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Approbation.

£ongt.Svenfka VetenjkapsAcademten har,
mcdfårades nöje och vålbehag,emotta-

gtt detvackra Arbeterfom Herr Ingenieuren
BIVjftMAN, ej mindre til Academiens, ån
det Allmännas gagn, fammanfattat åjver
Landsvågarna i värtkåra Fädernesland'•> Ty
värt hemviflskänning, de/sNatural-Htfloria,
defsförmåner jfkrckoch belägenhet, åro deåm-
nenfom% Kongl. Vetenfka-ps Acar demteHt
bland annatfatt figfåre atupodla-, Menfd-
dant låter bäjl gorajig,genom väl anftåldta
refor / Fädernes-orten: hvarvtdengodf/åg-
vifare och tydelige Våg-Chartor åro omifle-
lige. Kongl. Academten år därförefkyldigt

ej Mlenafl, at vifa Außoren heder ochtack,
får "denflit och idoghet,fom han lagt å da~
gamed detta Arbetetsfullbordan $ utan ock
at låta detfamma få mycketfnararefe det
allmänna ljufet, fom det finnes vara det
fdrjfayfom i dymdlhåriLandet utkommit\och
år likvälfd redigt och väl utarbetat, athvar
man, fom tanker nyttja detfamma, ejannat
kan,än hafvadårafflorfårtnon och hjelpreda.

Btdckllolm «!. 16.0«. 1742.
Jacob Faggot,



Gunstige Läsare!
det Allmänna har jag harme-

delst den äran at lemna en Wäg-
Nffare til och ifrån Ma Städer/

samt namnkunnige Orter uti wärk kära
FäderneHayd/ tillika Med twänne där«-
wid fogade Wäg-<HZrwr> <vm utwift
Stadernas och GsstgiftyareMharnas
Namn ych belägenhet.

Anlebmng at tanka pä hetta Ar-
betet, har warit den olägmhch Mkost-
nad jag under atstiAge mina Myr haftwer mast förfara af okunnighet om be-
lägenheten och rattesta Wägen til och i-

)(2 frän



frän de Orter jagwelat besöka; och twart
om den förmon och besparing man wer-
keligen kunnat hafwa igenom de Land-
flaper, hwaröftpep Resechestrifningar
och nägorlunda tilförlätelige Wägwisa-
re funnits.

Upmuntran at företaga och full-
borda det samma/ ar endast den karlek
och högaktning, hwarmed jag altid
ansedt wära egna saker framför de främ-
mande/ jämte äträ/ at för min ringa
del, uti de förra/ något nyttigt kunna
frambringa.

Och således blifwer belöningen,
den jag för detta mit Arbete ästundar/
ingen annan, än den nytta, som för-
modeligen lam finnas härigenom til-
fiyta alla Fäderneslandets Inbyggare i
gemen, hwilka ifrån den ena Orten til
den andra hafwa nödige resor, eller be-
skickningar at göra.

Indel-

Foreral.



Indelningen af denna lilla Wag-
wisare/ såsom förmodeligen beqwam
och tydelig, ar: at uti hwart (>pircl
och de första §.§. i förra Delen/ anföres
de allnMna Wagarne iftän zcocickolm,
genoW be Städer, sädana Wagar gä/
antingen til nägon Granse-ort/ eller ock
den Stad/ genom bwllken man måste re-
ft til nagraaf de öftigeStademe iRiket.
Och sedan uti de följande §. §. i hwart

til de Stader/ som man til nå-
gon del kan följa samma wag.

Hwarwid ar anmärkt/ dar nagre
Kungsgärdar/Bruk och Helsobrunnar/
samt ansenlige Gods wid deste allmän-
na Wägar, eller ock uti Höfdingedö-
merne dar de ga igenom / aro belagne.
Och fast man til en del af sådana Bruk
och Gods ej kunnat utsatta något wistt
Miltal/ i brist afWagmätningar/ eller
kunskap hwar Wägen til de samma af-
tager iftän allmanna Wagarna til Sta-
derne; sä kunna likwal de som wilja

)( 3 resa/

Föreral.



resa/ eller göra nögon beskickning til sä-
dana Orter/ haraf finna/ i Oroad Lan/
och til hwilken Stad de aro närmast be-
tagne/ samt säledes kunna taga den rät-
testa Sägen/ och någorlunda weta hu-
ru långt det til dem ar ifrån Stockholm,
eller den Ort man wil resa ifrån.

Uti Andra Delen ar pä samma sätt
upteknat Gastgifwaregärdarne och Mil-
talet iftän de förnämsta Stader och
LandshöfdiNge kcsiclcnccrne i ?rovm-
cicrne, och Uti hwart första §.§.
pä Wagarna til SrocKKoIM) samt uti
de följande tz. §. til de öfrige Staderne
i Riket; dock allenast uti Anmärkningar-
na anwist til de Wagar/ som uti förra

delen och de forutgäende Oapiricn
blifwit utförde.

Som

Företal.
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Som äfwen til ändamälet af denna Wägwi-

sare, nämligen de Resandes nytta, bidra-
ger, at wara underrättad sä wäl hwad
«n Resande a sin sida, til undwttande af o-
lägenhet och hinder, har at i akt taga och fullgö-
ra; som ock hwad han däremot, at Gästgifwa-
re och andre Wederdörande, til detz fortkomst och
annor nödtorft, med rätta kan fordra, har lagfun-
nit nödigt, at har förut införa nägra om detta ären-
det egenteligcu handlande?l»r^iaplicr.

AfKongkMaj tsFörnyade Gäst-
gifware-Ordning af den 12 Vcc.i734-

§. 10. Gättaifware i Städerne och xä Landet ffo-
la efter deras Wtlkor och Landseus lägenhet til de Re-
sandes behof wara försedde med nödige Scngklädtt/ Lin"
ne, Bordtyg och annat Husgeräd, samt LUs och Med,
Mat, enkelt och dubbelt Brannewin, Öl och SwaZH,
jämteKorn, Häfta, Hö och Halm för Hästmne. Ar
Gasten ej nogdmcd Husmans'ost, man wil hafwa nä-
got bättre, ma han med Warden därom öfwerenskomma.
Wil ock nsgor Mom egne Betiente för sig tilreda lata,
dä ma Wärden ej wägra sig, at efter det i Staden, och
om det ar pä Landet, efterdet i nästa Köpstad gäng-
bara pris, St!)cke-Pund,och Markeisamt Kanne-och
Stopetals afföl,a lata hwad som päfordras, til hwilken
anda, han altid bör hafwa i förrad icke allenast sädane
Matwaror, som Marke-och Pundetals försaljas, man
ock Lamb, Höns, Agg och annat dylikt/ som efter
hwaye Orts beskaffenhet 06) Mens tid ästadkommas
kan. Den Resande ma hos Gästgifwaren njuta Stu-
gun, Bord och Bänck utan betalning.

§. »1. Til förekommandets all oreda och twist,
huru
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huru det som Gasten hos Gastgifwaren förtärde och ät<
n,mit betalas stal, bör pä Landet afLandshöfdinqen/och
i Städerneaf Borgmästare och Rad, alla är wid Ml-
chelsmätzo tiden: en stälig 'läxa sättas icke allenast pä
en Maltid Mat af Husmanskost, utan ock pä Dricka,
Sang, Livs 06) Wcd, samt Korn, Hafra, Hö och
Halm, hwilken til Wederbörandes efterrättelseuti
Salen eller Gastestugun pä hwar Gastgifwaregärd, sä i
Städerne/ som pä Landet, kommer at upstäs.

§. 12. Hästar, Sadlar, Wagnar, Kärror,
Slädar och Bätar meddärtil nödigt Tog/ bör Gast-
gifwaren , Formän och Skjutsare hälla sä mänga, som
.tandshöfdingen ellet Borgmästare och Rad i Städerne
efter hwarie Orts beffaffenhet nödige pröfwa, ster det
<1, eller ar ej alt sä godt och färdigt som wara bör, bo-
tes hwarje gäng Tio Daler Silfwermym. Behöfwa
deResande fiere Hästar, an Gästgifwaren kan ästad-»
komma och hälla bör, dä stola nästa grannar honom til
bjclpkomma; är det större Farwäg, änatSk»utsen sä-
ledes underhällas kan, dä lagges af Härads-Rätten
Hällffjuts därtil af de närmast belägne Hemman, eftersom det nödigt och staligt pröfwas, och af 3andshö>
dingengillat warder. Ifrän en sädan Skjuts päLandet
böra inga andre befrias, an de, som genom särstildte kri.
vileZicr aro undantagne, Utan alle st
Crono-och Skatte, som Frälsehemman, efter en pro»
portionerad tilhjelp, bwarest sä behöfwes, wara plik-
tige, enär ordningen til dem kommer, eller de af Gäst-
gifwaren eller Skjutsaren blifwa tilsagde,at komma straxt
utan nägon förftlmmelfe til Gästgifwaregärden med sine
Hästar, Wagnar och Kärror. Hwilken som sädant u<
tan stälige och laglige orsaker försummar och derföre
klagas för Tinget, stal böta hwar gäng Sex Mark

Silf-
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Silfwermynt; men stulle dcci hafwa med sig Wagn,
Kärra och Sadel, och jAdant för den Resande behöf-wes, dä mäae de sädan fordenstap af Gästgifwaren le-
ga til Twä O:e Silfwermynt Milen för en Wagn, ochEt Öre Silfwermynt för en Kärra, Sadeleller Släda,
men uppä nästa Gästgifwaregärdar tll Stockholm dub-
belt, dock at den Resande härmed ej betungas. Gäst-
giswaren ma ej ätaga sig at hälla Skjutsen för nägon
annan, eller fria nägon darisrän som under Putsen hö-
rer, wid T»o Daler Silfwermynts Bot. De som bo
vä Ojar och icke altid kunna komma til Gastgifware-
garden, mage öfwcrenskomma med andre, som bo pä
fasta Landet, at för dem stjmsa enär deras tid och ord-
ning kommer. Sammaledes mage de som öfwer twä
Mil ifrän Gastgifweriet äro beläane, hafwa frihet med
de närmare Hemmans Möer sig förena om Hall»siiutsens underhällande för dem, dock sä,at om nägot
siulle brista, kommer den at swara därtil, hwilken efter
ordningen stiutsen äliqga stulle. Uti de Städer dar om-
byte är, stola Borgarne hälla stwtsen, formade detej,
tilordnas dem h>clp och understöd af Allmogen pä landet,som i sädant fall mmer lika betalning med dem i Stås
den; sedan stjutsen pä sätt som wederdör rätteligen är
worden inrättad, lemnas afLandshöfdingen til Weder-
börandes efterrättelse wid hwarje Gästgifwarcgärdself-
wa inrättningen af honom understrifwen. Innan Gäst-
gifwaren far stmtsa, bör altid HäWjUtsen först gä ut,
men sedan ma Oästgifwaren intet förwägra de Resande
fina Wagnar, Bät och annan Fordenffap,
ehwad Urstid det wara kan, sä länge nägot sädant hos
honom olegt är och dä hemma finnes, och sä ftamt sä-
dant sser utan detz wlktigare orsak, dä upfylle Gäst-
gifwaren den Resande ffadan, om nägon tagen är, och
sä bewises, och böte därtil Tio Daler.

Sam-
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Samma Bot ware ock om Gästgifwaren förwagrar
den Resande Hus och Härbärge. Den som först kom»
mer til Gästgiswaregärden bör ock först fä stjuts, och densenare ankomne imedlemd fördröja.

§. 23. Uti Bätlega, betalar en Person för sig och
bwad han til resans nödwändighet med sig förer, Tolf
Öre Siifwermyut Milen: aro twä Personer, betale de
ej clicr tilsammans mer an Tolf Öre Silfwermynt: ar»
de tte,gifwer hwarderaFemOre, och och när de aro fyra,
hwardera Fyra öre Silfwermynt: äro de fem och dar/vswer, dä betalar hwardera Tre öre Silfwermynt Mi-
len. I Stockholm, Carlscrona och pä fiere ställen,
bwarest witze laxur öfwer Bätkgan äro inrättade, för,
bllfwer det därwid.

tz. >4. Uti alla Län i Swerige och Finland, stal
hädanefter a Länder för en sadlad ellerosadlad, med
Slada ellerKärra betalasActaöre Silfwermunt och i
Städerne Sevton Hre Silfwevmynt Milen, sä wal om
Wärcn och Hösten, som Wmter och Sommar (^).

§. 14. Ingen ma lägga större tyngd pä Slada el-
ler Kärra med en Häst före,,än et Skeppund, e» eller
pä Waan med twä Hästar mer än dubbelt, och sä wi,
dåre. E> ffola flere an en Man rida pä en Hast, eller
Hästen mera päläggas, än han beqwämligen orkar ba-

(*) Detta blef pä Riksdagen »7s6 förhögt med 4 öre Sillwer,
mynt/ sä at Skjutslegan/iftän 1757 början är!2öreSiIfwel«
myntmilen:all Crono-Täg och Fängssjnts Itfrcäl uttiyckeltgen undan»
tagen/ säsom dm dar efter förra manligheten bör utgöras och be*
talas, likaledes betales uturStockholm 24 öre, och de bår ttitii näsi«
belagneGöstgifwaregärd»ri2öre S«lf:mt/ ftlS widare/ fäfora det
förut warit förordnadt! men eljest betales iftä« Städerne i gemen/
isrön 1757 ärs början 24 öre Silftmtmilen. Efter farorna för»
foögntng betalar ock Kronan Skjutsen för +betsmäns.Resor: men
Hällkarlar och »dkjutsdränaar förbjudas wid plikt/ at taga nägra
f«rsti!dt« eller få kallade'Drickspenningar för sig.
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ra, blifwandes när Karlen sielf rider, honom allenast
efterlätit at pä Hästen föra sin Wätiack om twä L>s--punps tyngd med sig. Twä mage Ua a Släda eller
Kana med en Hast; och pä Wagn efter twä Hästar
tre Personer, under hwilka Tre den Resandes Kusk el-
ler Dräng, men icke Skimsaren bcaripes; oct/söre hwar
ej mera med sig, än en mättelia Wälsack/rllcr litet Skrin
eller den Resande och Skiutsande sig
annorlunda förena, der stände demftitt. En <r den Re-
sande för Backug eller elak Wäa ssul. ellerock atimel"
lan Gästglfwaregärdarne längre Wäg ar, tagit fiere
Hastar, än eljest pä en kättare eller jamnareWäg bclwf-
wes, dör han ej wara förbunden at taga fä mänga Hä-star ifrän GästgifwaregZrden, som han dit haft. Fö-
ror mur Städerne, i VarMagerne och. pä Landet, för-
tingas efter wanligbettn, ock bör denil Gäst-
gifware ffiuts, med mindre det är Fogel-latz iftän Norr-
landen, eller Hstror och Hummer.

§. 16. Ingen ma resa utur Härbärget eller Gast-
gifwareaärden, eller oen Gärd, dn han af GastgifwaL
ren förlagd blifwit, innan dansör förtäring och det han
ätnjutit, antingen cfcer I'öxgn, eller betingat Pris för-
nogdt Wärden, samt betalt Skjutsen ifrän förra om-
stiftet, wid Tmau Daler Silfwermynts Böter. Ta-
ger Gast med wäld af G'stgifw6ren Mat och Dricka,
e«er annat bwad det ar, bote twegilda Wäldsböter ochgälde städan; ware ock samma Lag, om han det gör
pä de ställen dit han af Gästgifwaren blifwit förlagd.
Skjutspenningarne ar den Resande ej pliktig at betala
dar han Hästarne tager, man i den Gästgifwaregärdsom han dem stäpper, därest Gästgifwaren bör dem
affordra, emottagaoch för dem swara, och dehförinnan
ej lemna den rejande andre Hästar åtkomma fort med.
När Hastarne arv fä swage och vlcklöft, at de pä Wä,

gen
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gen uptröttna, hafwe den Resande frihet, at i näaon
Bu eller Gärd wid Wägen staffa sig andra Hastar,
dem ingen vä siik händelse börwagra at affolja lata, ochnjute af Sklutspenningarnehwardera efter denWag hanftjutsat. Den som genom falfft Patz eller annat swek
tager fri SklUts eller förtäring af Gästgifware eller All-
mogen, böte Ethundrade Daler Silfwermynt, och för
sit swck sarstildt, som det är til; En sädan ma ock genast
gripas och iHäckte sattas/ dar han intet hafwer at we-
derwäga, eller Borgen för sig ställa kan. Sedan dö-
me Ratten däröfwer wid nästa Ting.

§. i?. Pä Sön och Högtidsdagar tillätes ingen,
utan i högsta nödfall, under Gudstjensten, at anträda
Resor til Slös eller Lands, brytes häremot, bötc den
Resande Tio, och den som Bät eller Häst leger FemDalcr Silfwermynt. Tager den Resande utantilständ
pä Gastgifwaregärden Bät, Hast eller annat Resetyg/
bote detzman, som ofwan sagt ar.

§. iB. Ingen ma emot ägandens wilja rida eller
kiöra Skjutshäst, eller nytt/a Bät och Resetyg längre
än til nästa Gästgifwareaäld eller ombyte, wid Tiugu
Daler Silfwermynts Wite; Men wil Gastgifwaren
eller den Sk»utsande sig meddenResande om längre Wäg
förena, det lstände dem fritt, enär den Wagfarande
eljest icke utan uppehäll kan forchulpen blifwa. Densom aldeles bärttager Häst eller Redskap, plikte som
för annan ljusnad. Far nägon utan at betala öfwer
Färjestader eller Broar dar Afgift ärlaggas bör, bote
Tjugu Dal. Silfwermynt.

§. »9. Gör Gast Wäld med Sär, Blänad
eller Blod-wite a Gastgifwaren eller hans Hjon, haj?
wc brutit Edsöre och ware ogilt alt det han i samma
Gärning far. Slär Wäld Gast dem annorledes eller
kallar dem oqwädins Old, ligge det alt i tweböte. Sam-

ma
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ma Lag wa» der Gästgifwaren eller hans Hion sädanGärning göra a Gäst eller hans Hion.
§. 20. Där nägon Rcstinde af s,elfswäld sä rider,

körer eller miOrukar Gastqifwarens eller Skjutsarens
Häst och Tyg/ at det fördarfwas, upfylle städan efter
Mätisnianna ordom, och om det ster af upsät, böte
dartil Tio Daler Silfwermynt. Men gör Wagn el-
ler Tyg sönder utan Hans eller hans Hjons förwällande,
ware saklös. Gastgifware, Forman och alle som stjutsa,
böra wio Tio Daler Silfwermynts 2uite lata den Re-
sande fä dugeliqe och stödde Hastar, de där utan witter-
lige Fel och Wanart aro, samt förswarlig Fordensiap,
afßät, Wa,qn och annat Resetyg/ at han ostadd och
vbehindrad tan komma til nästa Gäsigifwarcgärd. Sker
annorledes, dä stal saken lagligen wid Tinget angifwas,
och den som dartil wällande warit/ plikta efter Lag, samt
upfylla den Resande deh hinder och städa ester Malis-
manna ordom.

§. 21. Gästgifware, Formän elltr Hall-Karlar,
lom icke fortstynda de Resande med nödig Skjuts, utan
dem med otidighet bemöta, eller efter behag långsamt np-
pehälla,ffola för hwar timma de säledes den Resande hin-
dra böta En Daler Silfwermynt; til samma Bot ware
ock den Resande förfallen, för hwartimma han den som
siMsa stal uppehälier, sedan han sätt Hastar.

§. 22,. Om Forman eller den som stjutsa stal, dric-
ker sig drucken, eller eljest genom fit förwällande och för-seende förorsakar uppehäll eller siada, dä wedergälle sä?
dant esterMätismanna ordom, och ware detzutan belagd
med a. bitralt strajf. Orkar han icke botum, böte för
honom Gästgifwaren, om han witzte detz brott och det i
tid icke rögde och botade. Kommer däraf städa til Llf el-
ler Gods, sware ock Gästgifwaren därtil, sä framt han
kunde stt Folks Fel weta ochförekomW. Til m köra,

mage
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mäqeicke sn?ä Gätzar utlncöass emadan därigenom o-
lycka lima kan.

§. 23. Nar Resande eller Farande i Städer eller
pä Landet mötas, böra de tilywar sin wanstra sida säledes
tvika, at dehindwust kunna konuna hwarannan
bi, wid Tio Dalcr SilfwermhNtS bot för den som häre-
mot bryter; ar Magen sä träng, at endera mäste nöd-
wandiqd a sidan, dä wike den aäende för den vdande,
den ridande den åkande, KäNÄ för Wagn, den min-
dre Waan för den större, den torne eller den med Folk
Uti för den med detmindreLästet för detftörre. Mid
tränga Broar wäntar den som först med tecken eller rop
blifwit warnad, nl dch den andre öfwer/och den
ftm k mmer amnaWä'en, waier för dels som kommer
Backa uiföre. Uti branta Backar, dröjer antingen ne^

upföre. Hr Wck,
gen säträna> at endera mäste sirpka tilbaka, strykedä densom minsta Waaen hafwer, eller det beqwämliyast göra
kan. Kan ingendera dä bör endera aflnSaellcrsin
Wagn söndertaga, och den andra wara honom bebielp:-
lig,sä wäluu at>och pälastandtt,som Wagnens
gande och sammansättande; gör han det ej/ ware ans
swarig för den ffada deraf tima kan.

tz. 24. Eho som vä Wägarne med striande och ro-
pande, EderellerSwordomar gör buller och ow/ eller de
Wagfarande med otidighet i ord och gärningar angri-
per, bote, fast ingen wäldsamhet eller städa timar> Fem
Daler Silfwermynt/ hälften til Angifwaren, och bals-
ten til Fattige wid nästa Kyrka. Mn stulle nägon up-
penbar Wäidsamhet ellerDräp hända, dä börden styldi"
Ze strart af de närwarande gripas, eller der det ej ffe kan,
med Krono-BetMternes tilhjelp efterstäs och fasttagas/
samt Tingföras och dömas.

h. 25.Gästg,if«ale sware sjelfwer Ot den »rätt/ som lM eller
hansHjon dem WagsarandVm gtzra/ och för bedrägerit ellel stöld bö««s dubbelt. Inne-



Innehåll af Wägwisaren.
Första Delen,

Wägarna ifrån Stockholm til alla Städer och namn-
kunnige Orter utiSwea och GötaRiken,

samt Storfurstendömet Finland.

