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Direktör Gunnar Lindmark behandlar här en föregång
are till de nutida turisthandböckerna.
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De av Kungl. Automobilklubben på 1920- och 1930-talen utarbe
tade turböckerna med avståndsuppgifter för vårt lands större vägar 
fyllde på sin tid ett stort behov för den alltjämt växande skaran av 
bilturister. Under de två senaste årtiondena har emellertid biltrafiken 
och speciellt bilturismen genom de snabba bilarna och förbättrade 
vägarna fått en delvis ändrad karaktär, varvid behovet av turbok 
synes ha bortfallit.

Blickar man tillbaka minst ett par århundraden till en tid, då vä
garna — med undantag för de största trafiklederna — i många fall 
bättre ägnade sig för ridning än för åkning och knappast gjorde skäl 
för benämningen väg, vore man benägen anse, att behov av en turbok 
då knappast kunde ha funnits. Den tidens vägfarande voro — från
sett bygdens eget folk — mera yrkes-, tjänste- och affärsresande än 
turister och semesterresande i nutida mening, begrepp, som då inte 
voro i större grad aktuella.

Det faktum att en regelrätt turbok, omfattande icke mindre än 
136 sidor, redan på den tiden fanns, verkar därför mycket överras
kande. Denna vårt lands första turbok upptagande Sveriges och Fin
lands huvudvägar förelåg sålunda i manuskript redan år 1742 utar
betad av ingeniören Georg Biurman. I en första upplaga kom tur
boken ut år 1743; en ny upplaga kom år 1757.

I sitt företal till turboken motiverade Biurman dess tillkomst med 
att han själv på sina resor känt behov av en vägvisare. Vissa skäl 
tala emellertid för antagandet att även andra krafter spelat in i bo
kens tillkomst. Månne icke författaren sporrats till sitt värv även un
der intryck av 1730- och 1740-talens genom Carl von Linné upp
väckta intresse för hembygdens utforskande även på större avstånd 
från hemmet. Linnés på offentligt uppdrag företagna och statsun
derstödda resor inom Sverige omfattade under åren 1732—1741 så 
vitt skilda landsdelar som Lappland, Dalarna, Öland och Gotland 
för att upprätta ett inventarium av allt »kurieust och nyttigt» i lan
det. Linné klagade mycket på en del avlägsna vägar, t.ex. vägen från 
österdalarna till Särna: »Den var likare en fä- eller myrväg, än nå
gon allmän landsväg. Han var hasarderlig att gå, än mer att rida, 
alldeles omöjlig att köra».

I själva verket synes det vara sannolikt, att ett statligt stöd i någon 
form stått bakom Biurmans utarbetande av en »Wägwisare, Til och66
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Ifrån Alla Städer och Namnkunnige Orter, uti Swea och Göta Riken, 
Samt Stor Furstendömet Finland.» Nederst på titelbladet står så
lunda: »Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio» och därjämte: 
»Tryckt hos Lorentz Ludewig Grefing, 1743.» På den andra uppla
gans titelblad står i stället: »Tryckt på Lars Salvii kostnad, 1757.» 
Den bekante skriftställaren, boktryckaren och förläggaren Lars Sal- 
vius (f. 1706) tjänstgjorde någon tid som notarie i Vetenskapsakade
mien och blev år 1742 antikvitetsarkivets boktryckare.

På baksidan av turbokens titelblad står följande:

»Approbation.
Kongl. Svenska Vetenskaps Academien har, med särdeles nöge och 

välbehag, emottagit det vackra Arbete, som Fierr Ingenieuren Biur
man, ej mindre til Academiens, än det Allmännas gagn, sammanfattat 
öfver Landsvägarna i vårt kära Fädernesland: Ty vårt hemvists kän
ning, dess natural Historia, dess förmoner, skick och belägenhet, äro 
de ämnen, som Kongl. Vetenskaps Academien, bland annat satt sig 
före at upodla; Men sådant låter bäst göra sig, genom väl anstälta 
resor, i Fädernes orten: hvarvid en god Vägvisare och tydelige Väg- 
Chartor äro omistelige. Kongl. Academien är derföre skyldig, ej alle
nast, at visa Auctoren heder och tack, för den flit och idoghet, som 
han lagt å daga med detta Arbetets fullbordan; utan ock at låta det 
samma så mycket snarare se det Allmänna liuset, som det finnes vara 
det första, som i dymål här i Landet utkommit, och är likväl så re
digt och väl utarbetat, at hvar man, som täncker nyttja det samma, 
ej annat kan, än hafva deraf stor förmon och hielpreda.

Stockholm d. i6Decembr. 1742.
JACOB FAGGOT 

Kongl. Sv. Vet. Acad. Secret.»

