troligen 
benamnt efter milpalen. 

Att forsoka forsta varfor overgivna vagar har haft, och de nya har fatt de 
strackningar de har, inspirerar fantasin. Vagarna berattar om utvecklingen av 
sattet att fardas och blir pa sa satt lankar mellan det forgagna och nuet. 

L i T T E R A T U R & K A L L O R 

Kempe Lars-Ake: Fredrik Sundler En marklig man 1798 - 1868. 

Mannerfelt: De sju haradernas dombocker. 

Vedens harads dombocker. 

Vagen gar vidare — Vdgverket 150 dr. 
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