Wägarna igenom några Städer i Södermanland, Östergöt-
land/ Småland/ Blekingen och Skåne neder til Ystad,
och til de wid samma Wägar belågne Städer och
Orter.

Cap. 2. Wägarna ifrån Stockholm til de öfrige Städer uti Sö-
dermanland, samt Nerike, Småland och Wästergöt-
land/ Halland och Bohus Län; Eller den så kallade
Södra Wägen om Sjön Mälaren.
Cap. 3. Wägarne ifrån Stockholm på Norra sidan om Sjön
Mälaren til åtskillige Städer i Upland, Wässman-
land/ Nerike och Wärmeland/ samt Wästergiötland,
Halland och Bohus Län.
Cap. 4. Wägarna ifrån Stockholm til Städerna och Bruken uti
Salbergs, Afwestad och Koppar-Bergslagen.

Cap. 5. Wägarna ifrån Stockholm til Upsala, samt Städerneoch Bruken i Upland och Roslagen.

Cap. 6. Wägen Norr omkring ifrån Stockholm till Städerna ochde Namnkunnige Orter uti Norrland och Wäster-botten/ samt sedan genom Österbotten och Finland tilde där belägne Städer och Orter.
Cap. 7. Den så kallade Pästwägen ifrån Stockholm öfwer Å-
lands Haf til Finland och de där belägne Städer.

Inne-



Innehåll af Wägwisaren.
Andra Delen,

Wägarna ifrån de Städer där Landshöfdingarna haf-wa sine Gäten/ til Stockholm och de östige Städer /samt Namnkunnige Orter i Swea och Göta Riken/
samt Storfurstendömet Finland.
Cap. I. Ifrån Upsala til Städerne och Bruken med flere Namn-
kunnige Orter i Swerige och Finland.
Cap. 2. Ifrån Westerås til samma Städer och Orter
Cap. 3. Wägarna ifrån Örebro til samma Orter i Riket
Cap. 4. Wägarna ifrån Falunåfwenledes.
Cap. 5. Ifrån Gefle likaledes.
Cap. 6. Ifrån Nykiöping, på samma sätt.
Cap. 7. wägarna ifrån Norrkiöping
Cap. 8. Ifrån Lindkiöping til sådana Orter.
Cap. 9. Wägarna ifrån Jönkiöping,til Städerna i Riket
Cap. 10. Wägarna ifrån Calmar til Städerne och Namnkunnige
Orter i Riket.
Cap. 11. Dito ifrån Wexiö.
Cap. 12. Dito ifrån Carlscrona.
Cap. 13. Ifrån Christianstad.
Cap. 14. Ifrån Halmstad, Falkenberg och Warberg
Cap. 15. Ifrån Götheborg, Kungshell eller Kungself, Wenners-
borg, Skara och Mariaestad.
Cap. 16. Anwisning på Wägarna ifrån Städerne i Öster- ochWästerbotten/ samt ifrån de förnämsta Städer i Stor-
Furstendömet Finland.

got-



Första Delen,
Wägarna iftan Stockholm til alla ©ta-
den; och Namnkunnige Orter uti Swea ochGötha Ri-

ken samt StorFurstendömet Finland.
1. CAPITLET.
Genom Södermanland, Öster-Götland, Småland, och
Skåne neder til Ystad och de wid samma Wägar belägne
Stöder och Namnkunnige Orter.

Miltalet.
§., i. Allmänna wägen genom (a)(b)(c)

nedannamde Städer til
Yftad.

Ifrån Stockholm til
Fittja (d) . il

Södertelje * 2.
Pilkrog * if 3"sXby (e) - i|
Swårdsbro izNvtiöping V äi a 1A,Mer - U ~ I0*

s') Första Oolum-
nen wisar Mll:«!et
til nästa Gästgif-
w»regärd.sd> 2-dr»
ifrån näfiiörutgH»
rndeStad.(c)):die
ifr4n Stockholm.
Och blifwtl ljöt al»
lenast utsatt 4 ratt
det minsta/ fora sr
en hals Fjerd:s roäg.
(cYHärwidMia/
fä wal som all» be

»frige närmast til Stockholm belagne Gäsiziswaregsrdar/bUulti
»2öre S:mt Milen för hwarje Häst.Innan man kommer til Fittja liggerWäroy Gärd ochHUMuniSKtl närmare Stockholm, och fftäl, förarna Gäftgiftvare«Gsrd
étttlSBitbergs Hälfobrun 2 Mil.

(e) Här gär »dg*» til Trofa Stad Ml flchfileteé iftsn
lklKkolm/jMi!, A



US )2) SU
Miltalet.

Wreta - 14 (s)IfrånBanke.
Krokek - ii berg fil skenninge
åby

_
j» Stadari?7nu!.Me«

Nnrrkionincr -i 6 fala ii.sofforte 1.;rsoiTKioping - _I 5 , och lil Medivi Häl"2nnk - .ii i/* Mun^mi!.K un?k . ' 'li Pä dennawagen2^
I.lNalitoPlN3 ''i *<? mil irran Nyköping

är Nefweawc,n,«Bankeberget; 1 ' Styckebruk/ och t
_M^F-£—«-.— - DuntersSocken oro,

Dala . - - ? Iårngruswor samt.
Nelter - ii 'Nyhammars Stål'
Betnella - 2. och Järnbruk.
Berea /JWO - ii 4rott ifrånNorr.

-ri ra .» t3kiop. åtginfpång*£KllO — ioi StyckebrutochMef.
Br2NBm3la - lj —314 singsbruket Guhum.z
Hwetlanda - li ©ib Linköping i
Stocktorp . i» 11 mil der ifrån sel
Nvbbeled - li Transertz Pappers.,
Nt - 1- bruk. ii mil. Flista!, Hälsobrun. 4 »ilArcd*e

" J* £elledab lärngruf.j
WexiÖ (i?) ' liio4-,,( wer/echderemklinglVjXwi - 1' — 4 ¥ Järnbruken: Felck.d . ii GrKoI,!6"tala /Z ,? S,nsterp/Brezäid/l- ** Haninge, Djuperiz

Emhult »1- ,ocl) Helmsioferh.
Marklunds - 2 " ■ ;*r (6) iMil.ifrönZ
Broby . , 'Ji Wexi<s är Fallers
BMö5 Of/vunqt? 'i Hälsobrun. i mil-Chriftiakadfg) ii„, . ÄS^
I^nzsiäMhUf- »i — * Lotzbe Pappersbruks

sam» Hufaby Stycktbruk,>Latzel>, och Äshult Järnbruk/ 4i mil'
ilrönWexiä Såssio lornwch Pappersbruk.

(g) En mil lfrän chriffianftad ligger Totzebro Krutbrukl



XX )3( XX
Miltalet.Vt-Zeberza - i - ,Brolarp _
ii

Tranås - iZ
NerreNad - iiYliad ch) . -i n§.2.Sit calmar och <7al!scrona. —60

Ifr. Stockholm til ~~

LinKiöping §. I. -»- aii
Ivlslbeck - li
B.imforlla »ii
Ma JV* hp; n\lro3sa - ii!■ ■■• Zkiäritad - 2-'

mil Ljungby
Oods och Anda»rums Alunb uk.

(l»W,dMaäär
öfroe-fartentil Pem»mera och Tytland.
Qäred de-Rasandesomwilja m«b Pöst*
jnkterne sära ofwer/bin .1efter Kgl.För-
e dningarna »pra
förjedee. med behö»rigtreftpllf) ed)mit»
git Keng». Maj:ls
nödige Fsro-dning
af b. 9 April 1728ti»

dig? om Onsdags morgenen si i anmäl" wid Pil» > Contoi-
tet därstädes/ samt ingifwaspeci6cation på alla meb sig bafwandePefoner ed> Waror/ ds Frakten \\xdtt betales, efter nedan amerde
Taxa$ Men em man har »öget Juli»art kommer det förd at bttalas
pä illUContoiret. Sedan särmau darpö Qtnttence-eilerSii ebrl 'omupw!!eLlorlakt<krisrvaren/hwarefter han äter bädede darpä upsotl
dePerftner ochWarer kemma tnpä Wdlokfen: bock för man utan.
betalning»bra medsige» coflere, Kappsäck Flostseber ed» MurftckNärPadlaktenär iärdigatafgä/gifwts lecken med etSfott/ dä alle
kaflazerare böra/innom en tima,reara em bord/ ochdar nägonfig lör»
sum>nar/.liereljest blifweruppchällen/mäste han wänta fil Deg nådagzrölwer/ockärlägger bä a nyehalswa F. ätten: blir han län-gre änen Paddaa,betoles 4f-r fulla frakten Ingen passagerare,Skep,
fllleeller Vstssolck sär wib 6R:da!ers»lickt,förhwatje lod strå n<l<
getßrefmeb sia,od) färej waara ffoifitanon wid2oArealers beter.

Stoften betaies efter Taxan. För en Herre/ Fru etter Jungfru 6Dol. 6 öreS.mt.For i litet Barn 2Duk. 1Barn em to a 13år 3©cl.
12 öre.€n Pigaeller Dräng söm årmed sit Herrssap4 Dal. 16b e.EnUnber,onicerare, Hl.nbtwerksman/GesällochHufini 4Dal. 16 öre.Stjärnas fäbam f>'lk emioa 12 år2D>»l.B öre. Smärre barn 1Da1.16öre. i permireraä echftdane Perjoner2Dal. t »it.Deras sam 1 Dal.4oie.Enhel täckt wsguz» Dal. €n hälftstter el,
lerChaife6Sai.246te.€nPädroagN4£)o!.i6ete.€nÄårrc2X)al,
löre.Enbids Dal-2 öre.Gs« 6 tzre.Et parHsnor/Dulwer&c 3 h«.



SS )4 c NV
Miltalet.

Wimmerby (i) Q
,

Qwilla - i-—3o!
Hullingcryd eller

Hulsfrcd - i -
Morlunda - 2 -
8taby - 2\
Båterum - 1 -
Ålem - 2»
RylTeby (K) - 2-

(Kalmar (1) il ia .— I 44

En sior Packliffa i
Dal.8öre. icosscrt
iDal. 4öre. iKista
med ©las 24öre. En
fdck med Ull/ Hum»
la eller andra Eaker
aDal.göre.Enmin*
dre i Dal. 4 öre. Et
stort Pzckfat l,Dal.
3 öre. En Suttna
Smör/Säpo/Galt»
sist med mera 24 öre.
En halftunna 18öre.
En fierdcdels dito 9

bre. €nKrampacka 1Dal. i6öre. Ditomindreoöre. Et Ris$ap«
peroöre. EtOfhufwudW»n2Dal.8öre. EnNmä,toiDal.i6tz.
Et Antar 18 öre. En Läst eller 24 Tunnor©pantndl 1 3 ©al.16öre.
En Tunna Korn, Mjöl/Giyn&c 24öte. Et Sf ep. Järn eller an»
nanMetall 24öre. Et Skepp.Lin/Hampa &ci Dal. i«öre.Enstor
fiwamften 10Dal. 4. öre. , dito mindre 6©al.altS:mt. stor del
som har ej bliswit nämt betales i pwportiou efter Storlekenoch wlg»
ten. Den fora wil frätta PästIakten allena/ betalar ifrdn Yftad til
Stnlfund 112Dal. 16 öre Silfwermynt/ och ifrän Seralsuucl lllbat,
5»R:da!.P'ramerst: och för äfwannämdePerfed!ar derifrän ofwer
tilYftad i R:dal. $3tnmet:ff mot 2Dal. S:rat/samt i hl.mot ltö«

' A' Uti Wimmeiby Socken äro lälnbrulen: Paulstrim och
Eundeowill.

(k) Iden«a Socken ligger Saltbruket Skäggestad.
(!) Ifrön CllluröfwerSundetar allenast, miltil Oland/der,

»aztoKungiqäsdarne Holn/ Borah,lm/HMorp ochOttenbn Och
std<lnderisränöfwtlSiöntilGottlandär7,Bmi!/ delpost
Stad c«il«lmerä,Skanti Kongigäidarna Romma och Slöts L'du«
aärden. Desomresamed en emellanOlandoch >Vi«bs,be»
tala efter Kongl. c,n«llieColletzii I',!, af 1742 For e«
Herre/Fruellerlunafrumed deras coK»,,chKappsäck zDal.E:mt.
Mrt» DrängellerPi«» somföljer deh Hettssapeller Husbonde,Dal.
,6öre. EtBarn om 10 är och derunder24öre.En HandwirtsGesell,
Handelsdring/Eoldat och sädcint FölllDal. 16 Fören 3lwer<
«cktW»a»4Dal. vit» HallMl «lltt I«Uvag»2Dal. »6 ö«- «»



SH ),( M
Miltalet.

Wafsmelöfa - u
Psboda - 2.
Bwmlebr» - i^
AbratN83ng - i|
EycKcby - 24Carlscrona " J 92 J1

f. 3. En annan Wäg tilCarls* —a SSi,
crona. j

Ilr. Stockholm §. i. til
Ekfiö §. l. - - - 3H'. Til Nybbeled. ib. 6;
Linhofda - ii ,
Kulla - ii
EriKsmäla - »i
Emmebods - ii
Pur - ii
Kylleryd - Ii
Lubbetorp - iz

Carlscrona (m) -_j I7^
§.4. Til c«i,h«un och 5o!5. — *»* ]

tritsborg.

Ifr. 8tockh. §. t. til
Wcxjö - -IngeMad - 1* - 4Ii

Vr3la - "fQwarnamala - »i
Tornemäla - i? (
(Mddemäla - 'i
Affarum - 2?

Carlshamn (") 4) z;..,
Affär, tilUorjo i|— *°"Lölviczborg. >_? - If23

chaile pä 2 Jul 2
Dal. gör en Häst 2
Dal. Ore eller Ko»
CreaturiDal. i6ö.
iFärizöre. En
TunnaGods 16öre.
Dito z 12 öre. vita
i8öie.FtzlenPack<lsom en Tunnas stor«lekllleltyn»di6öle.
Förenkiftai6ör.S:tFör det som bar ej
finnes utsatt, blifwer
i proportion af stol»
leken betalt.

Iftän 0alm,r \\
mil ärLäfwer.Alunt
orut.5 mil Mönster»
ds Pappersbruk/ och
7 mil derifrän Flif»
ferydKrutbmk.Deh,
utan är» i detta Un
följande Järnbruk/
neml. golfierbrO/Sb/
Anlarftnd, Of»e«
rum, Forströra och
Flerobopp.

(m)QEmellfittCarls-
crona Och Carlshamn
drRönnabyGewil»
r,Horie, samt So««
ter och Häoblul.

En halt mil ifrdt,
c.vl«l»wl. sr glle«

Holms Stärkelft»
bruk.

(n)HäliBlekln,
gen ligger ock Pet,
telftlsIHlNdluk.



XV )6 <Vn
Milcaltt,

§.?.Til Q'morit«I.amn. ' (o) En halsMil
Ifr. dcockh. §. I. til 'frän cimdnlbanm

,i .-> , »GlldsaxEoctenarL>nnit anitaa -- - 53zen©..lnm>ochBly-
Lvnef-ö - i-; l«ruf»a.v3cber22 . ' IRtsbergaSocken

'' är Klippans Pap»
Korum - 3- per»brutochetGlas'

Cimbntzh» (°; i; ,x drut
, . •■., , of , (p) Inn<!n rean§.6. i,tf Wcfterwik genom 59 2 kommer <ill.in-lkiä.l-lndklöplng. ping f an man mi
sfr Srnrkh G T til Kumla Gästgivare,"V , "* * x WrD roga rod$e«Linc.KlOP1N3 (p) *• ■- ÄI.4f8rW ©loben til

pi!lin!-e - Bjorsholmen och fe-
•' A <• ? ' * danftl Mtnge/dä

o
a

t
C
i ' l4 man Hat in emot treMashult - li Kjerdingswäg när»

3Ba!em - ii mare.
8«iLwum - 2- ' ci)WidBjer!°ft

YKteflwwilr ii °
Gdiigifware Gärd- wa«en

§. 7. Til Lund och Malmö. * förbickriftianttad .ti
Ifr. Ztockh. §. l. til We , samt fetalt

/i- /I. . , ti! Wram mil,Cnnitianltaa (q) ■- .- T3-5- fpm ock dr nägol
Wram ! -[ 11 udrmare.
H6rby - 24 (O En mil iftän
Nurfxvg - it lund ligger Dalby

T /,> ,' Kungs Stallgärd.Lund (U ' I» «, Samt ifrail ifrän
Malmö (s) - H~160* {"»■« ©£* ar det. *. - «»t ... ,* L, bekanta B«lsebecksH. 8. Denna Magen til 5sn- Fi!K.a>._

f c
ki6P7i 1 ., (s) EmellanMal.Itl. !>s.OcKN. §. I. til ms ochYftad ärTrdl.

T inrllr irSnina . , leborg belägen och



SS s?
Miltalet.

Lankeberg (t) . i - si) Den fom »il
M61by_ - i' lcfadenna wdgen til
>>ss»6 ' Ti Scheninge, hal &dcVVlu ' '« ifrän Bankeberg al.51"?, , " l*| ■ letMtt ii mil tilHolkaberg - iz , samma Stad,och sd<Grenna (u) - ej #1 ledes iflän Stock.
RÄKu T-Sl „, holm til Scheninge. . iz,—29i mil.

jOnklOping - _2-| ;, Hfwen denna wd.
$. 9. Eller iden fä kallade Holla — Z li gen til Medewi Häl»

wdgen til Jonkiåping. fobrunfom roiö }. I.
If,' Storkh « I til (e) dr wist.III. OlULKIl. S. l. IN (n)Hdrwtdc;ren.

LindklÖpinZ ii*nautiei6aWettera
TilMolbv&~8 - 24 liggerWisingsö/der.Il MOlDyj.». - 2A astdretc3ymna5iun,
Dala - -i ochSchola.Detpäd.
läster - l-j ro v/iftngzborg ochSåtthålla - 2; v/efta»z Gods.
Hvllaryd - 14 .. 5"!'^"°"
riugtorp - 1, Husqwarns Gewdr,
VVireda . - i« faKorie och krutbruksONklOPINss (w) - if ■ , samt bredewid ©ta«

$.10. Genom JdnkiJping til ~~ —* J4f ?cn Indals Hallo-
WexiöHc.(x) en Ml! lftän

rf c* 1 t. , -j Släden är TabergsItr. dcoclitl. §. I. trl jdtngrufwa belägen.
Lmdkiöping - -«iJ*Ä-j|ftC
jonkiopmll H. 8. --ii£ 22 NorrhammarIdrn,
nw«««T ö . "" 3j« bruF/ samt Ekers,äarnarp - ,- j,o[m/ Göstafsfors/Ltigamo - -i. Bohul! Hörle/ Os,
Swenarum - 2- Srufabolm/ Nisa-
Kohult - -4 fors och Lindfors.

(1) Detze wägar genom zönKiZpmz til de uti >euna och siljan»
deh h. nämde Städeräio längre/sv de jom här stammanföletil desammaanstras.



UA )lf US
Miltalet.

Wriggftad - i -8rarbult - i^
Bro - i -Matkull . itKl'5 - i -Wexiö sy) p'H:ui ,

Chriftlanft, §.i...-77z"f
Mad 5.1. - -IZHCarlshamn §.4 sÅ
Cimbritsham§.5. - - 62;
Lund §.?. . - ._ 54$
Malmö f. 7. 6 5

§ I. Genom lölikiöping. til
Calmar.

Itr. 5tokhoIm §. i.til
Lindkiöping - -- 2iz
lonklöpinZ $.2.- u§ _,

Jngaryd (> - -f 3:* 8

Llsperyd - 2-
Marientorp .- »iLkiiö . -j
BränsmSIa - iz !j 2 oi
«wetlanda (a) - it 3JJ *
8kurebo - i;
L«rap . ifRoiendal - i^BerkesKult - iiBölenmsla - i^z

(y)Uli?ronobelg<
Ldn har man följan-
de Järnbruk ndml.
Lä'ebod., Häfntars»
torp/ Ekerot,, $1»
bult/A'.er.)d/Ldtzbo/
Ny, Dt'6/ Kalfwe»(him/ jBotebdck,
todffiöllrora/ Om
fors och Linnefors.

(e)Eljest har man
ock en annan Wdg,
nemligen: ifrdn In»
gared til

Elgeryd 2. mil.
Ryd 2' —Broby ii—Hwetlandaii—©om är lika läng

med den dt Elciiö.
c» Ifrdn Hroet-

landa tan man ockresa en annan Wdg,
eller den sä fallata
gam!aCalmare-Wd«
gen/ nemligen
TilReppertaitmil

Klöfdala ,z—
Morlundai^—
Ctaby 2^—Borerura i» —Alen» 2:—Rytzeby 2» —Calmar ifmtl

hreilfen är 2 millängre än tan häranförbe nya Calma.