Aven författarens företal till turboken förtjänar att i sin helhet 
återges:

»Gunstige Läsare!
Til det allmänna har jag härmedelst den äran at lemna en 

Wägwisare til och ifrån alla Städer, samt namnkunnige Orter 
uti wårt kiära Fädernesland, tillika med twenne derwid fogade 
Wäg-Chartor, som utwisa Städernas och Giästgifwaregårdarnas 
Namn och belägenhet. 67
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Anledning at täncka på detta Arbetet, har warit den olägen
het och kostnad jag under åtskillige mine resor hafwer måst er
fara af okunnigheten om belägenheten och rättesta Wägen til 
och ifrån de Orter jag welat besöka; och twärt om den förmon 
och besparing man wärkeligen kunnat hafwa igenom de Land
skaper, hwaröfwer Resebeskrifningar och någorlunda tilförlåte- 
lige Wägwisare funnits.

Upmuntran at företaga och fullborda detsamma är endast 
den kiärlek och högachtning, hwarmed jag altid ansedt wåre 
egne saker fram för de främmande, jemte åtrå, at för min ringa 
del, uti de förra, något nyttigt kunna frambringa.

Och således blifwer belöningen, den jag för detta mitt Arbete 
åstundar, ingen annan, än den nytta, som förmodeligen lärer 
finnas här igenom tilflyta alla Fäderneslandets Inbyggare i ge
men, hwilka ifrån den ena Orten til den andra hafwa nödige 
resor, eller beskickningar at giöra.

Indelningen af denna lilla Wägwisare, såsom förmodeligen 
beqwäm och tydelig, är: at uti hwart Capitel och de första §.§. 
i förra delen, anföres de allmänna Wägarne ifrån Stockholm, 
genom de Städer, sådana Wägar gå, antingen til någon Gräntz- 
Ort, eller och den Stad, genom hwilken man måste resa til någre 
af de öfrige Städerne i Riket. Och sedan uti de följande §.§. i 
hwart Capitel til de Städer, som man til någon del kan följa 
samma Wäg.

Fiwarwid är anmärckt, der någre Kungsgårdar, Bruk och 
Flälsobrunnar, samt ansenlige Gods wid desse allmänna Wägar, 
eller och uti Fiöfdingedömerne der de gå igenom, äro belägne. 
Och fast man til en del af sådana Bruk och Gods ej kunnat ut- 
sättia något wist Miltal, i brist af Wägmätningar, eller kundskap 
hwar Wägen til de samma aftager ifrån allmänna Wägarna til 
Städerna: Så kunna likwäl de som wilja resa, eller giöra någon 
beskickning til sådana Orter, häraf finna i hwad Län, och til 
hwilken Stad de äro närmast belägne, samt således kunna taga 
den rättesta Wägen och någorlunda weta; Huru långt det til 
dem är ifrån Stockholm, eller den Ort man wil resa ifrån.

Uti Andra Delen är på samma sätt upteknat Giästgifware- 
gårdarne och Miltalet ifrån de förnämsta Städer och Landshöf- 
dinge-Residencerne i Provincierne, och uti hwart Capitels första 
§.§. på Wägarna til Stockholm, samt uti de följande §.§. til de68



öfrige Städerne i Riket; dock allenast uti Anmärkningarna an- 
wist til de Wägar, som uti förra delen och de förutgående Ca- 
pitlen blifwit utförde.»

Såsom kan utläsas ur företalet är vägvisaren indelad i en första 
del omfattande huvudvägarna från Stockholm (jämte ett större antal 
bivägar till olika städer) samt en andra del omfattande vägarna till 
Stockholm (och ett stort antal andra städer) från landets olika re
sidensstäder, Uppsala, Västerås, Örebro, Falun m.fh, summa 15 st.

Turbokens huvudvägar motsvara i stort sett våra nuvarande hu
vudstråk till Skåne, Västkusten (vägen söder om Mälaren), västra 
Sverige (vägen norr om Mälaren), Bergslagen och Uppland. Fiuvud- 
vägen till Skåne slutade enligt turboken i Ystad, som på den tiden 
var överfartshamnen för »Påstjachterne til Pommern och Tyskland». 
Till Ystad över Linköping, Eksjö, Växjö och Kristianstad angavs 
avståndet från Stockholm till 60 7/8 mil samt till Göteborg över 
Örebro, Skara och Alingsås till 47 3/8 mil (södra vägen).

