Förord
Efter många års funderande körande utefter vägen
Lidköping Läckö Slott, där det finns ett tio-tals milstenar.
Ställde jag mig frågan varför står de där? Vem har rest
dem? Vem har använt dem? Frågorna blir många så jag
bestämde mig för att utreda.
Första steget blev en resa med fotografen Kjell-Åke Stark
Lidköping och fotograferade samtliga milstenar och
vägvisare i sten.
Andra steget var att hitta en karta hur vägen gick fram för
att placera ut milstenarna på kartan.
Efter besök på Lidköpings Kommuns arkiv, Bibliotek och
Föreningsarkiv där jag studerat olika dokument och
skrifter, vet jag nu mer vad dessa milstenar har haft för
betydelse vad som har varit intressant var att få reda på
mer om hur samhället fungerade på den tiden

1

Under 1600-talet reser alltfler personer som på minsta
sätt anser sig vara ute i Kronans tjänst, runt om i landet
och kräver fri skjuts på sin väg. Allmogen är hårt prövad,
den medeltida förordningen om fri gästning och
skjutsning har utvecklas från något som setts som
självklar gästfrihet till en plåga. De resande klagar i sin
tur över de långa vänte tider på sina skjutsar.
En ändring måste ske, men hur? Lösningen blir att en så
kallad skjutsfärdspenning infördes 1642, en avgift som
det möjligt att förse rikets ämbetsmän med resepengar
och traktamente. Kamarkolleget får till uppgift att
administrera pengar och begär nu in uppgifter om avstånd
mellan orter och gästgiverier för att kunna betala ut rätt
avgifter.
Det är nu inte så lätt i ett land där varje landsända har sin
egen uppfattning om hur lång en mil ska vara. Varje
landskap har sin egen landskapsmil, som varierar allt
efter topografin. En milt ex. i Hälsingland kan vara tre
gånger kortare än en mil på Västgötaslätten, efter som en
kuperad terräng anses ”sluka” fler mil än en slät mark.
Här behöver bringas ordning och rea blev beslutet.
År 1649 utfärdar drottning Kristina en ”Kungl. Majestäts
Krog och Gästgivare Ordning”. Där stadgas att
landsvägarna i riket ska uppmätas så att alla mil blir lika
långa. En mil ska utgöras av sextusen famnar 10 688.5
meter. Varje mil ska utmärkas genom uppsättning av
milstolpar liknande de som funnits i Europa på
romartiden.
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I Gästgivareordningen stadgas vidare att gästgivare ska
finnas på varannan mil längs vägarna. De ska
tillhandhålla hus och stallrum, servering och ett visst
antal hästar för skjutsning. Räcker dessa inte till, får de
närmaste boende bönder bistå med reservskjuts.
År 1697 tar man på allvar itu med att mäta upp vägnätet
över hela Skaraborgs län med utgångspunkt i den sista
mätpunkten i Närke. År 1707 beslutar landshövdingen
Harald Strömstad att milstolpar ska tillverkas och sättas
upp i hela länet. Milen ska delas upp i fyra delar och varje
kvartsmil ska uppmärkas med en sten. Eftersom resans
längd ska kunna uppmätas i båda riktningarna ska
stenarna sättas upp enligt principen 1 mil, ¼, ½ mil, ¼
och 1 mil (från denna indelning här rör för uttrycket ” en
fjärdings väg”,
Stenarna ska ha samma utseende; överst Karl XII
kungakrona, där under hans monogram, texten 1
MILL, ½ MIIL eller ¼ MIIL samt årtalet 1707.
Uppdraget att tillverka stenarna går till stenhuggarmäster
Per Stenhammar i Västerplana, som tillsammans med
sina medhjälpare under åren 1706 till 1710 tillverkar 210
helmilstenar, 213 halvmilstenar, 421 kvartsmilstenar i
kalksten. Betalningen är 2 daler per sten, oavsett storlek.
Uppsättningen i hela länet var klart under 1760-talet
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När en ämbetsman kom från väster och var på väg till
Lidköping eller till Värmland kunde han besöka Örslösa,
Lidköping, Tolsjö, eller välja Ekebo Gästgiverier.