" lviaen. Men den »itmesta wägen sä til c,lm,r ftm e«i«r°-
lu ftön stvckllol», sl den uti ? och 3h§. aniilbe.



SS ) 9 ( S-tt
Miltalet.

BäckeboKrog - iz
örnetorp - if

Calmar - K i^.-der ifrån til — fd-
Carlscrona §. 2. - 9t^»

§. 12. Jonkispinz, Wdgen til
Carlscrona geNOM Wexis.

Ifr. 5rockh. §. 1. til
Lindkioping -. >. Xl *Jonkiöping $.».- „*JWexiö §. 10. - T7i 33?

IngMad - ii'— 44
Uråfä - - z
t)warnalnäla - i,
Diuramäla - 1^8kiärge - 1^Runneby - 2-
3killinge - iz

Carlscrona («) ii n' ,
"^ —-55Ä

§.'i;.En annan Wdg genom
Jonkiöping til Lund och
M.ilmo (a)

Ifr. Stockh. §. i. til
Lindkioping - 21^,,
Jönkiöping §. 8. -_n|
Barnarp - i- 33?
Byarum(b) - i£r8kil!ingeryd - ii
liletbult - 14,
Värnamo (c) - 2.I

s»)Gjestkanman
ockresa den uti n.§,
anibrde wdgen ge-
nom Ekfiä och sedan
öcn Wdgen Utlöre til
ötotfeiorp och Lin.
'»öfda efterndstförut»AdenBe j. §,

(a) Denna Wd.
gen tit Lund ochMalm8, är nägot
närmare an den/forauti7. §.anföres.

O) Hd> i Bna»
umsSockennroE»

'ershol. s och Bio»
st Järnbrukbe-
lägne.

(c) HärärMark.
staplats och iWdl«
namo ©arten ligger
Hörle Idrnblus.Man har ock der
iftän Wdg til Brea.
ryd il 1 Hlraestlld
i.558larpu24rafloch
sedt!t,'ilNl<Mydi?
in pä tan uti 1? §.
anföree Wdz til
UalrMacl.



SS )'°s SA
Miltalet.

Tånö - i- 1 (cc) HfwenlebesOörap - ii lgår en Wäg ifrån
Ltungby (cc) - 2 - Ljungby til Skjens
Flamneda - ii> 2. mil/Wrå 2^/Siz.
'Fraheryd • - ii neshult %> Brearyd/
Alarkaryd - 2. och Nalmttad ii
Fagerhult -__liL mil, lom bock " nä»

"BeUinge " .' 1^.' got längre än ben i
Blecketuäia (d) - ii **;, m . , .
n/.UZ,i<5 .5 (a) Wtb Blert.?k*m ' t'' måfågår en Wåg til
v-*crr, iro fAA\ ' *v Hbyitmil/HstorplilMllge(dd) . I. ,*. neiangr.org izLund - 1*a ga cy^n'^-

Malmö - ii * ° (dd)Likaledes hariviamiu -? "" 6iiman ifrån Kiefiinge
§. 14. Denna wägen til «cl. til Saxtorp itlingdnrg. , ... . , ?
T/ ~ <. ' ,1 ., och til I^andzcroua?Itr. Stockh. - til mil. <Lindkioping $. i.l-zii (e)Wid neiling., k , e f ° borg ar Postwagen

lonklOPing §. 8. - 1,' a ,, ofwer til Danmarck/
Liter näNtöregK' ~ be Resande,

ende 6 til fom mlia fara ofwerenae 5. tu med fållen/ betalaFagerhult - 18; cfter öfwerenskont.Okeljunga - iz mande. Men eljest
Oirer Ljungby - i| år en Taxat Staben/
Åftorp - 1i atför en Båt betales

<<»> 1' ber ofwer om Som-«elnngr>org w j* raaten2 ©al./ om!^?58iWintern3©al.,och
ftzr en störrehwarpåWagnkan föras 3©al.omSommaren/och 4©al.
om Wtntettib.För en ån större omSommaren 4 ©al.och om Wintern
5 ©al. alt S:mt. Men när ingång år,kostar bet mera efter aceord.

En tmil ifrån neltmgo. är Ramslöfs Hälfobrun. 1 mil,£roi»stofta Stenkolsbrott och 2 mil från Staben liggerKnlla Fyrbåk.
Emellan Uelsmgdorg och Landscrona uti Sundet ligger jmWcn
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h. 15. Til »alwttad &c. Miltalet.
Ifr. 8cockh. - til

Jönkiöpingi.8.(§.- .-- 33i
.fara - 11
I7naryd - " löraryd - i t
Giflaned - 2?
Bolaryd - 1*
Nillaryd - i\Rambnäs - ii
Orabered - ii
Na!mttad(i) - ii^.Laholm - 2.^'^
Karup - 1 -'Margaretetorp - i-

Lngelhs>!m (3).' j j-*^
$. 16, Til Loris och War-

berg.
Ifr. 5cockh. - til

Jonkiöpingi. 8-§§.- -• Z3t
LedzheNer - 2-
Gylleryd - 2.

Ulricehamn - ii ,
Timmeled (gg) - i^M
Waby - 11i
Tärby - it

Borås . ' Il aiRamMt - ii ~ 4*1
Lkjane - 11IHinnare - ii/fcsbro - -Ihärberg, (li) - zi.7.^

derpsHrKongsgär»
Ven OnmjcbulF.

(O En mil iftänSläden ligger Bi«??,Molps Kongs»
jäcd.

knlin är Thoretorustileläge och Bästad
en Marknadsplati.

(F3)lftsn3ime<
'?d yar ock en Wäg
Hl<3otl>ebols, nem<l
ligen; til Hägn»
mil,Ljung 1?. Eke»
landa 1 HUnAzZg
l?. Ing«re it-
Lerum l32tde>
d«rL2B «11.

(!') ii Ml ifrön
Staden ligger Hs
Kongsgärd. Härlftän V/Älbei-A ar
ock en Wäg ät
Morupli mi!/ och
sedan til r,lkeud«B
ltmil.



AU )'- cSV
WiitalM

§. I?. Til Falkenberg.
Ifr.Stockholm -til ' o*)»' Gun.... . narpgårenWågttlJonkiöping §.1.8. -- — it,Grönw°bi

Ulricadiamn.§.i6.-- 4! WgeitOwibskiz
Timeled . -i 37?ochti! Nalmlrad,5,,
« » hmtltet ar 50 miltjrunti . .4 tlrän Stockholm ochLergiarde - H således något län.3vveuljunga - ,H are/ än denne §.
Itii . 1 1 (ii) m* Kiölin,
lde5«ven . ii 9e år " Wäg åt
Gunarp (i) - ,1 Fatztorp ii och fe.
Norrmanstorp - i A oantilWarberg »i
liiöinge (ii) - il mil/ fom år i mil

12 l, l längre/än ben iFalkenberg - 2- . (k)En åttonbeii
§. 18. Til Gätbeborg. _ifF 5Qi yl ifrån Staden år

Ifr. Stockh. . til yi,f f', Gatwn'
u i-e - . . iryckerLi milFafi-jonkiöping §t.8 - —1 ;3? bergs Pappers.

ti ,<> ... — 42-l-bruk, I mil Elfi,IJOras 9. 16. - — 424 b0rfl j pjining.
riZlKtUlN - It
Lygjardet - ii til Kierra Giåsigif.
Landvetter . i£ waregärd i och til

Giöteborg (11) it .. liongzback, ii ma.!
§. 19. Den fä kallade Strand' -——'475 l) Man bar »ib Imagen. Ieder Gästgifware»;

Ifr 5tc>r-I(h - til ' gård en Wäg förbi!III. CHULKU. "l Nerr-otl) 85derlciö.!
1>lorik öpmg (1) -- _- I7i?i"3, nemligen til,
tä\rrl inmntr Ii QwarsebroFärja iiiOUerklOpmg 1? ,i mil/sedan*fn»et

liliälum - i-l 18itan til Färjesiabetl_
<m. *a* *S *. i ,m fif „.«. *s *s' L « i * II7.A •■och Siögrnm samt til Hl,? nedan för Löderk. in på >VeN«rvlk5

wågen. Iemwälkan man resa öfwer Qwarsebro Färja och sedan
både til Norr-och ssderkiSping, fom är »ål nägol närmare/ mc»
intet få god som stora Wagen.
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Miltalet.Hby . iJKnappekulla . 2-

8><jen5bult ■,. i. 'Wirla eller l-Igrg - 2-
Leglerum (m) - i- 'Wefterwik - jti I0 .-
Lund - ii— 28i
(ieterum - z- 1
Izhult - 1i 1
Jemlerum - iiNorrby - j^
Hmekalf . i^ziVlöntter33 (n) - ii
Åhlem »iiKvlleby . 2!

Calmar - ii ,
Wafsmelåfa - 'Ti —4s-k3boda - 2-
Lrämsebro - 1^Abramzäng - i| 'Lyckeby (o) - 2}

Carlscrona - -j «,
Lkillinge - ii~
Runneby (p) - iittogby . ii jCarlshamn - 6 ,
Allarum - -i —^iJilNorie - 'i ,Förbi 3öl>vitzborg til ,
Oedderyd (q) - ti iFörbi ckriftianäad til -'- .irL ,
.Wenneberga * 1-* 67*

fm) ©ib! Segle»
rum går en 15åg til
Knrby i|mil. Grön,
hult il. åstorp2
och Wimmerby i
mil/ och således år
!dennawåg tilStock-
,bo.n.frånWim.ilel»
ld7 33t n,ll.

(n)HrenMatk,
nadspiats och Pap-
persbruk.

j (oMan bar os
Wäg från lyckeby
fe.bi Staben/ fomsr allenast ii mll

»til Stillinge.

fp) Här år et 0»
wåf'Manufa&urie,
fa ni Socker < Och
Säpbrut.

(q> Ifnln Gede»
tydhar man en wäg
MFillilige ät.clvi«
aunikäst Mil.
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Miltalet.

Yngfio(r) - iti <r)?ensomejwil
Lorum - 2-! r.faåtcimbri.bamn

t~- j • , ! har en har nranCimbmnamn JL: 9 * Vn°ssö til Brösaro
l-Iiimmarho - it —7°i ttTranåsit.Her»

Mad - . z\ ! cstad ii/och Yftad
■*~~4 "311- t mil/ som år ii.—"174 ma tärtare.

Miltalet. **
§, i. Genom nebannämde (a) (b) (c). Obf.fa) Miltalet

©tåder til Örebro. til nästa Gästgifwa,
Ifr. Stockholm -Ms Äfi,s'g

kittia (d) . ' I*L Til «toekkolm.3öderr<5lie - 2.- 9x (ll> sömn och
Kt.mlI - Häl so.K mlL, If" brunnar se iCaP.i.§.LäggNabro - iif (e) Uti Grips.

Mariaefred (e) eller Holms Län år» Tu.
r,*.\^Ur*\ r~ ' ringe ochEhrenb^lsLinpSllOlm - -jr 3| ©rötfebrar' samt

År ja l "T -i T Kongsgårbarna
iVIalmby - -z! Msnäs och 29*

5rrengnö8 i mil (5) -;j| 8z °"U mm fldr
hår förbi 8tre..3»ö«. Intet lånzt der ifrån år Hr.rs £ tyck.brul
ochKongibargsjgård/ samt Nyqwarn och BrenningeIärnbrur.

2. CAPITLET,
Wägarna ifrån Stockholm til de öfrige Stä-
derne uti Södermanland, samt Närke, Småland
och Wästergötland, eller den så kallade Södra
Wägen om Sjön Mälaren.
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Miltakt.

EKefåg tr.Kialmby ii
1-julnad - i

Klkel8mna zlLund ifrån l-julftad. .- -^il^
'lorsnKIla - -4 .5

Smedby - i--—^lii
Kongsor - it

Arboga (h) - Ji 4
_

Ealingsbro - i'5 "'si
Glantzhammar - ii

Örebro (i) - ii 4±

L.2. Denna Wägen til isll'
kiéping.

Itr. 8rok!iolm §. l. til
Örebro - — - z°l

Almby - . t
Sorby - 1?
Swinnewad - 't
Emma - t*
Kiålmo - ii
Husbyfiol (k) - i ii
Lårftad - ii

Wadftena (IM'*-,,*
Nyby - ii-^-ni
ödelio - 1i
HolKaberg - ii

Grenna - jjj x
Råby - ,z-^36i

lönkiöping - *;

sz) Man har ock
Wäg igenomLtkelz.
tuna fbrbi Tor«bal!a
til Smedby/ som irr
lika långt. Hårwid
defje Städer ligga

Kongsgårdarna

'Sitndbyholm/ Rid»
btngelundochBiby.

! (l>) t mil frän
Bladen <lr leders
lälN-rÄKolie, samti ärbug. Socken
Garpitroms bruk.

(i) si tat! på
andra sidan om öre-
bro ligger ©egarsö
Kongsgård i Lenes
Socken.
.(li) Härhar man

enWägätHahleiz
Mil/ famt Bluenin-
-8« lt/ochseoanKn pä den häranförde wHgen tilösiö lZ mil, och sätil Eller
ock frän Läriiad til
Zkellninzeochstwiidåre.

(!) Wid Wadftena
ligga KottgsgHrdar«
na/Slarby/Hchgår,
ben och ©jöcorp/
samtMwasira gods.
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Miltalet. (ra) Denna Wä-

§.z. Til älkerlmid och den genkan man ockresaWäg-N ät Isnkiöpjnz. til Medwi HålfO'Ifr. 5l.Ockb. §. I. til brun/ nämligen til
*• , Rå Gastgistvare»Oiebro - — — 22i^ålb/hwa-ifrånåri
Molls - i - iml ' och således til
8kivbcrga - H TOrtwi ifrån stock-
Kungswalby - ii h±,■*** ?"'
swinneftad - ii 0"An r , , Örebro har manHlkerlund - -J , ock åtskilligt Bruk./
Hammar - - i-i-8 2Sl»j?™- »{*«?, och
VI ,„,, I' '^Lekhyltatt/Wllllngs,
xt 1 , ? veckLanafochHamNyktyrke - mflK/ Fröfwidal.Motala - i- Frötuna/Kråkfors!Wadftena - *i ,. ffj??'?»»*

L r j l. , **" fi, ti ån,Hajlefori/ Had»och ledan etter 2. 5. — 311 oebo/ ©tpt/ ©fuga»
til Jonkiöping - - 9. Holm Läng.orp,Hpt«

§.4. Genom nedannämde ©((.« — 405 hammar/Brattefori
bertil Nalmlrad He. Algrena och Aspa/

Ifr Storkh s. I. til medflerefomarobe,>. ni lågneutt den så tal.
Örebro - - — — ao| lade teke' och Ler,
Motas - 1- tett*?*?-Blaekftad . l- .(n)HärtBodarne
iUl/.!>., Socken ligga Järn,Wiby ellerWrets- brufc „ måf f(&
«

torpJ L j T, *" öt*-Ramundeboda eller so)Ifrån«k:zfde
Bodarne(n) - 2 par man Magen til

Hofwa - - 84
Walla - aI a 8 f*« <«' H,'° iiOreby - i? och således ifr.seock.

CLIACJL- rWi 2. Ko!.n)7im.EtipalfzklOtclc (<V >; maifrånSklofdeärA.
Heat * >z__^.'34ilunbruketMillltorp/

och derifrsn mil limb» Mmbrnl
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Miltalet.
Bamftad - -f (?)Z mil har iftåitTorbiornstorp iz lignn Hrholmsgård.

k2lkiooin«- M-i (q) Har ifrån tisraiMupuiö ip; _* , Normanstorp i mil,
Leaby - - -i—- 57^ Kiöinge i. och F«I-
Trädet - »ii Kenberg 2 mil/ och
Timmeled - ii bleves dennatwäge»

Ulricehamn -j M ,SN'H»zH
Brunn - i ' 4*? inge til %a $tm i^Lerglardet - ii och m Warberg ii8>venliunga - ii samt således »t! Stock-
Hie - »ii Kolw55imil.Blekv/en - 1* fr)imiliftånUalm.
Lunnarp (q) - H ,ftad liggerKutigsgår»
Ria - - i-i .den Biskopstorp och
8iönwad - -i 25 mil Ekottorps

Åffiklu " '? Uttftzrrad^niea^cwiböle ' 'i 1.1 anföres§. 15. wåge»
Halmltad (r) i^—^s6i'aenomJö«kiäM.gtil— lialmttad §. 16. til

§. ,. T» «.r>,».. »<»»m
Boräs- iåro nårmare/ån des»Ifr. Stockholm §. i.til f« s/nom Örebro.

A u («IDtst fan manOreorO - >- -- 2Qioc7?efaester4. §.til
<&\hfAe 6 a M - Ttmmeled brebewil»dliiome §. 4- (5) - _I4j) Mr.«bam.', Och fe.der ifrån §' 4. tu 35?,danåtWeöp,i/Tur
Torbiörnstorp - 2i [bpij/ famt BoråsBedabo - ii j1 i / och sä widaretil
Hellgap - ii Warberg,so», bockar

mil längre. Eller ock genom ;. 7. och BK,r, §. s. g§
Wänyaiz, Algustorg H/ Omsiö Ljung i.FLr»
stena ii/ Luck 2, och sä til WÄlbelH som är allenast mil län»
gre än denhär anförde. Men den närmestaWsgen ätdem som anfK»«s§. i<. 1 denna Delen. H
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Wi talet.

Bornftad - it
Borås - j* 9? -l

Bamllätt - ii 4J*
Lkieue > - ii v
Hinnare - »i K
Åsbro - - -i

härberg (t). t£ ,
§. 6. Til Gotheborg genom * *

ncdannämbe Städer.
Ifr.Stockholm §.til

Örebros, i. 20^Hofwa - - - 8i '3
Walla - il ' z8t j
Binneberg -2- <Skiårf - 2- — [

Skara (u) - »j 6,
St. Wånga - it'3si
'Wedum - 2-
8iökde - ii

Alingsås " p.
Ingarid - it —*42l
Lerum - ii

Gotheborg (w) 2- 4i •

47?!
§.7.En«nnanWägeilGothe.

borg. .l
Ifr. Stockholm til

Örebro §. u - - — *oi
ttofva §. 4. - - 8t,^l

' (t) iiMil ifrån
Wa;rberg ål As
Kongsgård.

fu)EnMilifräil
!Staden år Lunds
!Hälfobrun. iiMil
lKotigsgårbln Hö-
zjentorg. -i Mil
ArauasGård. Och
wid Ktnne Kulle år
Bjurums Gods.

fw) EN'sl!lO«'
dels mil eller i
Fterdingswåa utom
;etaocn år Orgrpte
Gattunz Trpckeri/
[meb mera/ fom wid
!l8. §. 1. Gap. näm«
ncs.
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Vttlllttrl.

Lnidnssva iz somärnlmliänyle
L nniz- " iz än dtl! uti ä§. än»
B,'ätcle » « it ' NidMriM,«l!iz«- där

§. b. - 44 'uti Sfaravm«s Lan
§. 8. Til - -CockN lvKnOborgs
lll'. til bl.^.

NolN'3 §, t. ' "! til

st, ~ ,L^N!z
Ct?de na i Bl»bus Läil.

lfr. 'rockliolm til, «» ar

§. 4. > ._ ,8' y, (le)EMwma»

r . tt och seocll- !ti! GWa i;- mil,
" lt B'oh:!edi.oaMcu«
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Miltalet,
örlöfa '- i - (») Man lan ock
Bryell - ii Mer5. h. resa genom
r?31fr!,sl - 2 8lcaracUMal.MiI/vtÅa§*A - Wtng^OIrocz.eål.tlrOlieiea - i- stad i.BroHcled 1/och

W cnnerso. (OS) 7. HlWennenb.gxiflt.
Almas - - I — 431 Wid Elfwen betales
NneKnebn - ,' Bropenningar för en>xoc«neoo '' ridande med egenUddwalla - H 2. lMst30re.Wagnmed
T45rftj.r! - .' —— Hästar g öre. EnS SL ,1 I Kjärra eller Gha.KQwiarom - it mede»Häst4sre8vvartcbcrg - it Kopp:mt: Men när,
Babalzbe - i - nian reser med (Tjut* !Hede - il arlågges dubbelt.
3Kiätlery - 4 . WJfrjhjWfflr
W;i. ,/x bl Ltrsmftad al en
BiälKind I If WägätEst^mil,

c. x a J j Högdal 14. Swtit»Idtromnad - -± 1/och m Fre.
, „ „ „ drics.«hall if mil.§. 1. Til icung.hei! eller Bo- (a) gäj.hus Och Marftrand. flnöca j}D(m m Ns,

Ifr. Stockholm §.I .til wen €M»ägen / där.
« , , est Järnet/fom kom»

Örebro - -- - 2o sam ofwer Wenern
WennerSb.$.<>.«- - ♦JlKujSSr.Ä

Intggan - i* borg til eredhem »t
Ström eller Holm i| mil/Forh i. Edet i.
Back * if Katelberg iz,Lahall
He - -? Steken if och
Bung8bel! eller Göteborg i.mil.