Till vägledning för Tysklandsresenärerna med postjakterna från 
Ystad lämnar turboken anvisningar om vad som var att iakttaga be
träffande resepass, utförtullning och biljetter före embarkeringen. 
Dessutom anföres: »När Påstjachten är färdig at afgå, gifwes tecken 
med et Skott, då alle Passagerare böra, innom en tima, wara om bord, 
och der någon sig försummar, eller eljest blifwer uppehållen, måste 
han wänta til des nästa Jacht går öfwer, och erlägger då å nyo halfwa
Frachten.------ Ingen Passagerare, Skieppare eller Båtsfolck får vid 6
Rrdalers plicht, för hwarje lod, föra något Bref med sig, och får ej 
wägra sig visitation wid 20 R:dalers böter.

Frachten betales efter Taxan. För en Herre, Fru eller Jungfru 6 
Dal. 6 öre S:mt.----------- 1 Piga eller Dreng som är med sitt Herr
skap 4 Dal. 16 öre. En Under-Officerare, Handtwärksman, Gesell
och Hustru 4 Dal. 16 öre.-----------Den som wil Frachta Påstjachten
allena betalar ifrån Ystad til Stralsund 112 Dal. 16 öre Silfwermynt, 
och ifrån Stralsund tilbaka 50 R:dal. Pommersk.----------- .»

Anmärkningsvärt är att inga vägar upptagas vare sig i tabellerna 
eller kartorna såsom befintliga i Svealands nordvästligare delar norr 
om linjen Falun—Kopparberg—Filipstad—Karlstad—Åmål. Där 
visar kartan blott en »vit fläck», sannolikt mer eller mindre en terra 
incognita för flertalet svenskar. Detsamma gäller Öland och Gotland, 
liksom i huvudsak Norrland. Där upptager turboken och kartan en-
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dast kustlandsvägen via »Gefle, Söderhamn, Hudwigswall, Sunds- 
wall, Hernosand, Umeå, Piteå och Luleå til Torneå» (no 5/8 mil 
från Stockholm) samt två tvärvägar.

Den ena av dessa är vägen »Söderhamn—Sweg» och den andra 
»Sundswall—Frostön» (Frösön, som före Östersunds tillkomst var 
Jämtlands medelpunkt). Från Torneå fortsatte vägen ned genom 
Finlands kustland över Wasa till Åbo (206 1/4 mil från Stockholm). 
Till Fielsingfors över Wasa och Tawastehus angavs avståndet från 
Stockholm vara 211 7/8 mil. En ginare väg till Finland angavs dock 
även, nämligen »den så kallade Påstwägen från Stockholm öfwer 
Grisselhamn, Ekerö, Wargata, Kumlinge, Brändö, Warsala, och Lai- 
tis til Äbo», sammanlagt 40 5/8 mil. Från Äbo till Fielsingfors an
gavs avståndet vara 217/8 mil.

Den praktiska och överskådliga uppställningen av turbokens av- 
ståndstabeller förtjänar att särskilt påvisas. Såsom ett prov härpå 
återges början av den första delens första kapitel.

I. Capitlet.
Genom Södermanland, öster-Giötland, Småland, och Skåne neder 

til Ystad och de wid samma Wägar belägne Städer och Namnkun
nige Orter.

§. 1. Allmänna Wägen genom nedan nämde Städer til Ystad.
Ifrån Stockholm M i 11 a 1 e t (a) Första Columnen wisar Miltalet til nästa

til (a) (b) (C) Giästgifware-Gård. (b) 2:dre ifrån näst
Fittia (d) 1 1/2 förutgående Stad. (c) 3:die ifrån Stockholm.

Södertellie 2 — 3 1/2 Och blifwer här allenast utsatt 1/8 mil det
Pilkrog 1 1/2 minsta, som är en half Fjerdis wäg. (d) Här
Åby (e) 1 7/8 wid Fittia, så wäl som alla de öfrige när
Swärdsbro 1 7/8 mast til Stockholm belägne Giästgifware-

Nykiöping 2 1/8 7 3/8

C
Ol\0 Gårdar, betales 12 öre S:mt Milen för

Jäder 1 3/4 hwarje Häst.
Wreta 1 1/4 Innan man kommer til Fittia ligger Wårby
Krokek 1 1/4 Gård och Hälsobrun 1/4 mil närmare Stock
Åby 1 1/2 holm, och ifrån samma Giästgifware-Gård

Norrkiöping 3/4 61/2 173/8 är til Wixbergs Hälsobrun 2 mil.
Brink 1 1/4 (e) Här går Wägen til Trosa Stad 5/8 Mil
Kumla 1 1/8 och således ifrån Stockholm 7 1/2 Mil. (f)