Symbolen som visade att det var ett Gästgiveri:
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Örslösa
Gästgiverierna hade skyldighet att utföra skjuts till de
omgivande gästgiverierna. I Örslösas fall var det Mellby,
Tolsjö, Vinninga, Lidköping, samt Värmland via
Kållandsö (Ekebo).
Skjutsplikten ålåg bönderna i trakten att utföra

Örslösa Gästgiveri.
Detta hus flyttades till Örslösa omkring 1840 från
Enebacken Holmestad, där det hade använts som
gästgiveri. Men i Örslösa fanns gästgiveri redan på 1600talet då Örslösa var en etablerad tingsplats där tillresande
nämndemän och domare måste ha husrum för natten.
Gästgiveriet upphörde 1905
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Mer historia.
Först ut med att sätta upp milstenar var man i Skaraborg
1652 Det var dåvarande landshövdingen Harald Stake
som beordrade milstolpemätning.
I Lidköping och Kållands område, under Läckö grevskap
tillverkadesmilpålar av trä som sattes upp 1672 till 1673.
På stolparna fanns en plåt på vilket ett vapen, troligen sitt
egna var målat på.
År 1706 beslutade landshövdingen Harald Strömstad att
det skulle tillverkas och sättas upp milstenar i hela Länet.
Allt efter som tiden gick fick milstenarna allt mindre
betydelse. Och den 1 januari 1937 avskaffades den 3
paragrafen i bygglagen vilket innebar att tillverkningen
upphörde.
I och med tillväxten av bilar ökade i början av 1900-talet,
bilarna var nu utrustade med kilomerterräknare
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Tolsjö Gästgiveri
Tolsjö Gästgiveri uppfört före 1850 och ombyggd senare
under 1800-talet
Fastigheten har beteckningen Utbogården Tolsjö
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Ekebo Gästgiveri Kållandsö

Ekebo Gästgiveri fungerade från 1624 och utgångspunkt
för skjutshållet via Spikudden till Lurö för vidare
transport mot Värmland. Även vintertrafiken över isen
var livlig, då kunde slädar och hästar få lånas på Ekebo.
En särskild vinterväg ruskades över Värnens is.
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Kållandsös krogar
Att de flesta krogar, rast eller drickplatser i Sverige har
legat utefter landsvägar är väl allmänt känt. Men vid stora
sjöar, som Värnen, har det funnits flera korgar på öar med
byggnader för logi och de kan ha vara mycket obetydliga.
Krogarnas funktion var viktig för sjöfarten.
Många Kållandsöbor har säkert på hemväg stärkt sig på
rastplatser, Jubels fur inte långt från Lidköping eller
stannat på Gästgiveriet i Tolsjö. Tog man vägen över
Öboängen stannade man säkert vid krogen före
Öboängen, här har krogen namnet Piska Pungen. I dag
finns inga synliga märken som visar exakt var denna krog
legat.
Tog man vägen förbi Riddargården fanns det ett rastställe
vid namn ”Rydbergs Påle”. Detta rastställe ligger mitt
emot Stötteberget i skogen Vidmeden, här står en av de
vanligaste milstenarna som fanns i det gamla Skaraborgs
län. Namnet påle är en mycket äldre benämning av dessa
milstolpar. De var ursprungligen genom Kungliga
förordningen tillverkade av trä och utmärkte vägsträckan
var fjärdedels mil. En sådan Påle finns bevarad i Varv i
Falbygden (Falköping)
Namnet Rydberg kommer från en inspektor på
Traneberg. Det sägs att han på väg hem efter
marknadsbesök i Lidköping, gjorde uppehåll på denna
plats och där stoppade Kållandsöborna honom för att
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bjuda dem på brännvin. Denna årliga sed gjorde att
platsen kallades för Rydbergs Påle. Här var ungefär halva
vägen hem till Kållandsö och utefter vägen stod långa
rader av åkdon. Vid stenen samlades gubbarna och den
inköpta spriten kom fram. Man skålade för lyckade
affärer. Gamla oförrätter och mellanhavande gjordes upp
här, ofta åtföljt av slagsmål. Detta hörde till ett riktigt
marknadsbesök. Ofta fick hästarna hitta hem själva då
husbonden blivit kraftigt berusad.
En ramsa skull läsas när man kom till Rydbergs påle:
”Jag stöder dig som stödder är , Gud hjälpte mig som
trötter är”
På Lilla Transö fanns före 1850 en sjömanskrog.
Pirum. Den sista krögerskan var Konkäll gumman eller
Kristensia som hon kallades. På en sådan plats krävdes
det ett manhaftigt fruntimmer. Det berättas att när
gästerna blev oregerliga gav hon sig på dem med en
glödhet eldgaffel, hon kunde också ha långstrumpan full
med aska liggande i spisen. Den använde hon som
batong.
På Stora Eken fanns Gröneberg, en ren sjömanskrog.
När den tillkom är osäkert men den stängdes av
myndigheterna vid koleraepidemin 1834 efter rapporter
om det vilda livet på krogen.
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Vägen från Lidköping till Kållandsö och Läckö Slott var
försett med milstenar och vägvisare. Symbolerna på
stenarna visade ett visst mönster.