Bobll3 - It (hMi^arftrani
KiwffiiH - Ii ligga ock Glltta O*'K söttk * "»»••«»

Marftrand (b) Jl .
-H s3t/
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Miltalet.
tz.ii.Denna Wägen fil Åmål
lfr. Stockholm §l. til

Örebro ... - 2°! (,Menbe»Wz.
Hofwa §.4. ... 8i 0 , W» från Örebro ge.
VV/ V. —f * Mm Gariftad,s0Mv/enner5b:2 § 9. — .u'tT» . här nedanftzre anfö.
Bsf5bult -I* iT 43*re<$. 13 årmncket
«ufler>d - ii armare til Åmil.
Melleryd - 14bunden - 1' 3 5 mil ifrånÅmi!
'lorpane . år Btllingforp 3åra»

ä~Äl ,x .1 Faclorie, åfwen lig»
Amal (c) ; - £5 8. ger hår Ktä!ier5

fil Bruk Och paÄorie,
§. 12. Wägen på Tldra sidan samt Järnbruken :

om Siön Hielmaren til ForfMcka/ Persby/
ofwannämde ©.åder (d). Haneforh/ Willan-

Ifr. Stackholm til %*£*** "*'Klkel5tuna§. *• ■-■ - nz
Albro - 1 . fd) Nemligen uti
Berga - i| Walter » Giötland
ölver «ielmarsund °ch Bohus Sån/«a.
til Lolsker 1* rändes denna ®fi.

Leppe -2- gen allenast i™1
» ti närmare/ an den ae-l.ennaz(e) - 13 nom Örebro; Men8orby Lkiyllerlta it lårer dåremot ej roa»
Blackilad - i- ra fä god/som den
Wiby dl. XVret8- samma.
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f f) Nan har ock
13. Sil Chriffnkartn och nannw^fij/nåml,

carlNad. ftmt t Nai^anna!.
HV m§i &c. II.MrMo?,<! ,/ A'

orp il/ W«%ih15'. Stockholm til S^S^^l's och ledan ben a!-ier<
Örebro $. I. - -' -, 261 c W.gen ta.c* tjat

Tenni '. ,' "tämdeStäee!. I.
•t L ...«i f från Wall går wazen!tl Gulfpåug.Bregstrden i- 2- IEurlsitugaBergs»
Bodiilen ( f) ii lag åro Järnbruken

(hriftinXhamn ±l -■> Dsb°dä> WMftl
Bydxberg ellerKZz- — 27Z Boio.s och Blötte»

\ " '? , fllieståroiSBrme.
»a j ,1 dJi/T '? >lanö många Sånt*Lutterud ell. Bcjlila i£ h.„k, 0$ d.ri.z ud:

Carlrtaff — l - i' a' Åminnefors *jur»parmän ->_1.H,,,back/AMt,L^,
Luenor - 14 **¥$.oppa/Srt>« tiäng/

*' Malöga '- 14 Eiforo/Nldosdant/
Gioiraftkrog ! - 1* M.tzgårda^Molbom
änelfétter i - it lE!fbbacka/Nas W*

X K! , 4 dcft s/Hoteor»cko«'ma! • L. yi Jlsit, Wii Udde»
lorpane - li -^3*»l».iu. 6cienchMar/

Lunden - ii $mti< Gunelud,
!! , M,nfelter / Munft''' 'ä !for«, Moli7bnck«,

Bufseryd - it 'Domdle/Bi/rn.bolg
Röshult * if Ciunotori», Gäck/

Wenncrsborg $ „ £WS&i«S
och sedan efter -JLfåU Holm Rottueoal,
10. §, til Gwte. JpiM*' wf,°/

börs £ --In Bwnsderg/Rinne.
IreSi
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Miltalet.

§. 14. Sil €be ©tons. I
Ifr. Stockholm- L/W sorsby,

Örebro §. 1. 2oz!osterby/ Borgwik,
f~~J(l*A 5 , Edswalla/ ©wan,
farmaci ». i;. - 12 3 hlm/ Koisttteryd

8todne - -Z ©norktl.
Ilberg - - 1
Preftbol - 1. Eljest har mån ock
Lerbotorp - i? .en annan Wäg til
8kiHrlU8nä8 - i- Ede ©kantsätLilla
Förtan - - Nor och sedan til
HiWiIm Ii WW> »ar»«,Hogwaita - ii Afnekrok/Silbodal,JJalen - - ii Karlanda/ Sifåfa/Eäa Skans - -l n3 Z°da, By och til— ©tonts/ hcuil',, ' dock är nägol

*. 15. Til Elftredalen lånflrf#Ur. dtockholm til
Örebro §. I. - -- _

2c>z Denna ttggm
Carlftad §. 13. -- 12 °l," 'genom
-. . y , —— oiiöSårmelanb och fe«Stodne - -, ?*8 öW öfwer deu säTorp - -2- kallade Tolf-mtlsOlfeter - 2- Skogen in uti 28ä»
Sollje - 45 sterdawna.
kafznaz - ii ,^,-- Jii4^

3.^ri<
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3. CAPITLET,
Wägarna ifrån Stockholm på Norra sidan om
Sjön Mälaren til nedannämde Städer i Upland,
Wessmanland, Närke och Wärmeland.

Miltalet.
§. i. Genom följande ©fader (») Här »ib Bar»

til Örebro. torbi) går Wägen til
Ifr. Stockholm til Lösstad imil och fe.

Lirkirbv (»\ t ' "°" *fw.tt Se2an tilAA, ' s Swartsiö Kungi-
Tibble (b) - it ,x,h i mi,rMn

v ' 2 gård 4 mtl., /*. ' 2' (b) Emellan Tid.Lifslena (*) - j| ,e och Bntorby år
Lnkioping - i- 7' ©$*«** ?*fe

t.t
l i? — 7* ,a/barest betales Far»IVyavam . i. jepenningar.

welterås (e) - 2- (5) t mil på den»
KSIherk 5d 1 - TOj na sidan om Lihlena

KlODing - il > Kungsgård.
Ossuna ' - -; «4i (c)i.mil ifrånNe-

a ~u~.,.. Neras ligger SkultU»
ArDOga " il ■ 1* na Metzingsbruk /

B3IinZ8bro - i J 15H samt 2i mil Stoana
Glant8b2mmar 31 Järnbruk och 2 mil

Ör/»Krr» f-i i* 5£»«tfla Linne * ochrCDrO (e) - \± A\ ©pin-rabri^ue.
och sedan til alla de 20, (6)I denna©ockel»

uti uziiloree3en. åt Trångforsbrul
de 2. anförde °* Strömsholms
<>,.. Kungsgård/ famt

* »rtfjl Halstahammar i§.2.Til Lindesberg. Swedwi Socken.Ifr. Stockholm - til e) ©kilnaden på
H o denna så kallade Nor<
/iroOAa §. i. - .- icIraSöågtntilOrebr»

och dtn SKhr» u(is>Cap. sr adtnast en hals Fittdings reag.
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Miltalet,

Fälingsbro - i* (l)Hår ifrån har
Llixterbo (f) - d »ani.infltflSBtDe., • , u ,,, w« och Qwarnbac-- fa 2 fa lVtar.usaHorie uti

§. 3. Til Nora Stad. —-t-2 so| allehanda Stål och
Ifr. Stockholm til ?&,£'éÄS

a*°i? «.. ''ä|Xt2.'"*
Fälingsbro - Twåm<lifrå«l.in.Blixterbo - 1$ desberg ligger
Bondebyn - 2- Ramsdergs ©ocken,

Nnra t- bereståroJärnbrukenNOra dtacl(L) i_ f
, Glifsan/ Alman.

2itningsbo, Ramsberg/
$. 4. Ti! riulipsliad. Pershammar/Bergs»
Ifr Stockholm til hyttan/ Gammelbo111. diuus.iiuj.iii tu eller Nyhammar/Hä»

Arboga §. i. - — .. ls,gernäs och ©undbo.
'fil <: -> .3 ,4^åfamma2Båg2m,Til Bondebyn §. 3. 4-1 långre «p år Ljus»duliorp - 1, norsbergs eller Nya
Qritaia - j* KopparbergsSocken,
illiarkwinLeborn it berest år en Koppar-
(3rytbyttanc n) 1. gnifnm oH et Silf.
<:-,vl,„<-<-5,r> -» werstreck/ famtjaxhyttan - -H StiernforsIårnbruk.xa,na " 1. (8)HårwidN«r,0n8kyttan - i- ärKiacke och åtffilli-

phiiipsfad (0 ._- .,, tfpgsress
Brattefors - 1; 29i Bruken Ftnån Djup.

M/ Iarle/ Hammarby/ Hageby,Fibohy.tan och Ramshyttan.
Mil ifrån Nora ©tad år ock Hallefortz ©ilfwerwerk betagit.

(I,) Uti dennaGrythylta Sockenit milisränGästgifwaregärdensrLokahalsoblun belägen/ och uti ftmma Socken: Kierfwingeborn
och Sikforh Järnbruk.(i)lntetlängt ifrän PKNiMzä äro Iärn«lufwol«:Persberg/
Nordmark/Tade»g/Finmasa ochLän«ban/fllmtlarnl»luke>:Lä

»chusi j»r<
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Miltalet

Bor5 - '-2. (k) Köping
?resse23rden - 2- äruIärnbruken:K°>-

<" '/iB , ., swat Brorocken/O-- JL 7- stanforh/Karmonsdo/
5.5. Wägen genomKÄpfaig ? 6*Rammar/Beten?*til öeras'a<:en hammar/Back/Jon.tu ögen. sorbo/Walbrika ochItr. Stokliolm til Norrhammar/i Heds

Kiöping §.'A) -: - '4i^istarboiM'bGijlby - j- '1 maSocken.DerifrånGislarbo (1) l- ii, hctt man til ©« nnil-
Tommesbo - is dobntk 2mil/ ochutt
Skinfkfltteher2fm)il l'amma Socken arodkinlliatteoergimj 1h wm . Bockhantar,. ,° j" -j garna/ Flena/Presi.Och 13 widare i den- bammar/Killinge ochna Bergslag. Kiedbo.

tz. 6. Wagen yenom, Wefterås (ul) Uti Skitlstatte.
til Bergslagen. bergs Socken äro

Ifr. Stockholm til Järnbruken: Utters.
«7r a. ° , , - detgMestebyhackar/vv elterg3§. I. (n) - — Wastrcgård: Bergs.
T-i.lfhrl . .1' Hammar/ Lockmani^2 •„ „cU~ ., hammar/©kiårwik/Hemmingsbo - ii HedochForh.
ÅaVIu 1 ' ' r* (n) Man hor eljest
JHåltoecH; - i- en annanWåg genom
borberg (o) - ii, ' Skultun»/ Haraker

Och tah« widare ti! .71 jJWjg",«£Bruken och Grut- dugai.mtl/Bengtfb»
worne i denna ellerUlfstad 1. och til
Bergslag. / Osby3.mil/0chfeoan

<il och denöfriga Bergslagen/därestaro lärnbiuken/utlFal<
neboSucken: Hlgfortz/ Fortz/ lasiö. IWöhla Socken Engelsberg,
Slabeck och Trummelsberg. IRämnas Socken: Wirtsbo,Bock
hammar/Felmans^llerSeglingsberg ochßamnasbruk.

so) I denna Socken är den bekauta Norbergs lalngrufwa,sawl
Bruken:Persbo/Giäsitz/ Wästanfoltz/Fagerstnd, Simbla ochßinl'
forh Mebmgs Bruk.
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Miltalet.§. i. Genom Sala och Ne6mo> l andra sidanw ni F-,!.,!,. JingutbogårrofleenItr. Stockholm til «' l, r6Ön, ai Gästas,B.irKiirby - rj T
!

wareg^dl.lt^la.-lldble - ii fb)Närmaitrcjer
GramKrog - t- ti3t«cxl.oim ärwsl
kurby a) . i' samma Wig: men
VVZlM . .3 andra GKsignwaie»

nd r^rlk.,,.ll w,,i/k> :f uåi-oareUetcmbijten/Garlby .ll. VVad (b) i 1 ,z,,l , ,frö„Xwtö til
xf;mn

,j ' )« Gläsneizm.Lång.
Nimaa - t- tom it och selan tildala (c) - « ii 52' gu,b.) Ifiuil.Brodbo - 14'—■ (c) Ilrän Sala (il

Brunbick (d) - d ,la eUtT Eatra/
Gr3dö - l' H^brunarZtntl.

si, , > , UltBy rocken arottedemora (e) -j , Iärnb.ufa, l Hot».
Gpbo (t) .- n —r nitwUd) -•:ruatbo.
Strand - n I (d) £>'« som »Ä

-, a Wägen resaraiun - — 4! '"'' Afftad » par iirån
i-—:P 2-4,Srtu'.b{cf x mtl.

I ligga Järnbruken:Tystbo/Rösbergaoch Folf.
(e) En Mil tfrän «e<lmor,är Garpenbergs &;ppargrufroa och

lw. lämwalJärnbruken: Närenshruk/Tulbu/ Dlectie »chLä«gfors.
(k) Hir i Skiadlvi Socken ar Ksppararufisan Löfäsen / »ch utiHusby Socken Bruken: Stittnsund, Langshyllan, Hinsbytlall

och Ere.

4. CAPITLET,
Wägarna ifrån Stockholm til Städerne ochBruken uti Salbergs-Awestad och Koppar-
Bärgsagerne.
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Miltalet.

§. 2. 3tl Afweftad. ! (2) gf^n 8,1, åt
Ifr. Stockholm -til Hemmigsbo går Wä'

c , ' gen/ enligit 6. §. uti
dala §. I. (g) l2z;. cap. til Norberg

Broddba, - i? ad) wtbare åt Wåstra
bykrog - *-

Bergslagen.

Afweftad - 2 " ,« c /h^'l,^an-m2$14iW —48 TÄA från 8st«r resa tn pa
J °4 ordinaire ©ögen til

f 3- Til 8z«r ©tab. Hppb9 ,£, Strand
Itr. StOCKhoIm til iz, och til Fabiu»

Sala « I ... mil/ fom dock år
odid s. i» — I2? något längre.

Broddbo - i£ (i) En fterbebels
Brunböoll - ii mtl ifrån SSter ligger
Gråbo - 11 Bihbergs Iårngruf»

igenom Hedmor..,, SÄÄdarer (h) . H Mde Bruk: Haggie/
Naglarby - 1i 1 o -förgård, Byfmed.

t: 1 ™ , > 2i san/ Marnas t Nor-ralum (1) - 2 4 berke Socken; dårest• 23 -'ock år ©kishyttan en
©tlfwergrufwa. Iarsiöbo/ Lexsiöbo/ Malingsbo/ Korhlång,
Tolfsdo/Nyfottz/ Sargbo och ©are i ©orrberkes ©ocken. Wå>
stanstö och Lodwikabrut i Granges Socken/ dårest ock oro åtsttllige
Iårngrufwor.

Uti Wästerdalarne och Nås ©scktn aro Järnbruken: Graft
wendal/ ©trömsdal och Fredrichsberg ; Til hwilka man reser
genom Tuna Socken/ der Bruken Grängshammar och Ryshyttan
aro belagne/ samt sedan genom Gagnas och Flöda til Nas/ dit
let räknas 9 Mil.

I Osterdalaine och Öre S.osen ar Wäxna Bruk/ dit det
ifrän lÄun genom Sochnarna AHI/ Lekand och Rätlwik räknai
11, i2Mil. Och genom samma Socknar tilMora i». Mil/ därest
Järnbruket Siljansfortzär belägiti och uti 6lha Socken Brulen
Fridshammar ech Furndal.

s.c^
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5. CAPITLET,
Wägarne ifrån Stockholm til Upsala samt Städerneoch Bruken i Upland och Roslagen.
§. I. Ttl Upla!,. Miltalet.
Ifr. Stockholm til , , W®»*™ ?"/'„ , . , x bro och Märstad gårBotebro (a) - 2- en annan Wäg hsweriVlarl1ad<b) . ij Långåsen,nåml.

Alfike - i' 3(rånStedUi.ttl
Vpfala . . ii! 7- Rotebro 2.

* , — —i- Aehusbo ittz.2. Ti! Ottbammar och Öre- Nederången I-
grund denna Wägen. Marma i x

Ifr. Stockholm (*) til Upfala It
l)pfa!a§.i. - - - 7-^^wldM^iilerga - - ii gårWagenaftllziz.
Mberga - 2 » Stad mil/ochlottad - ,$. således 4§m.l ifrå«Olthammar - ** 5

Stockholm.
eimrl "7__5?,I' (*)•£» milV* 11"0 . ii ''3? Staden på demOregrund - -I ai nasidan liggerKongl,

° -1- __ls I 5
, Lustslotten Carlbers,

§. Z.Tilbiorrtelje denna Wågen. ochUlricbldabl t m./
Itr Stockholm til famt Drottningholmill. 2l.ocKHOim til i.mil från Stabenpä

Uplala §. i. - -- '- f.Lofön i ©lön Måla»
IVlarma - if ""'. .,„.«,
«ielmssl,ci . ti (c)limiliftån^on>.«ietmtiaa . i 4 relje liggerRådmans»Lindb«rga - | öKongsgård, dårestBundby - if ssriasfolttt blifwerNomeljew- »j . „ H»?K.2.3ll3?lftånfamt'.^Stad.
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M,!'a!et.

§. 4.T>! -Danmo#« Grufwör. .
Ifr. Stockholm til

Unfala.s. i. - -- rr ? %/?£?! *B*^! , , !>y !l Olterhy OlUt"usdy . ' t- och,.^.VvatnbolmabruK - , xs ,r^ n StockholmAndersby (d) - ii lika lånat zom c..lla.l>
Oanmora<3ru5vva-i . ©.»,»«.

T 3-lt-
§. 5. StlLSffia Bruk. (e) ILöfsta Socken

Ifr. Stockholm.i, i^Äu
T
p!aiV-'i' «'

"""" 7ÄÄTil Andersby §. 4. ja Socken, marrfl
3oderbo - i 5 WaUSc^Vtfcn.Oifa»

LÖiitadBrult (e) »3 _
x laiWäddoochHargz— ..^.'ö.ukiHargs^uckell—•— *

f§. 6. Rostags Magen til
Nortclje. (t*) På andra si«

Ifr. Stockholm .i, S»5Sfc5
Enftad (l) - »l at ui M«G.uk.
öftby - - l', j
Shnda ' I I- På Saltsjö sidanltllancia > i ir» »to StockholmIXorrtelie - jj, 7« i^milderiftåaSlå', tes/ 1. mil War<

f 7. $11 oiibammar och «. pch mil
grund samma Wag. Oit»iip« Föl,,anfat

Ifr. 5lOClihoIm til »* Fästningar.

Enftad - l!
öflby - if
»all - r 1
Rudby - 1% j
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Miltalet.

Walter 8Htra - få
Bro - - -1
Blocka - - |
Gilberg» - fåSanda - i|
Märka - ,^

<?)ifhammar4tnil>. n\
Ifrån Märka til

Sund - i^öregrund U -1 J
" 4 15

6. CAPITLET.
Wägen Norr omkring ifrån Stockholm til Stä-
derne och Orterne uti Wäster-Norrland och Wä-sterbotten, sam sedan genom Österbotten och
Finland til de der belägne Städer., Miltalet.§. I. Til Cefle, s,)Bit) dennaWå.Itr. Stockholm til gm har man Ulffors

57 r , bruk » H.ierps Socken.lHap. s. §. i.— — 7- (b) Carlholm och. 3"^'^"»i3°lfta7z>5„ ? Socken/och Watzlan»
yr y n " J 4 dabrukifantaSocken.
m/L;?- ... " 2- (c) och HärnäsMebede (b) -2- BrukliagautiElftar.
Kltkarby (c) - ii by Socken.

Giefle (*) - 2z (*)Iamwalhärom,— iof kring Gefle tIammel,

hyttan, Håstebo/ m 0(j)9BaD i iot$lltieoÅu&mJl%Upfto t Farnebo rocken. Hammarby/ Högbo/ ili, Iåderibo/Nor«berg/ Brobygge och Högfis i Hfwarsiö, Tollfors/ Mackmyra/ Fors.Bratfortz »ch Amot t %Ubo. SamtArmar, Visorsoch Wltsto tHamrnnge tivocken.
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§. 2. Genom nedannåmde Stå- Miltalet-

der til l_imez.
Ifr. Stockholm til !

Dpfala s. $.1. - - 7-
Clrflp St - - i o* W 2- Mil frånK3CtlC §. i. -IJf» I7i«Fog år %w Flor

i/roiie - 1 2 belägen/berefl ett
Hamrånge - i| ne Fabrique år Inråb
Sko? eller Strå- tad.Kmwål åro hat

Jriärri fel) .2.
l Hälsingland belag.lciarra ca) - 3- ne mmt 3-SrwSoclerclala ell. Skale 2- 'btuf/ nåmL uutoSöderhamn Zm.-. 9- ,j©»iisrnfwfl#aB«4.

<>inr.l>!! ' Iggesund,bann Norr Ala , St.öm/Mors ochMen ifrån S, Ala iz Långwind.
Otzänge - 2;
Ingefund - ii

Hudwiksvrall | m. >- ?i, ,, „., ., ,
o . . . .7.., 3I4 (e) Uti MedelpadSanda , men ifrån 4 J4rov

3ärnbrufe{, :
lngefund - ii\ Gallström/ Logdön

plitad - i ochAwIlenbelsgne.
LringNad - 1 i
Rade - ii
Oingerlio (e) - 2| (f) Uti Ängw

SnnHswall ix m. -- sz manland år» Järn,3" 4 ™ 4°brtcken: Högfors,TilFinftadi.m.,men Golfiö/ Vraninze/Ifr.vingerliö - 2i! Forsa och Utansiö,
liell - il ISoleftå Socket.8,
Södermark '- >| IR ,W» &]'

15 /" x s""l> ar en Marckl2err>oland(t)ltm.-j nadspiats.
'liliVorrllig 1 m.men +**isr.8odermark - 1?
Weda -it
Skullerssad • i"
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Milta ef»

Saltsåker - 24
Hfia - -l
voggNad - i-
Biaflad - 2- (g)HårwtbtJmeS
Hornås - i- l)ctr man Siöwågetl
Brollad - ii ofwer Botniffa Haft
onlka - 21 teet/ eller den få tal.