Lindkiöping 1 1/2 3 7/8 2 1 1/4 Ifrån Bankeberg til Skeninge Stad är 1 7/8
Bankeberg (f) 1 — mil. Motala 1 1/4. Nykiyrka 1 och til Me-
Mölby 1 3/4 divi Hälsobrun 3/4 mil. På denna wägen 2
Dala 3/4 mil ifrån Nykiöping är Nefweqwarns Styc
Hester 1 1/4 kebruk, och i Dunkers Sochn äro Järngruf-
Sethella 2 — wor samt Nyhammars Stål- och Järnbruk.
Berga 1 3/4
Eksiö 1 3T 10 1/4 31 l/2 o.s.v.70
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Vägkarta över Svea- och Götaland i Georg Biurmans 
»Wägvisare» ar 1743.
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Såsom framgår av det följande lämnade Biurmans bok icke endast 
avståndsuppgifter:

»Som äfwen til ändamålet af denna Wägwisare, nemligen de Re
sandes nytta, bidrager, at wara underrättad: Så wäl derom, hwad en 
Resande å sin sida, til undwikande af olägenhet och hinder, har at 
i acht taga och fullgiöra; Som ock hwad han deremot, af Giästgif- 
ware och andre Wederbörande, til des fortkomst och annor nödtorft, 
med rätta kan fordra, har jag funnit nödigt at här förut införa några 
om detta ärendet egenteligen handlande Paragrapher

Af Kongl. Maj:ts Förnyade Giästgifware
Ordning af den 12 Dec. 1734.»
Av de av Biurman i boken införda paragraferna lämnas härmed 

några korta utdrag.
§ 10. Giästgifware i Städer och på Landet skola efter theras Wil- 

kor och Landsens lägenhet til the Resandes behof wara försedde med 
nödige Sängkläder, Linne, Bordtyg och annat Husgeråd, samt Lius 
och Wed, Mat, enkelt och dubbelt Brännewin, öl och Swagöl,

§ 16. Ingen må resa utur Härberget eller Giästgifwaregården, 
innan han för förtäring och det han åtniutit, antingen efter Taxan, 
eller betingat Pris förnögdt Wärden, samt betalt Skiutzen ifrån förra 
omskiftet, wid Tiugu Daler Silfwermynts Böter. Tager Giäst med 
wåld af Giästgifwaren Mat och Dricka, eller annat hwad det är, böte 
twegilda Wåldsböter och gälde skadan.----------

§ 17. På Sön- och Högtidsdagar tillåtes ingen, utan i högsta nöd
fall, under Gudstiensten, at anträda Resor til Siös eller Lands, brytes 
häremot, böte den Resande Tijo, och den som Båt eller Häst leger 
Fem Daler Silfwermynt,-----------

§ 19. Giör Giäst Wåld med Sår, Blånad eller Blod-hwite å Giäst
gifwaren eller hans Hion, hafwe brutit Edsöre och ware ogilt alt thet 
han i samma Gierning får. Slår Wåld Giäst dem annorledes eller kal
lar dem oqwädins Ord, ligge thet alt i tweböte. Samma Lag ware 
ther Giästgifwaren eller hans Hion sådan Gierning giöra å Giäst 
eller hans Hion.

§ 23. När Resande eller Farande i Städer eller på Landet mötas, 
böra de til hwar sin wänstra sida således wika, at de hinderlöst kunna 
komma hwarannan förbi wid Tijo Daler Silfwermynts bot för den 
som häremot bryter, är Wägen så trång, at enthera måste nödwän- 
digt å sidan, tå wike then gående för then ridande, then ridande för 73
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then åkande, Kärra för Wagn, then mindre Wagn för then större, 
then tome eller then med Folck uti för then med Lass, thet mindre 
Lasset för thet större. Wid trånga Broar wäntar then som först med 
teckn eller rop blifwit warnad, til thes then andre farit öfwer, och 
then som kommer jämna Wägen, wäijer för then som kommer Backa 
utföre. Uti branta Backar, dröjer antingen nedan, eller ock wäijer 
then undan, som farer upföre. Är Wägen så trång, at enthera måste 
stryka tilbaka, stryke tå then som minsta Wägen hafwer, eller thet 
beqwämligast giöra kan. Kan ingenthera stryka, tå bör enthera af- 
lassa eller sin Wagn söndertaga, och then andra wara honom behiel- 
pelig, såwäl uti af- och pålastandet, som Wagnens söndertagande och 
sammansättjande; giör han thet ej, ware answarig för then skada 
ther af tima kan.

§ 24. Eho som på Wägarna med skriande och ropande, Eder eller 
Swordomar giör buller och oro, eller de Wägfarande med otidighet 
i ord eller gierningar angriper, böte, fast ingen wåldsamhet eller 
skada timar, Fem Daler Silfwermynt, hälften til Angifwaren, och 
hälften til Fattige vid nästa Kyrckia.---------- »

Paragraferna 23 och 24 kunna betraktas som en vägtrafikstadga, 
vari den bestämmelsen är att särskilt observera, nämligen att vänster
trafik var påbjuden.
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