Kung Carl XII föddes den 17 juni 1682 på Slottet Tre
kronor. Dog den 30 nov. 1718 i Fredrikshald Norge. Var
kung från 1697 fram tills sin död.
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Milstenar
Vägvisare
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Sten nr.1.

Foto Kjell-Åke Stark

Placerad vid Läckövägen mitt emot PLM
märkt med 1 miil 1707
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Sten nr.2

Foto Kjell-Åke Stark

Placerad vid korsningen G:a LäckövägenFuruhällsvägen Stenhammar
Märkt med ¼ miil
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Sten nr.3

foto Kjell-Åke Stark

Placerad efter korsningen vid Alvetorp, efter
G:a Läckövägen vid Alvetorp höger sida
Märkt ½ miil
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Sten nr. 4

foto Kjell-Åke Stark

Ligger vid Gården Filsbäck höger sida vägen mellan Tolsjö och
Riddargården
Märkt: ¼ miil
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Sten nr. 5

Foto Kjell-Åke Stark

Ligger utefter vägen Fröslunda och Klastorp
s.k. Stötteberget
Märkt: 1 miil 1707
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Sten nr. 6

Placering: vägen mellan Sjöskogen och Ullersund
det vi kallar” Strid liden”
Märkt: ¼ miil
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Sten nr. 7

Foto Kjell-Åke Stark

Ligger strax efter Korsvägen vid ”Toggalite”
Märkt ½ miil
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Sten nr. 8

foto Kjell-Åke Stark

Står på höger sida på vägen mellan Otterstads kyrka
och Ekeboliden ”Nybygget”
Märkt ¼ miil
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Sten nr.9

Foto Kjell-Åke Stark

Placerad c:a 500 meter före Läckö slott
Märkt: 1 miil 1707
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Runsten

Kjell-Åke
Stark sten
Denna runsten är från 1100-talet ochfoto
kallas
Sigges
märkt med skriften ”Tolir reste denna sten efter Torkel,
sin frände”. Placerad vid vägskälet LäckövägenUddebergs vägen
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Vägvisare

Foto Kjell-Åke Stark

Denna vägvisare visar vägen ”Till Läckö” på
baksidan ”Till Traneberg”
Placerad vid avtagsvägen från Läckövegen till
Traneberg (Korsvägen)

24

Vägvisare

Foto Kjell-Åke Stark

Denna vägvisare hänvisar vägen till Läckö slott på
baksida står det ”Till Ekebo” Ekebo var ett gästgiveri
på den tiden. Ligger i korsningen Läckö vägen och
gamla vägen till Spiken.
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"Hästskjuts- och Diligenstrafik":

Det var naturligtvis inte bara dragare som var oumbärliga
i gårdsarbetet. Det krävdes också folk.
Eftersom lagstiftarna hittills ignorerat möjligheten att
använda oerfarna barn och ungdomar som kördrängar
blev dessa en vanlig syn längs vägarna. Barnarbete
tillhörde det allmänt accepterade och nog så ofta
nödtvungna, men att bemästra bångstyriga hästar med
tunga, inte sällan överlastade vagnar medförde oerhörda
vådor.
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Efter Karl XII:s död... landet utarmat och utblottat på
vuxna män, och att tömmarna istället låg i händerna på
kvinnor och unga pojkar och flickor. Även om fältläger
och slagfält förvisso skördat enorma tributer visar
rullorna att många mogna män återkom med livhanken
i behåll. Förklaringen låg snarare i bondens behov av
starka armar, och ännu långt in på 1800-talet kom både
äldre kvinnor och småttingar att uppträda på
kuskbockarna fastän restriktioner införts för barnskjuts.
Det var alltså inte ovanligt att fordonen överlastades. Det
gjorde att många av hästarna utsattes för alltför stora
påfrestningar. Ett annat problem var att resande ibland
önskade sig till destinationer vid sidan om. Detta försökte
man stävja genom vitesbot. Vintertid användes medar i
stället för hjul på fordonen.
Gästgivarordningen uppehöll sig också vid den
trafiketikett som skulle råda i landet. Principen om
vänstertrafik slogs fast, och för möten på smala vägar
stadgades att 'den gående vike för den ridande, den
ridande för den åkande, kärra för vagn, den mindre vagn
för den större, den tome eller den med med folk inuti, för
den med lass...' Det var ju en direkt avspegling av det
klassamhälle man levde i, där den besuttne givetvis skulle
ha företrädet! Vidare: '... den som kommer jämna vägen
väjer för den som kommer backe utför'
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