/V t.,,„ ,2 ladeHwercken til O'
Yi - 2.. sterbotten/ öesoftt-ecLefwer - iz räknas 15 a ti MilBack - 1- och mtbt uti ungefår
Sodermioln * ii ligger Holmbn,fom
Röbeck . 2t stiljer bemälte Haf

77 « , , . , uti Östraoch SSåflmUmeå (g) i IN. « 22i. jQwercken.
Til InnertaM | m. ~~~ ° 5*men från Röbeck 1^
Safvvar - i 4 i2Miltfråt.Vme3Dieknebodä * *| år Lycksele/ lappar»
RjKlea - ii nas Kyrka belägen,
c;>.n.bnd5 . Ii bårest ock är derasuumboaa ' i 2 Tings-Upbords-ochGrimanzmarlc tf Marknads Plats. J
Sele - 14
vaglöNen * 1
Bura - - ii
lnnerwik . tz (b) til Lapp-Kyt.
f.u.n,?.a? * - 1 fan Arfwidsjaur utilrallkggeH - zi denna Piteå Lapp,
BolKeä - mark räknas 9 Mil/
Xbyn »ii därest ock år M«rl>
Rindbeek - i- rt(l^lfl^
.Utr3 - iiMrtlax * i;

Pkea (li) i M. -_fi"
1 0?2

Wlu
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RofzwiK - 2i
Er5n3z - ii'GieddMk - i§'

Luleå (i) - -- _d
Gaml.Luleå i m.
men ifr. Gieddwik . 1Person - ii
Rånobyn (k) - i^
Hwitån - i 4 j
Toreå - iN
Månsbyn - 2
Grötnaz - -1
Sangig - 2.
Sai5>vitx - 1
Kiårsbeck - 1^

Torneå (l) 'ii IfTj
§.z.WågentilHerjedalen/

nämligen:

Itr Stockholm til
Söderhamn §-2.— —3oderal« - -i
Löten - -t
Gior8berg - ii
Walltad - 24- 2i !
Storbyn(*) '- 2i'

l (i) Har ifrän lil
jlockmok Lapparnas
Kyrka och Mark-
nadeplats räknas 18
Mil.

(k)4 mil ifrånLu-
leåtm Rånö Socken
år anlagt tt nytt
3årnbruk/ som kallas
IvlelNenzBruk/Och lo
aliMilderofwanfö're i Lappmarken .lig,
ger Gelliware 3ällllgruswa.

(!) 3flån 'Tonteå
Stadräknas r6Mil
til Kengis Sambruk"i'Lappmarken, ochDärifrån 8 Mi!til
3onliwando 3Zrn-grufwor. Til L«p<
parnes Kyrka och
Marknadsplas 3uc»tasjårfwi fåjes warn
öfwer 30 Mil ifrån
'Torneå Stad/och til
Kautokeino Kyrka
och Marknadsplan
råknas 44 mil. famt
tilUtsjockigomil.
TilLapparnas Mark»
nadsplals Snara uti
Kimi Lappmark, hål»lesföre wara 70 mil
ifrån 1'omeå Stad.
TilKemiky.ezZmtl/

Kuolajerfwl 44mil, Kusamo 52mil/Sädankyle 27mil/ schtilKit»
M 25Mil isrän

C) Här uti HerjedalenälWiMge Kopparwtlk.
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Miltalet-

Rarbole - %i
Elfweros - 4-„»
Sweg . ii—

§. 4. Wagen up til Jemlland ,
Ifr. Stockholm *tH

Sundswal §. 2. -- — 4°-^Wattiotn - 1*
Rialstad - ii
>VManda - *i
Borglio - 1i
Lrake - 4-
kannbyn - 3t
Giarde - 2^
Glafleter på

Froftån(*) 2- , ,
§. 5. Denna Wägen genom T_8 '"«

Uleå &c. til Wala.
Ifr. Stockholm til

Upfala Gap.s.§.i. — 7-
Giefle Gap.6a§. 1.—ioj
lorneg - --- liIi

Eefwamen >.» i"
Ratiula ' »i
Maxaniemi - il
Simo - »i
Riukraniemi - if
Alafwa *■ 13
lio - - 2-

Haukepodas iä
uica, cm) -^.

Därest a? en
Malknadsplc-is och
en Sk3..s.
(m)lfrän gör

ock kn Wäz, genom
Landet cm >»«!? Sj3«
arna Pejene Saj»
ma/ nlmligen':
TilKiambalä ,;

Kajala i.z
Eipola i«
Puickilä l^
pyp»l» 15Lamu I^.
Wltamccki 2!
Remäs z!
Hsmangi 1^
K)Mlä /-
3ik«la i^Palois 1^
Ulmälä 15Ollokalla 1^
Karfwasalmi 1^Ängiwäsl 1,
Kiarmesarl 1
Kajfwisali 1,
Katwo 1,
Safwilal i <
Putusalmi 2.
Sanas i^läppe»irda iz.Kyllolla iz.
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Miltalet.

Mmbäla . it- i-- i- Kajlas ii. lockas i^
Bikgjackl > St. Michel 3.
Olkjocki > ii Syla 2^

Lrakcttaä 4 m. .. _. H"«Mim.
im. men — Safwitajpnl i.trän Oljoclli - Maudala 2,- 1- Martila(n) 2»

» iz Kurfwila 1?- Pialdo ii
kgkvvola » Huhala 2>

. IZ »chsäled.fr.Mezs^- Men ifr. Btock-
.suntila » Kolm denna Wä»

' I- gm tll rreäricl,«»
>ViticK » 2,z li->mn , iB6iM.

CHribv '-... ~_,,.,

Hbborg > i- ,f wid Martlla til
NMnHz . i- Tojkala < iilacoMaä i m. - . ozfedandeiisr.

Itr.KMnilztil3unäl)7l. -> ,
2<bsäled. fr.viz 58l> -2 Men ifr.Bt°ck-

> »5 —'ls4sll°l«tilWilm!m.- iz ar,nH är denna
» it Vägen . 184^M.
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Weikas - - i-j !Wafa - - "'gz! ,— 1622
j.7. Närmesta Wagen^mcl'

lan Wasa och Åbo.
Ifr. Stockholm til

Upfala Gap.s.§.i ' 7
Giefle Gap.6.§.i.-- -. 174
lorneå §. 2. - - — uo|
Wafa §. 6, —^- ,6^^

Toby - -IaVlaunnla - ii
Gumlila - ii
Holkola - ii
keldoniemi . 2i
Rylmezora - 2»
Rauna,ocki - 21
I>fumijertwi - 2^
Ryro Skanrx - ii
Nmilalo - 2?Webuwarpi - 2|
Mwen Kyla (o) \\
Hertolaby - ii
IVlarkipä (p) - 21
katvvola - 2i
Lauta Kiyle - 2|
Wåmbyle - izWirtzanoja(q) - ii
Oripa - 1 .
Kiultanoja - ii
Hyppiz - 1-I

C.) Harwidlärf.wen Kyla tar Wäaen
af til Tavastehus ych
Helsingftlh.

(q) Wid Markipä
kommer Wägen ftän
Bi6lncborZ til I^ÄV»-

o ch, samtätsttlllge Orter in i
Landet.

(l)Hitkammer«>ck
enWäg ifränLiärne-
borz,s»m den uti näst,
följande z. anmärles.
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Miltalet.

JVlåkylå - i*
Åbo - - 144,5 7§8.Genom Etaderne wid — °3 *Sjökanten til Åbo

fr. Stockholm til
Upfala Cap.s.§.i..-— 7.
Giefle Cap.6. §. 1. --> i?t
lornea §. 2. - -— not
Walä $. s. - -.— 1623
luby - -i
iiolnvoby - 15
Malax - ,-
Pctafax - iiMaj!<ep3 - -1Hartltrom - 2-
"loby - -^torrnål - 1*
Pinby - ii
Pinlax - »i.
loikeby (r) - 1-

Chriftinaeftad ij -l4 >!
Der ifrån til Lapp- —* 67l
Kerd i m. och ifrån
Tojkeby til Lapp-
Kerd allenafl - -| \Harltcriby - i±
Skaftung - 1 .
Syby i « i.
8afimåla - 3-
Hwittisbofierd - 24Rau5na8 (5) - 2^Biorneborgira. »12;° —mi

(r)Denfom ci hariägl>i ärende tilclin'
liinM,ä reser I'är i«
frön Djkeby tilLapp»
fiärd soni är allenast

mi!/ men
Stad<n til sistnam-
de Gastgifwaregärd/
är mi!.

ss)Härifrönßaus-»as gar Wägen förbi
Staden til Leistillä;
Menar nästan lika
läng Wäg genM
Staden, til ieröide
ADgilwaregäld.
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Miltalet.

Ifrån Rau5nn8 til /
Lciftjlå (t) - i -Eulrsmine 4-

Raumå - il a .
ona - l~V94i
'Wabentacka - 2.
I.oi!<ola - s-
Lacktis - 2i
turfanpära - 1 i
Numis - 1.

Åbo - - 2>! -
§. Deuna Wågen til Hel-

fingfors.

Ifr. Stockholm til
Upfala Cap.s. K.i.-— 7-
Glefte Cap.6.§.i. -.- vi
'loriieö §.6. - — lioi
Wafa §-6. -- - 162;

-Eoby r. -i
Ivlaunula - 1^
Gumsila - 14
Håkola - if
Peldonienii - 2i
Rylmazoia - 2.
Raubajoeki 2
Numijårfwi 2^
Ryro 8kantz af
Ninifalo 24>VeKuwarpi 2i
Wfwenkylä (u) izj

sr) IftöNLlZrne.
bc>?Fi,ar man en an-
nan Wag/ än denn«l
zen3m «,Äum3, näml.
ti! Heriewalda ochKanganpä in pä de»
uti nästiönitgäend?
7. §. anförde WäZeuwid Wiltzanoja och
sä widare til Abo.
Wid Henewalda til
Pllistaro / Flateby/
Markipä/ Sämis/
Kaifwola/ Ratiyla
och Mefje&p in pH
1'avsaNer.U8,ltellilig»
jfors, ?re<lr.cli«l.am>i
Och WilmanKrancl»
Vägarna fom snfö/ras 9. in. i» och 12
§§ här nedanföre.

(u) Här.tar W««gen af til Nbo enli»
git7§-
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Mittalet.

8assi5 ,- - 2.1
Harju - 2-'
MelTcby - i-
Turfula - ii
Rar>vZnde!H (x) iZ

Tawaftehus (yM^,
Rantila [t iz—"i38tTurkbauta - iH
Hickia - ii
Hyl>inge - ii
Pengarknfki - i^8!ianvab6!y - ii
HelfmL Ryrkoby ii
Hack8bo!a , ,5

Nelflngfors (x) *i
§. IQ, Til Borgo.

Ifr. Stockholm til
Wafa Cap.s.§.l.Cap.

6.§. l.2. 6. - --— 1625TiMaekbolä §.9,(3)464
8iboRyrkeby * ii
Wåkåfki , itBoreo - - lt

§,I I. Denna Wilgen til rre- " 3la*<lricl.ir>am>l
Ifr. Stockholm - til

Wafa Cap.f.z.i.Cgp.
6.§. 1.2. 6. - — l62^TilWrwandele§.9.(b)3l;
tiautio ii

Cx)Harlar-Waqe!l
af tl! k"rel<r>cli«!i»mii

O)lfrön Jawa-Nckliz aär wägnl til

P»tta 31/ Paiäla?
K»eke 2.Herfwas2.Brungiila i|, Huilq
iz, Mo lzniiz,

(?) Har ifrån går
Söagen til Borg» ej*
ter nasifhljande §,

(->) NDss Gäst.
gjfwalegäld til Uel»
sinzfurz enllglt nD

(b)MdKärlviw
dek efter 9. §. yäl
Wägm til
kuz och I-lelii!!tzfu«
samt Loltzo.
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Miltalet.

Påbiaz - ii
Partival a - li
Rangantacka - i?
Eacbti'8 - fåWillåcktcs - i» , > «<%*«%*«(>■>*,,».,, ," (e) HargörWag
JNyDy - I- tilKajplas och sedanRaulela -2. til VVj!l!.ar.ftrand ef-Rialtzz (c) »ii (er nafMande 12. §.
XVibale - iz
LyeKale - il

Fredrichshamn ji^i
§. 12. Ti! Wilmanftrand. —* %l$* (i) W^arna-hör

Ifr. Stockholm til ljrön til Nyfiott fe
>V7 /- ,?.eai>.;.§.Wala §.6. - --_- 162^
Til Ria!ti3§. I I. 45
Rajpiaz - 3^
Martiia - 2^
Toikala - ii .
TalKnla Påft-Cont.U—; 2I7*

—'219.

7. ci^ri'
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7. CAPITLET.
Den så kallade Pästwägen ifrån Stockholm öfwer Haf-wet til Åland, och til Finland, samt de där
belägne Städer.

§. Til 6r!i!e!I,amn ech of-
wer WaniH Haf til 3lbo

Ifr. Stockholm (a, til
Rfzfrad - ii
ONby - ii
«all - i.
Rtlanda - ij
Rlakttad - i-
8v/anbe>ga - i.
Toftinge - ii

(-riffelhamn -j
Öfwer Åiandshaf
Til Lkeio Port-

gärd (b) - 7-
1.and>vZl til
Marby - -A

An ' m. Landwåg och
Sfoeer Markfuud til

Prebbenby -S

Dal.i6ore..handtwett(Ze'
fcL/Voldat och Dräns.c. i
Dal. 16öre.För en ofwer-
täckt Woan 6Dal. En stor
CKaise4D«l. dito Ntitlbll
zDal.EnTnnnaGods—:
l6ore. dito * Tunna—:
12. dito ifcelé —: 8. För
en Packa eller Ma af en
tunnas storlek— :i6öre/
alt S.iM. Det fom hårej
finnes nämnd betalesi pro-
portion af storleken»ot för*berördeSaker.
(oMMdshöfoinaeEtw

beiei iÄbo är enlaxaup»
rättad/ hwarefter öftver
Mands haf/ ©loarna och
Sunden pH Åland ide
sande betalaför öfwerfarten
uanll. om Sommartiden.(f>fix>a- $ an»a» .

h«f becales 'Silftm
Föret, Person alle'dl-öre.

napäPäsibstenj 116
azdit.hroar- Idera , « 1 t*

Fyra a 6 Personer
betalab«arder«" 28

För särftil tBäl
omskol* 15;i?[Dito 6 a 7 ' I9i6?

s-,)De som emellan Stockholm
»ch 3lbo wilja resa EjöWägen
med Kongl. Pöst'lakterne be
l«la Frakten efterKongl.Maj.ts

af den 15 Bept i7gQ. NZMI.
För en Hene/ Fru eiler Jungfru
4. Dal. S:mt. Fsr enDräng eller
Piga/ som följer sit Henstap 2.



XX )43 C XX
Miltalet

Landwåg til 1
Lnkarby - i^'

Landwåg til
PIarald5by - i,

Landwåg til
skorpas - ii

fin '} m»Landwåg och 6f-
Bomerfundz fjerd

(d) til
Wargata eller
Wårde - i-

Ofwer Sjön Delen(e) jäm-
telitet Landwåg å oi.i-
lelidortil
Kumlinge - Z^

milLandwåg och
fedan Hfwer Lapp-
wali (f) til
Brandö - 2i

Ofwer Watwlli.!ftet til
WarJäla - 2^

Ofwer 'lurwåii (ff) til
Tomois pRFinilca Lan»
det2M. och fedan
Landwåg fm. til
Tajpala - 2;
Latis eller

'Winkelä - 2i
Turfanpare ell.
Niemenkylå 1^

NuffisNunimisi-
Åbo (g) - lz

(d.Oftv. Bom<
mersimdfierd ■ ,_St':M.
För en Person ello dl- '".

na ~~ "
Dito. 2, a 3 hwardera — 3?z
Dit«4«ch fler. hwar—, af
För Milt Bst om

3 Bol - "11°'»Dito.4»»l e
-. —,12-

Ofwer siön
Delen. !

För en Person < —20

Dito 233 fcroar i — *4 ;
Dito 4 eller stere > — 12~'

For farssilt 4 Bols i
»ät 2 -»,

Dito 5 »Ol 3
(k) Öftver
iLappwhfi

För en Pers. allena-- 13-;
Dito 2 a 3 broar < \— ia-
Dito 4 och fie-e hwar.— Jo-j
För en betingad båt

4©o« XIflDito 5 »ols a 2 -MOftverTur-!
xoa\lFör 1 Person allena—,16-

Dito 233 hwar |— 1°?
Dito 4 ell. flere D»ar — 9-
För iärstilt Båt

om 4 »ol ' nof
slDito 5 »of 1 21 j-

Om Wintertiden iftän den !4<D6tc)l,ertil den betales
lMelt emot det härutförde. Wid Felsund därest är Färja beta»»es för Hästar ochWagNsöreS:mt.Och öfwer Marfundbrukasal,

smäbätar»6) detales 12br.S:mt lörhwardela/ochlörstutsen Landwägen detales efter GästZifwareordningen.
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$.2. Til rredrichlhamn den fä Miltalet.

kellade Strandwagen l Densomhartun»i
och de derwid .belagne kagage mäste ofwet
Stader. Haftoet och äfwon-

Ifr- Srnrlthnlm fil " namde Sjöar betalalir'<,r ° til "nfcbfJs 5Ken fot
Åbo §. I. . -t —< 4OS Matsäck/ Sabel/
K-arnk T .1 Kapsäck och et Flttff'
w-n. ,' foder betales intet,
)Viita it - i-, (g) ofrittGästatsHandeia - i| trangärden NtitzisttackeNaro - i- Nummls, eller oct*
Harla - 2- boEtadbarmami
Swånfkby - i\ mil til Nändal en Ii»
«arkål!ä - 12 ten Stad,

"Flcr-rms (b) lim -. ut Runsala O och5« r5 .,..?' ?.s3: Kungsgärd, ligger
Ifrån Uarkallä til ' 4 strax rott) Abo < och
Nyby - i \ Kimito O med det
Kåchris - 2- dnpä belägne Gods
MIllad - i; S?Ärl, , ,,» 2 tftan6 mil,
Gillobacka • ii Vi^c»»,..-*»,,,*,.,
B» mL*ii ,f (h)IKartsSockeniJarnbola * il är Rafaborgs ©M

e.m. -' iol , belägen och Swarlö
Ifrfln Zmbole til detzutan
TT »s' „,,. aro ocr par t StolanoI-Ielfing Kyrkeby 2- Järnbruken: Fager*«aek5bo,e - -t rotf i Ingo Socken.
8ibbo Kyrkeby ii »tinas t Pojo/ och
WäkMi - it ForsbyiPernoSokn.

- ii H" den be.
OOrgO - — 6± fante Hamnen Han»
Ilby - - i - • geudd/ därest ock ar
kerno Kyrkeby « 2- «t Tull>contoir.
Teffio - 2; (i) Uti Kymine.
Kupiz - aå gärds lan äro Iärm

<i1 , 1' bruken: Stppola 1Nogtoriz (1) - 1, WetelaxSocken. Pe.kreclriewhamn l± II- tagerfwi i Pytis
78'Socken.
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Miltalet,

§. 3- Til Wilmanftrand ochttvftott.
lir. Stockholm -til (k) H "ii har i.

ÄL — ,frånpäWt)t1a©råmADO §. I. - --— 408 ft.n^r Wst^ontoi-
lre6rieh5h:ri§. i. 78-rét Tastuia.
ttulula - -tPialdo - 2-
Kurfwila - it (I) IfrönWilma,,.

1 ftrancl har man ockSJ8!? 1.8 ' 'i annan Wäg tilVl/oik-tla - i* T?P|7ott/ näml. ifränWllmanftrand k)2- Q , Wilmanftrand til
Kilpenlari - ffi-5? 861 »J»* £«•Uttala - 2- ff, . li
Xii>v«iitackO - t. Wtnfalmt t*Libinlari - ,' Watzttemi . 2t
Telataipal - 4 Stptlamlack få
Kanenlarl - 2- ©utfama

L
2i

Nyflott(l) - '! , *£?*•]*„.
*. 4. StlTaWaftehus Och beN I}} qg. "Magen tilFredriehzhamtt

och Wilmanftrand. (m) Här i Tnfwasi»lir. StocKholm til SVIl *JLo,.a* , Vocken är en Mark-A.00 §. i. - -- 421 "adsplats nli A«jati<
I-iuilz >

peld» By. Äfwen-
? ledes är uti IämsiöLrnngM - iz Socken en Marck<NerkUasell.Pardela iz nadsplats.

Kaekoa - i» Har i Länet liager
Pajulå - 2- ock Godset Etiérn<
Portas - 2- sund eller Leppis.
Rengo - ,l

1av7aliehu5 (m)*i ..
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Miltalet.

Åirällzis - 11 I (n)HärwidKi^Itls
xzfijg . ii gärwagenaftiiwil.
Pårfwola - Ii manftrand, nainl.
v .. I-. t Til Kajmas 3 ,n.Kangantacka - ii 80j([a 2".Lachtis - 1 S0 jffi[a r|WlläcktlS - Ii wilmanftrand i M.Nyby - Ii och är således denna
Kaulelä - 2- wägcn 82§ mil ifrän
Kiåltis (n) il Stockholm.
Wihalå - Ii (o) Den fom wil re.
T vr-l<.'i!5 - Ti fa til Abo och sedanLyckala - i| fgJ Wt ifrän «l Wafi,kredriCMhamn U— 754 kan taga denna Sffiå»

aen/ nämligen iftän
§. 5. Denna Wägen til Stå» Åbo > . til

bente to ib Botnilla Makylä i^M.min. Hnpté ij
Ifr. Stockholm olwer Wustanoja I-

Åland in på Pinfka SKLl ,'
fidan til SJ*!» i'

lerWinkålå§.i. 33i £atl(af¥5 x|
I>yltaci(o)2i m. -*ll— Pafwola af* Lejholaifr.Lacht. ii Markipå 2f

Wåhentacka - 2- Hertolaby 2f
6na - 2- Iärfwenfiyiz i^

-' c* Wehuwarpi i|Raumo - - m£<Jl , mim 24Lntrsmma - i\ 4f oro ©fans 2 '7_eiNila - 4- Nnmijärfwi 2£Biörnebig (p)Jm.~_£i| 48 » Rachajocki 2j
Mmägörä af- Peldoniemi 2» Hälkoia2z Gumfila i|
Maunmla ii Toby if Wa5, <i fomär4ii W>

(p) Bredewid Staden ligger Biorneborgs Kungsgård/och i.mil
frän Stadent»ib sandudden är l-ckZe Platsen.
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Miltalet.

Ifrån l.eM ti!
Rousnåz - i -
Hwittisbofiård - 2^
8aNniåla - i\
8yby - 5-likattti,ng - i-
Plarkeribv - i- I dettaLän aro ock

IVann«Hrd i* Järnbruken: TykoiLappnara 14 mm @0(fe „ ochChnitinseitaalai.— ni . , Coutua uti Cufra
Ifrån LappMä til ~~ "°'Socken.
Toikeby - I
Pinlax - - 1 -
Finby - 1»
Norrnåz - H
Toby - it
Plartflrötn - - i (q) Wid Wasa är
Maikepå - 2- Korsholms Kungs»
Petalax - -I belägen.
3oltnolzy - 1 -

xJr°bJ ' '? Uti Österbottenä,
vv aia (q) - "A-ta ro järnbrukenKimo

' WSiVac - i-— 74'iWöläoch Ärtsberg

Märka - ij """"l.
Koujocki - 1 -
Orawais - ii
Munselå - 1*

NvaCarleby- 't. „,
3'aklot '. -i- 83t
8undby - -|

lacobliad fm. - zJ
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Millalet.

Ifrån 8undby til
Kråknås p i -
Abbos3 - l-
Storån - i-

Gamla ,, (r-> -sbiö Gamla
Wifirk \ t-— 8?ic«iby ligger Gro.WiticK l." [ t nebi)/ darelt ar ett
a>llemi - 2X Skeppswarf/och byg.
Junttlä - I- aes ätfttllige slags
I_aebdsnlu - it Fartyg.
Kaukala - i^
Langiln - ti
Pafwoia »i -
Plyperi * i -
Lonto <■ få («)IfränMe3rak.
Piebingeby - i i nas at wara 15 mil
jufwola - I- til dajanahorg Och

T, , n. 1 . -i r«3 berattes wara tame-Vraheltad i IP lGsliggodWägdäremel-
Ifrån /nwola til I".?? Men pä Gaft
nirkinrki - i 1 gtfwaregärdarna ochUiCKJocKi ,: miltalet Öar man ejSHkajochi - 1 4 kunnat fä tuwn ef«Karingango - . i' terMtelst,
f.umiiocki - få
Timingaby - i -liämbäla 1 ■

Uleå (8) - ii_8i

Andra
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Andra Delen,
Magarna ifrän de Städer, der LandshofdiN'

garna bafwa sme Säten, ti! 3rockkolm och de öftrigc Städer?ch namnkunnigeOrter uci Swea-
och GöttMikcn/ same Storfurstenoö-

met Finland.
1. CAPITLET,
Ifrån Upsala til Städerne och Brnken med flerenamnkunnige ställen i Swerige och Finland.

Miltalet.
' ■ - —•

5.1. Til Stockholm. (a) 5b) (c) j (a) Första coinm^
Ifr. upfala (d) - til ueuwisar miltalet tU

d ,f. ,, nästa ©astgtsware»J™. x " J , gärd. (b)Den2:draMarflad (e) - ii iftän nästförutgäende
Rotebro (i) - H Stad. (c)Den;:die

lfr- SfnrL-hnlm 2- til ben Staben] där»nr. 5tocK.noim (g) _f_ 7. iftH„ Magarna gä.

bro< Uoiala til Marma i;Ifr. Upfala - til" Nederängen i*
Såfwa - - i» *'&Bft * i»
i * Rotebio i^.I.f8lena(li) H 5toekkoln, alEnkioping - ij z^n7.

(?) Nid Märstad gar Nagen til Äsmn» mil.
(l) Här/ sä wäl som wid alla andra närmast Btoclll,c,lm be,lllgne Gastgnwaregäldar/ belales l2öre S:mt »ilen för hästen.(s) Den som genom Ltocklioim wil resa til Städerna i Söder<manland och säwidare/harWagarne/ uti l och2.c,0. l.z.§.förra delen(l,)EnFlerdedtls m il ifrän Wena lWttEhelmssundsKungsgärd.
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Miltalet

Nyquarn - i-, (i)HwtlkaBrnkoch
2- namnkunnige OrterV/eiiei«lS _

?
_ deResandehafwaps

solback 2- — " - denna28-Igeni genom
KiAnino- i? , Wcsieras til Örebro/lOpUlg Jj| IO

, åll>ut den förra de.olluna - -I "lenzTap.widi.^.an,
Arbooa J - ,' markte. Iämwäifin-
%,.:. or T-i? iiin«*betS8ä§arttatH
paling8bro - i* Lindesberg samt m(ilant/hammar iH dttwägs och Qwarn»

/whtV» (i) - Ii a x ; backa !vlanusa6iur»ureoro w i*_4i isT Werck h.., Til Nota
l i j jvts "§.3.PlMp«stadoch

Och tedM dstltrån Carlstad §.4. Genom
efter 2 Cap. utitor- Ktöptng til Bergsla»
ra delen til gen h. 5. och genom

n^fm < n*\ o» Wefteräs afwen til
rlOrWa$. 4' W 4--_8? 2s.Bergs!agsorterna§.t5Kiöfde (1) - -! 6-

5T , Bruk
_-,,,... - 1— 51* och Gods finnaskalKlOplno- - ->! *i „ . wid de här an»

strde Städer uti i>Ulricehamn — 4* R3 jtaiw6 Wastergiö
Halmibd -Ht land/famtSmalandrijuiuwu . ... .jm 53 Skäne, Blekingen ,
Afwenitr.Örebrotil j Halland och Bohus»

Borås §. f. - -23? länärwid Beciterade
wr u * " 4°8 §-§.itttioch2.€apt(iv/aroerg§. s. — 7| .«. len i förra delen a»,

Samt til fördt/ochanzäenbede
C l

tIU „ Städer som här ej
skara - — j>I ,i'blifwit insatte; sä kan

och fedan # den GunfiigeLäfatett
Hi:nr,e3e -J »»« fomfigafdenneWäg'Alingsås - — 7* 35|tt)ifarettJtl betjena,ch

lerRegiftret finna dem igen/ och lätteligenräkna tilfammans/ 1)»:»
längtdeäro belägne iftön ben Ort han tänker refa/ och äfwen ef<
terCKarlU,se hwarest de ärobelägne sch sedan i anledning deraf tag«
den närmesta Wäaen. (V mil iftiinSlibfdesr Hio btlagenvoch
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Miltalet.

Giotheborg §, 6. - _u ,
It, Ifrån Örebro til 3*MariXirad §. 7. *-_«! , -och ledan til "^Lidkiöplng §.9. - _fi

33 ./ro««flte«|wh
Vennersb. (rn)Z.9." 7- ' at«un8«heiioch8o.
TT1 11 — 408bu«be!agit. Sei«,

drälla - - j- i
§.2.CaP.f6rflabelen.

ibid -. 7A 43«,ochefter ii. §.8Mil2rromirao WIU. - _74 ._, r(5n Wennersborg
JåmwSl efter be- ' »tflÅm&l.
malte2Cap. för-
ra delen ifrån öre-
bro til

Vadstenas.(n) - i_rj
Granna - — j_4 tftnkiöping - -- 3! 33 *

Och vidare der i- ~ 37'l-n)Qel är 11.m.
från efter i Ca,. ,
förra delen til fund och sedan der i>Vexiö §. 10. -uj; , frän21 mil til Med.

l"lir-ifri5,n,s2l,5 r - nÄ&.r. «_y 6oi0^j.WH2:t,W caP .
Gimbrir2h:n§.5. - "?! * förra delen/ och t, — 66-z »en Utl 3. Cap. wid
litad §- i. . 68-4§.batmanWäaen
r„ U-mi1 ji , . ,_ , utförd fil khil.MaäCarlshamn §. 4- »- - $*[»W
Lund §.7-§-lZ- " — 674
Malmö §*7* S. 11* *-— 6Zl

Hfven genom Jon-
Kiöping til

Ekfiö§.n.
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Miltalet,

CalmarH.il. --s.^
Carlscronaz.il. 12.. 9; ' 8 by gör fedan Wagen

Ifrån Jonkiöpingtil " 66-ni '
I-Ielfingborg§.l4."25z 6a

, « £•'Landzcronas- 13--— 6 J Kmistat i-
r_l 1 n <-

Eki,äg I-läalmltad §. is. --— ,-.stran gnii i-

I - - ! MalmbyLano m - - ff .| Ärjft f
Eneelholm ibid.-— s8 Mariefred eller

° ©lipsholm i-

6. 3. GeNOM Wefterls &jt»c«
Qwickfund til Stader'
derna iSörchanlont.

Ifr. Upfala - til {p) Wid.Qwick.
Wefterås & 2 - -.-. 7 i funi) betalei Färje.«. s, .' penningar efter Ta-

>Vendele - i3 n: För öfwertäckt
öfiver Cmickfnnd Wagn med 2 Hastar
til Smedby Co) H i2öre,met4HD«r

Vflrplctnna * ii 24.T0M8 öre/lastadJLlKelStuna - l± 4
_ »ärra met en $411

örttad - i-— 1 f 1 4 6 öre/Tomdit04öre/
Höfiö - 2- ridande 3 öre, en gä»
TWcr:i . 1 i endePerfomoreoch£ I? for en lös HD 1 öre,vymmeMad ?| aitKoppamynt.Strand - - ?

Nykiopinz - Ö 8i 19|
§. 4. Til Norrköping.

Ifr. Upfala - til
Wefterås §.2. 7}

Til Smedby §.z.(p) 2 J j
Albr» - 1 -
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Miltalet,

Nergå - ,4'
oiver i^ielmar-

fund til
Luttn (q) - 1; , >

,
Hwittoro - i- (q) Ofwer Htel<it torp få marsutd betales för,ra . - ' * fa ssivettäckt WagniVia!m35 - ii !'.teo2 Hastar 18öre/
Simonstorp - 1- en Infröt Wogn med
Xby - - ii 2hä!iari2öre/Trätz,.-, , e - eller Intwagn a öre,NorrklOping V* r4f , Knarra 6 öre/och äf-
och ledan til de uti "~ ZI 4 menfet en ridande 6
förra delen 1 Oap. Dr « Kopparmynt.
anförde Stader -,

Eller ock följande-
de v^g.

h.,4. Til rimlkioping. (t)Denna Wöget»
Ifr l lrisil-, - til til Stätetne uti &■

a ? stergöthlanb/ Smä.()rebro $. i. - --— i6Z<andochSkäne/som
.1 . , uti I.cap. förra delenAlmby - -4 anföras, at 2z mil
dOrby - 1? ial ,9w, 5n ora maRSninnevvad - it trän vplal, reser den
Emma - i£ uti nästföregöende
Kiälmo - Ii 4. uptelnade Wä.
Husbvfiöl - 1i genfil l<°rrkiöpin3
diOgettaa ty kiöping ftmt de uti

lindkioping (r) i? ni fölberorde Provin-
§. 6. Til Sala och sedan wida> — 28 -l"" belägne Städer

te til Falun och Bergs. ochOrtet/efterbefag-
lagen dei.c,p. tftaro te«

Ifr. Upfala - til len.
Kiölfwi» - 25
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5Iert>veNad - ii
Sörby - iz

Sala (8) - -J
Broddbo - fåbykrog och
BrnnbecK - i;
GtZdö . iz

Hedmora -J
I7pbo - ii
Strand - ii

Falun *:
$.7. Til OrillelKamn Och fe<

tan öfwer Silantéljaf
fil Finland.

Ifr. Upfala * til
Bokstad - it
Gränby - 1*
Gränilad . - 1-
Bro - få
BloKa ' -l
'loftingy - 2-CrnTelhamn (t) -J

f,B,2tlNorrte!jeoch de öfrige
©fäderne uti Rostagen/
samt Norrland.

Ifr. Upfala (u) ti'
Öfthammar - —Öregrund - *-

Se s Cap, §. 2. förra
delen, och til

Norrtelje ib. g,*

C*) i mil ifrån Sa-
la ärKila eller Satta
Hälsobrnn belägen.

Uti4 Cap. uti för*
ro delen är wid första
i>. anmärkt/dmufom
man ifrån Sala kan
resa til deiwö samma
Wag och t Wästra
Bergslagen belägne.Grufwor och Bruk;
)emwäluti20chz.§.
§. til Afweftad ochSS-
ter, samt Iärnbru,
fen iHsler-ochWästerCialorne/fäatbciUti*
land boende/fom wil*
ja refa eller sticka
Spanmål til samma
öergslagor/ kunna
derasnågorlunda fin,
tia huru lång 2S«g
det år.

(O DerifränWi*
gen ofwer Åland til
Städerna uti Fin-
'ant anföres uti 7.
Cap.förra telen/ der»
e!tochwidi.§,äran,
förd» broad man be»
talar i Frakt öfwer
Hafwet ochSjöarna.

(u) Iemwal har
man Wagarne från
Upfala «ti5 Cap. för»
radelen: Ti!Danmo»
raGtuiwor ochWatf»bolma Bruk §.4.Til
Löfstad $. 5. och ter-
tvfdtilteöftigeIarn'
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Samt uti 6 Cap. tor-

ra delen til
Gefte §. I. - -'— ioi brulen i Nplant och
Söderhamn §. 2. -± l9imwå'
Hudwigswall ~ji 3få
Sundswall - - Fz '".
Hcrnöfand - — H °-
Umeå - - -g 38

gJPiteå - --El g2
* (v) Ifrån Uplal,

T „]f>x "ÄI ?|fil te netanföre^let.L-Uied ' - oj 88;,belagneStäder iFin»
Torneå - «i5tir.2'!land ar mycket nar,L / j -j — '°^marewäg/närmail
och ledan vidare efter 7. h. detta Cap.

efter §. r. neder reser åt c-rilclliam»
år ölierbotten. o* fetan enligif 1. *.

TTl<=å Cv) 117' 7-CaR. förra delen of»L/lcd (yj - — /¥ »er Ålands haf, somBrafielrad > li5t är til Abo allenast
r- 1 g~ il ,39t Mll. Och fåle-<Iamla Carlby — — l4°Toeswitaretilteöfri-
lacnhsfbid - — — 1441 V Ståderne uti be-jacoD&uaa - /44 malte ©tor.Fursten-Nya Carlby M6i törne, efter de öfrige

i <-H' ull förberörde 7.Wala - —-- l 4» Cap. förra telen, o^chChrilrinipftafl -1— l68i ej fä lång Wag- 4 som Norr omkring.
Biörneborg -i — 18°z
Kaumå - .--ji86i
Åbo .--1981
Jerawål denna wågen —ifrån Wafa til
Tavaftehus - /i9"i
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Miltalet.

Helfingforss. 4- 203*!
Borzo §. 5. - — 2°5l
Fredrichshamn —- a®;'i
wilmanftrand -—2,093

2. CAPITLET,
Wägarna ifrån Westerås til nedannämde
Städer och Orter.

Mi talet.
t 1. Til stockliolm. 1 (») Emellan Listle,

lir- We-ArrS* til na och Gtansfrog at
ITT. V/eiieici5 tu 'Kuttgsgäiden Ek-

>l)'szuarn %- bolmzlvnä belägen
PnViontner '- - cd) båt widWcna„ wägentilUpf,l,.
Lifslena (a) i' . Cb) WidBarkarby
Granskog i, få fom <>«« de of.
Tibble - 2.» rige ttätmasi stock-
Larkarby (b) - ii holm belägne Gast-- if „> qifwareaåtdar beta«ötOcKnOim i» 71 jcJugfkbroarHåni.

, «. ,v s" lDal.4öreK:mt,ellet
$. 2. Til Upfal, och Slädetne ,2 Styfwet milen til

i Rostagen. nästa ombyte. .
Ifr. Wefterås (O til ÄS"*knkiopinz z.iv -° 3- åtTMle «fm.

Lifslena - '- ©*«•« x*83f>va • ii Ca"!)» 3!

TT 7U t* Billerstena i«UplaU - JL* 4t , Brunfäter i-

Verifrsn fe ägarna "- 74! Klöfstad it
f, Cap. förra delen ril Upfala 24

dlorrcehc *.* -ii/,3 .
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Miltalet,

öllhammar §. 2.-- — 134
0re2rnnd §. 2. --- iz-z i
rr ö r> KA»n 'mtl ar $fl« ellerVa!»Liter i Cap.7.$.den- tra Hälftbtun m.,

na delen tu ,gen.
Grillelhamn -- _] l6„

! (dd) Man hcr el-
$. 3. Til Sala och G fle. f«-ft in annan nt) ochIfr. We lie l'ås til genare SBåa ifrån

s,,„. t 3 ©*rbp tilArnbo ochLlalitad - i* fetan tilSåråsby.dala (d) - Il ,i.

Lörby --.-i
Narweitad - iZ
Söråsby (dd) - 3 - se) Der ifrån fil
Gmgltad - it Städerna iNorrlatid
Åby - - -l fe 6 Cap. förra delen.
Brun eller Backa *i ifl „?c„Å,, ,®S(l",e 'm , . ,' land och längre up** belägneBrnkaroaf-
Gene (e) - IIi2-t "><" tår närnde.

§. 4. Til Hedmora och Falun l6» (f) Sedan man
sfr- XX/s'lft'r5<i til kommer förbiNykrog!tr. werceras tu bav mm mim filttalilad - il AMad, som den uei

flemmingsb» - 2,' 2 $ 4. Cap. förra te»
"Mjggarne(f) 1; len anfores.
Brnnbeck - it

TT ,
Ä-iÉ

, X T (g) Ifrån Hed-Neomora (gJ rj mora ellerGrådöhar
Upbo - if °4 manWägen ftMtee
Strand - ii Stad efter 3. L. 4.

Falun ?
,

> t ''
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Miltalet,

§. 5. Stl lNZping , Arboga, j
Och Örebro. -

IfhWcfterås -til Jv. ,
Kelbeckskrog *- rå^T^ZKlODing (h) - ii ,i !y!N,Ät!iad,«edmor,
AfW» - ' Och Slter famt Falusoftunli - 5 ,ei.Cap.5.§.tennaArboga ' - if delen.
fälingsbro it — f-
Giantsllsinmar il (i) IftHn Örebr«

Örebro (i) « .. (>« »fedan ©«>— _4? garna fil Staderna
,,«..,,., ... äA t Wästergtöthland,
§. 6. Tt L,nde, No a Och , «chrn,l,p5ttad , samt den cBergslagen. ,cn/ fan 3 .'c,p. 4.

Jfr.Wcfterås -til ' *' m'

Fälingsbro - /' '' Linde, ellet Lindes-kalingsbro - I4 Linde, eller Lindes.
Blixterbo (k) • ii berg är iz mil/och
Bondebyn - 2- ifrån Linde til We-

Xfs,s-« Stad - i- duwägs ochOwarn»
). .. — <* , backa NanusaQoric.
Grek«3Ker - it— io4 gBerfÄr i.mil.
Grythyttan (1) - 2-
Saxhyttan - -S
8ax2na - i- W5« •* « balf. r. ssNF^Wlhiiipgltad - !i 7.Bratfor5 - 1 -— '7l (m)Den Wagen
J3orS - 2. åt Örebro fil Carlilaä
kressgIrden - 2. årnärmare.,

darMad(m) ** -.
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Miltalet, sn) Härisrä» harmansedan,efteri9h.

sönadrlen/wai

städerna ne»
Ver i Smaland och, Sköne finnas wägar-
na i 1 förra de!.

§. 7. Til gchKorr-

Itr. til

I>lc)r^ibp.(n)§,4.<2.l

3. CAPITLET,
Wägarna ifrån Örebro.

Miltalet.
§, I, Til Btocklwlm.

Nrräz Wä,ien!ilB!>l,
och 6cNc saiut Sta'
derna i Nunlimd är
anwlst uti näslfömgäendc ge,
lioiN^i-Neiäzlllttec!.
och?2lmiuti4§.2c:.

Itr. örebr© - til
Glanfsbanimar it
Fälingsbro - i^Arboga - M
öltuna - i-

Xioping - J-
Kolbeek - iz

Wefterås (°) - 2.!
Kyqnarn - 2--

Lnlcioping *j
Lifslena (b) i-
Gran - iH
Tibble - 2-
Barkarby »ii

Stockholm **

(b)W5gentilL'?-
fa!autfmcsllt!2.§,2.
Cap.och ler ifrån til
Staderna uchBniten
iRefiagen, fe5.Cap.
förra/uch i. Cap.den,
na delen, til Crillel'
hamn 7. \. 1. c,p.
denna delen/,» samt fe«
dan öfwer Åland fil
Finland 7. Cap. för,
ra delen.
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$. a.$j\ Stockh.SödraSlBågeti.
Ifr. Örebro - til '

Arboga §. i. - -J ji
2l (c)MånEme>,bmedby (c) . i; göraren en1 orziiella i - afttom E&iistuna w

Lund - tj± 8i Ä?I,lflD s°«n <lr.;
Xiulflad - i '"".
Fkeisg (d) -i.

Strengnås - t- , ,j (̂ B„£.. , P -r Z? . , StoraMgen
IVlalmby - -| — n| går hör ifrån förbi

j . H.rja (e) - -} strängas ttl Malm<
Mariaefred eller by 4™1-
Gripshohn - -M
LäggNabro - ~ Jj ni . <e)Äswen »id Hr.
X,,,nKl-, .? '" b«r man WägettJUimbla - förM Nari2lr«l tildOdertehe - ii Leggstabroi.mil.
Fittia - - z~. jf l6

StOCKholm - ti: ; (l) Iftz» Hifit.
§. z.TilMykiZpinz, blorr-och 3? fel fil Såttta i.Ml!/

LMkiöpinz 2o?S9?almå* 15/ ©t,

Ifr. Örebro til monstorp i, Hby i»„ „ , , l>I«rrkispl!,8 ' mil/Reilad . it °ch,HiedesfrånÖr«.Lenås - it bro 12 mil.Wretflad - 2-
Hliätter (f) - i*
Stenfiö - it 3ftån Korrkiö-
J-IIIJ , . ,' piutz til Wirnmerby,
iir it n-J T Wefterwik och Cnl-Wallenftad ,; «ar, fe Wåg?n 13,IN jklöping ii 1 a ' $.1.c»p. förraMe*

1—-/ iZi



XX )6l( HH
Miltalet.

Efter förutgående An- I (g) Här ifrån har
notation (f) til \™* Magarna ttl

•vi ,-? • , <. Wimmerbv, CalrnarI>lOrrKlOpinz "--
I2

och Carl«ro„a, ja .f
Efter?. §. i.Cap. til tilZktiö, Wexiö.

T '.~.-r'.Ä.~'.~.~ ,x .. Cbriftianttad, Vftad,LinXlOpMcr (g) "^LundoajMalmcS&c!
|. 4. Genom Bergslagen fil uti i.Cap.förra delen.

Falun.
Ifr. Örebro - til O) Denna Wä.

p. '.. t nen til Nora kbi-
•i-.y t- .J la lottad, famt denbKiHrmardo (Ja) 1- Bergslagen/fe 3 Cap.
Bondebyn - i- förra delen.

Lindesberg - £; .
Ramshyttan - a- (i)bågarna ifrån
NyaKopparberget 2 - Jöokiöpinz til Stå,
XX/il, uti Småland/1K , , '3' Skåne ochHalland/feNorrberkV 2|l i. ech 2. Cap. förraInge>valsbo - i* delen.
Naglarby - 2- Ifrån Örebro fil

■pa l nri 2-. Staderna uti 281*i„ . . I .— «f ... stergiölland/Skåne,
$. 5. Til Jonkiöping och dar — ao* falland och SJobuSnedanföre belagt* Lan/fe Magarna ufiStäder. 2.Cap.4.5.6,7.3.v,

Ilr. Örebro efter2:§. iooch ii.§.§.famtttl
zs *v« j Cbriftinebamu och2. Cap. förra de- Carlftad &c I3 §^

lon til delen.Jonkiöping (i) 204

4.c^ri-
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4. CAPITLET,
Wägarna ifrån Falun til nedannämde
Städer och Orter.

Miltalet.
§. I. Ttl Stockholm. » 0) Til slcer går

Ifr Falun 'a) til ' ®d« frän kal.»nr. I.I1UI1 va; bi m»Mtebijai/5strand - *- ti!Säter I^mll.uPbo " 'i (b)Emellaa ©råt»Hedmora - !*:., o och Brnnbeck tar
rvs,iA rk>> ■ J--Z? Wä«cnaflilAfftad.Ct3d«(b) -? — (,).milifrånS"Brunback - i, laårKtlaMrSäfbykrog och * ,M Hålsobrnn beljr
Broddbo - 2, gen.

Sala (c) - U 51 f3'"i.§.uti4Cap.„.m . ~lJL8 I0-' fotra delen åran»flinad - - * " mirkf hwilka BrukTerna - »- »iö denna Wägen d'
Ceilro - ii ro be!ågne.
Långtora (d) H l^HårgårenMg
kurby(e) i* "fSS* *«sir-,,/ - 14 (ej Emellan deft, t-Su ,' Gåstgifwaregårdar
»» 't " . har man ock en mig
Larkarby (f) i» til EkbolmsfnndsStockholm 't Kungsgård.~ r_L8 22J- CO -par far 8BJ#

§. Z. TilUpfala och Städerna ' sen at, fil SwmG
i Nossaaen Kungsgålt/och nar.„.. man kommer påIfr. Falun efter nätt för Ml, nar StockJol[£

utgäende i/§. til ligger !Ari«ktzdal,

Sala - . . Kungsgård/famt <
a*t . . närmare Statendordy - -, Kongl. LtOSlotfelHeriweftad iS iCariberg til höger.
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Miltalet.

Kiöltwa - »5 sB)Utls.c2p.fona
s<s> delen har man Wc-,

16z Upland ochßosiagen.

torra äelen til
» hafwa närmare<Mn3MN2r '- 64 22' Wäg ät Lelie eller

orezrunä, (I.) - .
!5 §.aer- hafochAlandtilStä.lilmmMHäez tll dernauti Finland/til

hwilkaWägarna fin-- — 64 „ . nas anteknade uti 7.

elter i (K) Man kan «kw
§. i äenna äelen ltr. sa t»i orebr« genom

z. 3. Til Wettcck och ss »i. Ne«a«h,
dåre til 6i°dio «n",
jemwäl til Städttna Wlk «z
uti Giöta Riket. NyaKspparberg 3, , Ramshyttan- »

ltr.kalun etter l §. til l.inä«berg 2

Lrunbick .7- N'U». !
VVlMrns » lj Dylta i

?iaMaä - 2-
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SJii tak*.

Och fedan efter 4. §. ! (l)O wcn gnwm
2. Cap. denna Berasl.gm til m.

delen . til Pin« 1;vötl Faiun cf'
«
u H.u ,. ferr. <>. tilXiOpinz (1) - ..j z.z Hdm .z

ArboM - ~~få' InaeMennmg t'

Örebro (11) - -<44 Mennt.g ,^... „ . .t 1 B<nmora -T§.4-Ttl Staterna utiSo.-manl. ! Gu-.ntlbo i'Ifr. Falun - ti! ! Vyidla" 1^
Weftei-Hs § 3. - — i$im«m »i

Sedan efter 3. §. 2. 1 ! GMy. . ij
Cap. denna de- t Kl5P lng ,/t
len - - til ! Ochfedan der ifrånJn , * . til5robeck2.mil/ochLlkeizmna - —_±~ iTébftoer O.wicksur,di<

Nvkinnina 84 til bebår uti4.I>lyK10pinA -- _»? 26-§. namde etj0„ i
Efter 2,§. 3. Cap. iir. .Södermanland och
Wefterås til Osie.glötland/ e«lt<

Tnrc-lVlla - l' git de &år citerade-lorsneiia yi I7i!cap. 9ch§.§.
5crenong3 - '- ?| '" (lySamfwidarettl... . &r , — 21-Staderna utf OstmMariXireo - - h s !»ch Wäsiergiöfland,
Cap. 1. $. 4. ifrån *** fflnjtpmölan&.erjw-wv»X «-;i ne/Halland/BoMwuttHs til Lan och Blekingen! til

Ixorriciöpm? - !4i .« hwtlkaWägarnaätt
Och ledan tU

~" 8'JBtfM>«ut1i.oti) 2.
t ' ji -a ■ Cap. förra delen/samtLindkioping I. C. m N„a, Lindes och
i.z.töriiadelen(m)- 3Ä ... PhiiipsCad. Bergs-

—-I 31s lag. Cap. 3.
(m) Man kan ockret den Wigenät örebro och sedan ester s.h.i>

l',?. dennadelen til samt d« iftun til de uti förra de!e»
1 c:,p. unders z.4. och de följande §. §. nsmde Htä>tl i Hiwzöl'iauH/ Smsland, Sköue och Blekingen.



Miltalet.
§, 5.Til > och l)»ti- l (n)DenWagen,som här framl.!?nfö»tewid z.§. (K)anfö,

res/ ör wäl ..iimareIsr. kalun til

ra 6ö!en til

m te hår anförts©fader; menlårerej
mara så god. Des»
utan tan man ock re»
fa genom CbriNma:»
Katnn fil CarlNaa ef»
ter 13.$.uti 2. Cap. <förra delen.

(n)

(o) Eljest är or!
denna Wåg ifrånFalun nemligen:fil
Strand 2 n»i
Upbs t^Smedby t

dgMaä il)iä.

§. 6. Til 6ess<- ,ch ve i Norrland
belägne Städer.

Rörshyttan 1
Sticksbo t
Särstal, l^
Hilsta» izHözb, l^Back lj

Ifr. Falun (o) - til
8unborn - l.
Swårdfio - 2-
I.oni5bedeii - t -
Hilftad - i-
ttögbo ii
Bäck - ii

Geflc - J
Och der ifrsn til
vaderna i Nom

land efterra delen.

s.c^ri^
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5. CAPITLET,
Wägarna ifrån Gefle til nedannämde
Städer och Orter.

Miltalet.
§. I. Til Stockholm..

Ifr. Gefle (a) - til
EltKarby - 2i
iVIebcdo • 14
Ms - ii
L3by - a -
biögfla - ii

Upfala (b) - ]i
Eften.Cap.i.§.den>

na delen til
Stockholm

$. *. Til Falun
Ifr. Gefle(e) - dl

Back - -;
Nögby - ii
tlillttad - i^
Lomshedert - a-
Swårdfiö - 2.

Lnnborn - a-

Falun (d) - i
l. X. ©MlOmSala och Wefterås

met fiere Sfätec til
örebr«.

Ifr. Gefle - til
Läck - -|

(,) De Bruk och
Iä nwe:t / som wid
(3«Be och pä denn»
Wägen Hro belägne/
finnss anfbide uti 6.
czp.widi.»ch2.§j.
förra delen.

(b) W3«n ifrån
Uplala fil worrtelje,
fes.Cap. 6. h.förr»
telen/ ach til Qritsel»
Kamn I. Cap. 7. j.
Denna delen/famt le»
dan därifrån 6|'rotc
Hlllnd ti! Stadernaf
Finland 7. Cap. för-
ra telen.

(c) Eller o«k dc»
Wägen som w»i6.h.
uti näst fölutgaence
c»?, anföies.

(chOchiedanhir
»frän til
BZccr och samt
seigilags Olltrne.

HS )s6



Millaltt.
Brun - ti t fe)^milhartfrä»
Hdy i- ti arKila eller Såttr,
Cingssad - -i Hälsobrun telagen.
LörZzby - ii
Harfweftad . 3. rO»« förra telenLorby _ . iZ g.Cap. h.6. anföresSala (e) - -i... Wäqen genom We-
liftad - ill ' til Bergslagen.

Wefterås (f) - iz ,i 16-— Cg) Vårsammastå»
Efter 2 Par» <- « ffil i tes3.Cap.§.5. genom. . 3 ' flP' T* &'"1 / lciZpinz (il Bergila.

DopiNZ (g) - -x* 19. Sen.

Arboga (b) - - t i ' (l,) I temate 3.. i " — 2i-Cap.2.§.genom Ar-
Örebro (i) .'

_
4i ... bo§a fil Lindesberg,—- z)*§. 3. (il Noraf 4. tit

rkilipzNacl Och Carl»
§. 4. Til Städerna nit ©äter» ! ftad > samt Bergsla»

mctnlant. gerne och Bruken rett)

Ifr. Gefle - til j;| ftmma ©täter.
WefterZs 1.3.. '. - l6.x(i)WäMna<ftårl
.t-, , ,, . Or«l,«) ttl olaterna
1 Orsnella och uti Wästergiöflant,
tflVÄ lB< »- e ©fåne/Halland ochLlKeWuna c.i.§. 3 4- %m Lan famtNvki0pin3ibid. — o» 1"*' "^./ r 5 . JE 2&±ult förra telen sCap.
It. ifr. WefterZz til

NorrkiAr» 6 4 C r - , (V) 04 sedan »fr4>urrklop. 3.4.^.1. -14J. ftare ni Staderna ne.
Pars i.Cap. i.§.i. til 1 43- ber uti Landet, fei.
r 11» ■ ' . i Cap. förra telen.Lindkioping W-jjjj^

"XX )s7



. . Miltalet.§.5.Ti!0rk8Mncl o* onliam.
mar f,,mf Critfelliami'. ochNorrtdje (1) (1) Senna»itIfr. Gene - til är närmare/ ån ge-
Flfkirbv - «'

nom Upfala, hm utifciiKarby 2* 5. Cap. 6. h. förra de-Skternlinze - 2\ lett, 2CaP. 7.$.
Loflladbrnk - få 2,beten* anfores til
Forsmarsbruk - i 3 ! tetze Städer/jemwål

Ötvarnnrl 2- [ til ötSScuf uti Uplant»rcgruna - *_ och Retagenfom åto
Sund - -i »104. och;,§.§.uti

nfffiamar t' m 2± 5 CaP- förra delenuimamai/?.m. "— i2zupAde.
Ifrån Sund til 1 (ii)Här ifrån ©ill*
starka - ii berga har manWag
Sanda - ii til CrilfelKamu, eller
Me*® . .; tSL
2"""-! ia marfer har uppe «Sxvanberza - få Landet åro/och huru!>lorrtelie - *i g. långt det från ©få»

11«*&«»» -■» d«na t.
land <m) sKatrnoM platfer/

Itr. VIetie efter 2. §. äranföldfwid2.h.u-
6. Cap. förra dalen ' tii CaP- förra delen.

c»i i5 _
Ä Iemwal åro terdociernamn — 9» Britten anternate,

HudwiswaU 'UU.«,« «
Sundswall — — 22^i°nd.
TT «/- j

_ (n) Och sedan eftertternolancl — — a7z;.§.^cap,förrade«
I_lm as ' lenutföre fil ©fäder-""i« - 42,ineutiOllerbottenoch
Piteå Finland.
Luleå 771
lorneå(n) — 91%
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6. CAPITLET.
Wägarna ifrån Nykiöping til nedan-
nämde Städer och Orter.
§. T. Til Stockholm.

Itr. Nykiöping til
vSwårdsbro - 2\
Åby la) - i?-
Pilkrog - i^

Södertelje - it
l/ittta - 2 -|

Stockholm (d) li,

§, g. Til Marisefred eller
Gripsbolnt.

Ikr.Nykiöping til
Alpa - +i
Amerfrad - 2-
Blackltad . - i-
L3gzslabro(e) . iz

Mariefred eller
Gripsholm - - f

§. 3. Til Strängnäs.
!5r. Nykiöping til

Strand - K
Oymmelltad - \Berga - It
Nofiö - 1*
Wafsbro - - i
Byringe - iS

5crengnåz (d) h

(,) Emellan
Swärdsbro och Hd,
aar Wägcn al til
ilrok.

(b) Iftån Stock-
holm och Sfäoerne
>På Norra ftdatt har©ägarna ufis.[och 6. Cap. famt til
Crilfelhamn ? och fe?
dan öfwer Mänt til
Staderna i Finland
uti7. Cap. förra del.

se) Ifrån Lägg.
statbro har man ock
en Wag åt 2lrj«
Gästgifwaregårt 1.
mil/ och MalmbyH
mil/ och sedan fil
StrengnZ, f mil/ som
dockar^mil längre
än den uti nåstföl«
jande;.§. anförde.

(<>)HwilkaKun«s«
gärdar och Blnk här< Södermanland ärobelagne/ärwidi,§.§.
Hftl.O(l)2.Cap.(örV«
mlennämde.
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5-4. Genom rlkelstuna zfwer se) Emel!'.n Es-
Hwickfunt til Wefterås. Kilshuna sch 'Tors.

15. Nykiöping itil Kellaaralleåast.mt!
Strand - iz (f) Wid Qwtck-
DymMad - .4 M* Få.;, betalei
NSr?g - t ! Farjepenningar/ tom
uÅ *! wid7.z.2.Caf. den., x"t " *' nadelen åranfordt.orftad - 2-

klkil5tuna(e) i- g* 2W " SÄ'
cmÄ jk.. 71 går ock en Wag åf?r bI -ur '. X* Knng-sönzmil/ochofwer Ow,eksund8 sedan ti! Arboga fåFäna lf) til mil.vVändele - ii

.Wefterås (g) JJ 4- x (g) ®enom we.
derifrän ti! "H til Bergslagen/

Upfalach)c.2 §.2. ,5m

Sala <5ai,. 2. §. 3. — 16-
diette ibid. (i) - - -8t,.(l,) Samt M te
T1 , _ , öfrtgeStaderne/iam»«eclrnora §.4.6. 2. -— *ij te «rufen t upiant
Falnn ibid - — oé_ »* RoNaM/ fe 5.raitin ibid. - Zö CaP. förra delen.

t.z.TilKilpiug, samt fedai,
genom Bergslagen til (>) Til Staderna
Falun. i Norrland/fe6. Cap.

Itr. Nykiöping etter -.».ftzrratelen.
nåftföregående 4. (k) m
„ §• V,1 „ Bergslags Magen
Smedby - 9, ligga öfskillige Jan»

öfwer (>viekfund til bruk, som <iro an»
Kolbeek5kr«g - 1; teknate uti 3. CaP.

Köping (*)'/ *JL **,u

25N )7°



Miltalet.
GZlby - -^Gii8>arbo - i^
Byfala - ii
Gnnnillbo - fåBafhuor - 1;
Hbenninz - - $
Norberg (1) - 14Ingelsbenning j§

Hedmora (ro) *f ,„j
Opbo - 1 5' —4

strand - i 4

Falun - i: 4j

§.6. Til Hrboz» samtl.i»llez»
och Ner» Bergslaget ,
met mera. _

Ifr. Nykiöping til
Wallerftud - ii
Högby - iH
RamNad - t'%
Lyen - ii
botten sn) - få
öiver Nielmar-

lund (o) til
Berga - ii
Kungsor - 2-

Arboga - iD^,
kklinzzbro - ii !
L!ixterboda(x) - IV
bondebyn - 2 ■>

Jsora stad - is rz
Greksåker - l<
GrytKytMn (q) - «'

(l)Ifrån Norberg
tilätNaä år 2. mil.
och fedan kan rann re»
fa flora Wägett/ fomarfölesutl2. Cap.4.
h. denna btkn.
(m)^frånttedmc>
.tilLiter år få mil

! fedan til Naglar'
[to infamt til r,Iuu

22 mil.
(,,)Här i'rän går

cn Wag in pä Örebro
Wågen ttl Jeppe 2^
m./och fedan fil Lenas
fåmil/ ech få are
il Örebro ester 7.H.O; Wid Hielmai'!sund betales Fårje,

penningar för en öf«
!'crtacktWagni8ör.

Stint. Lastad Wagn
med 1.par Hastar 12
öre, Trå§,eller Inf-»agnp ör. En Kär-ras Dre/ och åfwenför en ridande 6. öre
Kopparmynt.

(P) Hår ifrån fil
Weduwåds ochQwornbacka Iårm
raKoriår 1. mil ochLinde i|mil.

(q)ifmtl(ilSofa
Hälsobru».
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Miltalet.
Saxhyttan - -z!
Saxäna * A i -- i -kkilipzftaä - i: 7-:Brattefors - i| — zf t
Börs - 2.
Prästgården - 2-

Carlftad (r) - g 7j ,— 32^
$. 7. Til Hrebro.

Ifr. Nykiöping til
Nallerltad - il
Håll - il
Stenko - ii
Hllatter - ii
Wretftad 'il
Lenas - 2-
Rellad få

Örebro (s) ti I2
,

§. 8. Til »otva och Sfåterne
»tiWästergötfantHc

Ifr. Nykiöping eker
näst töregsende§ til
Lenas - i©l
Sörby SKyllerstad ii
Blaekttlid - 1 -Wiby • 2
Bodarna - s-

Örebro (t) - S ,5. J

(r) Man fan ock
enlig1t4h.ntl3.Cap.
refa den Wagenförbi

1 NoraStad, ochfeber»l "teratfrånCarlftad til
Åmål och VVenners»
borzefteri;,§.2Cap.
förra delen/ochtwtlta
Bruk wid denna Wa,
gen finnas åro jemwål
varfiades nåmte.

s«) Den somdenna
wagen wil resa' til
Vtaderstaoch Bruken
i Wärmeland och
PergMgeme/ hal
magarna uti z. c->k>lön» delen.

(,<§ Wigarna här
ifrån tllStädetnene»
oeruliGocha Riket/
ftuti3.c,p. ftzrrade,
len 4.5.6.7.8.9.!»,
och 11. §. §
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Miltalet. > O) Ifr4n Norr-
§. 9. Til Norrkioping, Lin- kioping har ma»

kisping och lönkioping. Wagarnefil de uti I.
Ifr.Nykioping etter c?p i9 förra delen

L r rP j !tantde Gtäder.
1.dap.uti torra de- fm) Ifrän Und-
len §. 1. til kioping til deuti fara*

Norrkiooin? fu) --' 6i mnc.2.3 4.y.6.7.ocht . „ . "t""5 w , °'j
L-inakiOP. ib. (w) .' ,;' Tn

, c--) Och bä'!frän£Ll Å , > <( o — I0lj3nkio>ing fil ©tå»
jOfiKlOp, (x) 3- 8. "'1,- derne neder i Landet— . 22« efter 10,11.13.13.14

!5.i6.i7.ocht8§§-u»
fil. Cap. förra delen.

7. CAPITLET.
Wägarne ifrån Norrkiöping till Stä-
derne uti Swea och Götha Riken.

§. 1. Til Stockholm Miltalet.
Ifr. Norrkioping ; til i

Aby - -l
Krokek - 'i
»Vreta - i'
Mder • it u

(-.)Ifr4n stock.
I' holm fan matt sedan/JNyklOping - h ~ efter y och6. Cap. för.Oerifr3n6.(5ap.i.§. rabelenrefafil Sti-

andra delen til derna»4 Norrasidan
StockholmW -joj ,^3/'°H^K.

€.2. Til StrzngnKzochde »fri» ' r to* ifatt Hlant til
ge ©fader i Sötermanl. staderna i Finland.

Ifr. Norrkioping til
Iby - • ', 1
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Wi!ta!el
Simonstorp ii
iVIalm35 ■-. i- ,« - ?; sÄVffafc;Ramlad - ii M, och därifrsn til |
f!en8by - i- Blkellwnai.mil/ochttollö (b) - I| ?ors«ila | mil.
Walsbro - -é
Byringe (e) - 12

<irrf - i* , (c) Et' Wag filMrCIlgnas Jj IS| Arjai^mtl/ochfeda»
» -.' ... til Mariaefred eller

5. St! Wefleris och Stader. Glipiholins i mil.na t Upland ocy Now
land.

Tr Kn , •. - (*) Wigarna ge,
Ifr. Norrkioping t,»,» w«»«ri« tu

reler man nåftfd- Bergslagen/fe6.§-z.
regäenfeWfeM. CaP. förra telen.
til
Håfio - 9- (d) Iftin tlplal,
orflad - 2- til Städerna och*?™»

Trdrekfntia - i-.. fen i länt och Ro»JCSKeiSCUna - UI2> stagsn,fe5-c,p.föl'
Smedby -få ra delen.

of>ver Q}yickfund til
Wåndtle - ii

Wefterås f"*) - 15 4. (e) Til Stätern»w Citeras i. ; - _3J» i6.ntiNo>.riant/6.Cap.ver lfrsn til 2. h. förra telen.
Upfala(d)i.3.$.§.i.c.-j ?i 23t
Sala §.3. ' "— J 9- st) Ttl de föl««!
»jene (e)ibia. - .'— 3izSfäderne samfBru«(e)ldtcl. - - " ken ikalu Bergslag/
ttedrnora(k)§. 4- - — it.'ä. 4. ca^.
Falun ibid. - --j — 29i\
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Milttltt.
H.4. Ti! Kiöping och Bergs»

lagen.

Ifr. Norrkioping til
ftoiio §.2. - 9'
Smedby §.3. ' 4^

öfwer ()wiekfund til
Xolbeckskrog - itzKioping (g) 2-

§. 5. Til Arboga samt Lindes
och Nora Berg«l'.g.

Ifr. Norrkioping til
Åby - - -i
Simonstorp - 14
Malinäs - i-
Sätrra - i i
>Iwittorp - ii
Botten - få
Berga (b) - 14
Lungsåi - 2-

Arboga(i) - «*

5.6. Ti! Örebro

Ilr. Norrkioping til
Såttra efter nZNto-
regsende s.H. - 4!

HlfHtter 1 - i-
Wrettta<3 • i-Z
Lenas (k) - 2-
Rattad - - it

Örebro (1) JA

har man Wägen ge»
n»m Bergslagen til

och k«!m»
uti nastiöltgäende 6.
c'?s-h..(K) Olwcr Hiel.mlllfundsFärjabeta»
les! Färie,penningarsom wiV6.§. uti näst»
foregäende c>l>. an-
föres.

(') Iftän Hrbsz,
ti! Bergslagen ochWärmeland är Wä»
gen anförd uti förde-
rörde 6. h.

(k) Wögen ifrånfienfattlHofwaäran»
f6rbßti6Cap.B.§.ocft
sedandenstäutilStä'
derne uti Westeryiöt'
lond,Bohus Län ochHalland/se
ra deleu uti 4, til och
med ii. §.§.

(I) Hör ifrän til
Slädernl,' i BcrÄsla-
gen nch Bäcmelaick
Hc. äro Wäyarne an«
förd'uti z. c»l>, löt-ra dek.l.
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XV )?6l US
V

' äKiZping och
©tiberna ncder i landet.

If. Norrkioping til
Brink - i*
Rumbla - ji

Lindköping (m) 1!
Der ifrån til

lönkiöping efter,
8. §. i. cap. fonGdelen. - --j

(m) l-
ftän 11l
Slädcrne neder
det se 2. til och lycdB.
§.§. samt
Kiäpii,Z tii och
med 18. §- ull l-

förra delen.

8. CAPITLET.
Wägarna ifrån Lindkiöping til nedan-
nämde Städer.
.»-..,., , k ->>

Eltalet. W-Oargärettmåg
h. I.Ttl Stockholm och dewid tjl !Merkiopi<>8 til

dm tt>ä,jeK delagne ©fader. £4Ua xx mil och 82-
Ifr. Lindkioping til dcrkiäpmg i. m»i.

«- t. .. (b) U'i nästfore-Rumla (a) - is »fö*.
Brinek - få Mnf&reS Wägarna

Klnn-tJAninrr /M iil©tädeinai©öder>XSol 1RiOpmg (b)J|_4 3
, manlant, istänl^orr-ver ifrån efter 7. ' köping.

Q'ap. 1. §. denna Uti 3. h.filWefcrli
delen til °*Wt**» fil ©ta<_ öuen l" derna i Ur-land ochNykiöoing - — 65 . Roflagen,fei.och2.

•/ * " O ; — *©»!$. §. 2 . Cap. famt 5.
c,?, föna delen 2. sch 3. §. h. lamwal til äeile och Städel ne i
Norrland, z, h. 2. <72p. denna delen och 6 c»p. förra delen/äfweni! Bergslag Orterne 2.c»l>. 4.h. och 4. första delen.
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Sedan efter i. §. s.
Cap. til

Stockholm (c) >.

§. fl. TilÖrebro, och fö »töa»
retililtstillige orter.

Ifr. Lindkioping til
Siogeflad - i'
Hu5byKol - ii
Rielino - ifEmma - få
Sivinnewad * fåSörby * fåAlmby * fåÖrebro (d) - -J

$. I. Til Uoiwa och de iMäster»aölhlanddelägne©täter.
llr. Lindköping til

Siogefiad . fåHustyfiål - il
Motala - 14
Wykyreke - 1 -Rud ellerKl - få
Hammar - få

AlKerfund - -J
Swinnerfrad - »A
Wibykrog - il
Bodarne - 2-I

Hofwa (c) I, - in

(c) Iflän Bt°ck.
l,o!n, til Städerna
pä No>ri> fidun och
blwer A!'and t:l Fin-land se ;.6 och7.c«l>.fölra delen.

(a) Och sedan
denna wägen aenom
Städerna i Wätz.
manland. Se z.
i.§.denna delen/samt
dr har äfwanstre un»
der (b) nämde och
anwlsie Örtes.

lemwäl ifrän u>
tebro genom Bergs-
lagen tll 5311M.

Samt til Wärme»
land nästförut/och 3.2.z.4.utlfönadclm.

(e) Vedan deriflän
tilSläderneutiElss'
borgs, Skaraborgs
och Bohus Läner,
samt Halland efter 4.
tilochmcdil.h, l,.uci
i.^.lölradllu..



Mlllalet.
§. 4. TU Mnkiupiuz och len

Wägen til Wastergiöt»
land <?'c.

tcrB.§.l.ogp.lärra
l!«!en til

Jonkiöping
Der ifrån til M

Lund §13. - - ■
Malmö - - -Helsingborg§.14...
Halmftad(t)§.is. -
härberg (g)§. 16. -Falkenbergs. 17. -
Ciöceborg§.l8. —

§. 5. Til StäderneuNSm<l«'
land; CalmareLän, Ble*
lingen ochSköne.

Ifr. Lindkioping ef-
ter i. Cap. förra de-
len til

Yftad §. 1.

Calmar ock
Carlscrona Z.27 '-
Carlshamns-4. —Weit,erwik§. 6. -Malmö (li)§. 7. -

(OOch setzan hir!ift>ln ttalmNzcl til

ko!m efter den cite.
föl»ca delen.

(d) HHr har matt
ocr. tH denna Wdgen
Loris och Ulricae*
hamn , Och fä widait
atiförberordei.Cap.
fät ro delen/ famf det
aästfoljante 9. Cap.
denna delen fil te of«
cige ©fäderne i Wd»

atlant/ faml
Bohus Läll och Hal»
land.

(l.)Uti de här a»
förde och §.z. har man äfwcnWigarna til de öfti»
zeuti detze Höfdinge»
oöm«n lxlagne Ma»

p.cäll-
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9. CAPITLET.
Wägarna ifrån Jönkiöping til de här
nedanföre anförde Städer

Miltalet,
§. i. Til Stoc&helin, Lindkio-

pinz, Wägen.
lfr. Jonkiöping til

Råby - 2-,
Grenna - N
Holkaberg - ii
oliö . få
öliM . 11wölby - iiBankeberg - iZ

Lindkioping iz
OerifMl efter n2it-
låregående 8- Cap.
§. i. til

Norrkioping
Cap. ?.§.i. til

Nykiöping ca) --Cap. 6. §. i. til
8rocxholm(l>) -a»

§.2. It!Örebro, ochfetan fil
Stockholm, och Stater»
n« t Wähmanlant / Up<
länt Norrland och
Nergslaoen.

Ifr. jonkiöping til
Grenna §. i.
Holkaberg - i?

sa) Nn som ten»
,tta Wdgenmil resa lil
te ifrige Städerna
uti ©odermattlaitt /
fe 6. 2. »ch4.
$.§. faret 7. Cap. 2.
och3.§.§- Eljest fan
man oct fil famm»Städer/efter nästasfara genom Örebro,'
och sedan Södra wä«
Igen til Stockholm,
enligif 3. Cap. 2. §.
ldenna telen/ samt 2..
!C3p,«H.fölia delen.

(b) Och sedan til
Etävernc pä N»lr«
sidan efter 4.5 och 6.c,p. samt til 6lF»I>
k,mn och öswer ;
land <«! Finland 7.
c,?. jörr«"dele2.
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Miltalet. (c)Härifrän Oro
ödellO - 11 bro har man Nom

m i Wägen til Stock'
>v/ JiX .> h»l* genom ©fäder»>Vaaliena - il §+ na i Watzmanland
Inritad - i 9'ochUplanbtitt3Cap.
Fl't5bvfiöl - ii i.h.famt©odran>z<
Och 13 3 dåre efter sen genom ©öder.ucnm wmare etter manland j.2. Idm,

8- Cap. 2. §. til. wäl genom Lindes*
Öreoro (C) - 91.,, ber» och Bergslagen— 2<3ztll Falun§.6.Cap.3.

§. 3. Til CarliU Och Bergs- " "IB "U-'i, ft*lagen. ©täterna t Roflagen
,<-- 7.. I" - . i« h. §• t-Och 2. Cap 2.lir. Jonkiöping til 0ch5Cap.förra telen.

Lrenninge - ti . Ttl8->la och c?efle
cw-~h T i samt ©täterna i

V 1 ■ j *
4 Norrlant. 2.Cap.z.lorkelzryd - t- §. tenno telen och 6.Torp - få c«p. ssrra telen.

Hio - - »4 (tYEmellan Hltll»1, , "7 6|- ttekulta och Torfwfy
i ii ,_. ' 2* gördenna Wdgen öfiHimnekulla (d) IZ mer den/fom kommet

"forfwe - 2? frttnHotVa och göt
Liortorp « 4 fil Wästergyllen/pd
'i r- nr o ', hwilken manfall a*otv.er CulllpränZ5 wmrefa fil ÖrebroFärja til pä denna Siffra fr

\ya jj . 2,- tottomsiönWetfern.
Gerdsberg I z- J^E^f1?^„. /i-* , .. , har ttrön Wagen tilF6rbiChnltin*h. til~u|
Rudsberg « få ' r iBor«2.®raffefotéi
-We - -' rhilipNall 1 1mil och
Buflerud -il fä ">«*><"* fil Bergs»

rorlliarl /v> . i- lagen. Eljest lärerock
<$) • M 4| 7 roaraSSdärr.Chnfti-i—- ( Philipsft.
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Miltalet.
§.4.@enomSki6fdeftlMa- jrixstad.

Ifr. lönkiöpirm til , Cl) Ifrsn 8k5öb
VAnt,„i* s dehär man ock Wäg?/H .-• '' filGreby2.H,.Wal.>VåNerkiarr - n . la iz. Och sedan til
Slåtång - Ii Uoiva 2'
Dimbo - ii
Hene * *i , v «,,,.. •

,f> -I . Cg) Iftän «'"»'dxiotae (t) -j 7» stad lan man feta»
Linneberg - i; refa til Haf)elrör *

IViariaMdls) «i ,, /Z"^'^t«"
Skanfl I..tzdkwpmg. aSägett tll CarlftaiUr. lonkioping til och fä »itare t*
Slåtång - 3i B«gsl««en.
Leaby (b) - i^

lalklöpmg •_* 5 * (h) Här ifrän har
forbiornztorp - 4 man ock en Wag för»

C j
r

«'
, bi ©täten til Tor»OKara - - ziji jAbii>rn$torp|m.fom

Flånda • -X är nsgot närmare.
LiiXäxiöping uU- .

L6.SH Wennersborg&c. « yj S^at1tttuUr. jonkiöping til matro betales Bro». , • penningar efter Ta-falkioping§.4.5* - si ,an,fomwit9.§.2C.
Ciökbem - -i\ förra telen anfo.es/
AlssU5torp - 1f och a,menufl,amma
OauÄtfp få gE««5Sff3
S...ne

j ' ' 3trs«llad. fllmt 10.cslfiad - 1- j. til Kungself ochLrolleled * I- Ivlarttrauä ii. $. t»
Wennersborg(iKj ||| i4^§ %6
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Milialet.
h.6.TilW'm„,erb?och.Ne. I (k)Ufiforradelen

fterwik. I. Cap. har man SS*
Ifr. jonkiöping til garne fr. jankityni, <r»r»A. ? tildeofllge^fadernc

ingaren - - T nedrei Landet, nemf.Llzperyd - 2- uti io.§.ttlWexi<S»A
iVlarientorp - ii derilrän efter 1.$.fil

flcii/» .le'» - -1 . Chrittianstad ftmtK
Loggrd - If namss> Stader.Uti n
Ingatorp - X.4 §.'tlCalmar Sch 12.
Hyttan - Ii §§.ttl Carl«crona i;

»V/- , . »i H. Lund »ch Malmft,wimmerby - Jl Si !i4.§.»e!angborg,,;
Öftorp - -i Iiz§.»almllad,i6,§.lll.
6ronsm!t - ij ■w*hAn,n ' B°r |V
p«. _2 !Wardberg,i 7.§.Fal.

W/ £ ', ' t kenberg..84..l6lö.WelterWlk - '3! , teborg och Kung».
_lfl I7| backa.

Här wit EkL6 bar man Wäqe.! til def npmndne Gultstreckef
edelsor» kallat/ netttl. ifrån Ekfiä '.H Gränsmäla l!/ Hwetlanda
i^/SIeperfaif/ fatnf tet iftän fil Edelfors £ mt. Ochfäletei
han m n 53 igen frän Stockholm fil fammoOtt uti i. och n.h.h.
1. Cap.förra telen/ och ifrän de öfrtge Städer i Riket efter de a»
misi^WägartilLksis

10. CAPITLET,
Wägarna ifrån Calmar.Miltalet,

§. 1,Til Stockholm. j j (a)Man kan o' ird
Ifr Primär (Sl\ »il .Calmar fil Ftock»wr,v_,dimar ca; tu hoJm re 0 tm )d fa{l

Kylzby - U ! te S/andwä^en/
Älem - 2- som an öre»Ht.-19 §.
Löterum - 2- i.Cap.föno, ',.,,dä
cf.,u._ . man far igenom W»>"607 - ' l Menvik och ö/er.

kioping til i>Io»ki<ping, och fä wl^are.
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Miltalet.
iVIörlända - 2§
Huliingeryd - 2- 4Cwilla - i- (b) Nar mankom»

xvrr , tter til dForrkiopin»Wimmerby - ljti, larmanWagarnatil
8Kiärllad -i- leöfrige ©fäderne u«
FrA3(a . 1. tGödermanlandfom{£4 1 t 2.och3.h.§.7.Cap.nti
JM" fl. " ** oenna bilen, upföras.RnttorlTa - ii
iMlbeek - ii

Lindkioping - N
.2' (0 Och»itarefil

OerifrsnelterF.C. 1. "~~ * 4 Städerna pä Norl,
§. denna delen til f i&««' ,amf öfwer $1- ,3 r ■ lanDéNfil Finland.I»Orrkioping (b) - 3? etter 6 och 7. Cap.
7. Cap. 1. §. tU förra telen,

Nykiöping - - 3 23« (d)H«»rifränman
t.ap. 6. 9. 1. til larWagarna til©tä«

Stockholm ( e) -i 0|t ?"*«"! Watzman.—F. 44.l^nd/Up!andochRo»
« <«! famf Norr«5. 2. Ttl Örebro. Kopparbergs-

Iir. (Kalmar ill <?n och Bergslagen
T - i, •.. - .. , «ft4öe cap. och h. §.Lindkioping $. I. —22J ,omwid2. §.ntinäst.
och etter 2 tz.8 Cap. fötugäende 9. CaF.
denna delen til "o c^ade.

örebro .d) - — tji. I.. (e)Defziitanärock
en annxn Wäg/fom

$. 3. Til lönkioping. tullsss den gamla

Ifr. Calmar (.) til 2«?»?.?ssörnetorp - ii cap. förra delen.
LäeKeboKroZ '*. Ii
BcilenmZla - iz
LerKszKulr ? ii
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Mlltaltt.
Rosendal - ii
Seraip - i^8Kurebo - l^
Hwetlanda - izBränzmsla - i*

Lkllö - - ii,
lVlarientorp - -H
Usgperyd - i*
Ingaryd - 2-

jonkiöping(t) ~£

j. 4.3il^»isochdenWä«
gen fil Cotheborg och
Staderna i Wastergiöt»
länt.

If. Calmar til
vorby och Mrby ii
Börleryd ti
Lrsnebult i -
>VilKiol - it
lViäriililt - 2-
I.inb6td« ' -
Årcda - 3-

WexiöCg) . - JJ -orz - - i?
Nollo - i-
1/orp(li) - i?
Bor - i?
Värnamo - i?
Brnaryd - »|
ölmeNacl (i) - i»

t (s) Delisrön bar
.map sedun Wägarn»
»'ilStädcrneutlSka»
raborgs Elfsbolgoch
BohusLäner uti 16.
i/ochlZ^.h.t.c'?.
tona delen/samt 34.
na delen, jvuinåltil
Wärmeland och
Bergslagen§. 3. ibid.

(s) Härifrån N'e-
liö »al man sederme»
rc-Wagaina tit <"Kri-
lilÄnttzäoch^a^Uti
idttadelen i^p.i^.
Cimbritzhaniu h. 5.
Carlshamn §. <s.Lund
0$Malmö §. 7.

IfläN c«lm,r til
c,rlscron,,st i.Cap.
19. §. förra delen/och
därsammastäde»StrandwHgen til de
mät äfwannämde
MäderiSkäne.(k)lftänTorptil
lyngby Hamne»
Mailaryd iz,F«ger«

öst«lyngbyl^,Hs«
torp Nelllnzbosz

sedan Gläns,
IhfIj och Landscro-
n, I Mil.

(YHärasrWäge»
»f til Halmftad ester
niWljande 5. §.
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Ci!5lawed(k) - ii, j
Cronbult - ii (k) Den som ten.Tol5torp - få naWägenroilrefottl
8wen!iunga - ii Städerna uti Wä»
FInnnaryd - i| stergofhlant/har här
Skiåne - ,A »><* Gthlawef.Wäg
Liorlanda - i| affilKietfelsiö-zm.
Bygiårdet - i- SffffU'?!*Landwetter - , A °f 11<. , ? ricaehamn |. mtl/ OchCioredorg - l? edan efter i.CaP .for<
Reberg5kr«g - - A — 55IradclenfilLock^.l6

Ti! FärMaden och zfr.fiflnamde ©tat
ofwer Färjan til "lTimeled ' m. Trä.

Kuncwlf eller detiZ/Falkiip.ng^»VUngzeil ener mil,och sedermera ef-
BollUS - 'tz' tet 9 denna delen
„. f, -,, "

_ 37* t,18karaochl.lndkl6.
MUlNltl - I 7. ping h. 5, Wenne».

IVlarlrrano - n x\ Mn
borg §.6. Dockar— 4°- oennaWizen mycket

tz.5.TflUal.Madochdeöstige «ng« til sfwan.? * ©fäderne i Halland. ->amde •* Jjf%te /- , - *.•* derteräfwanwre, anNr. Kalmar tu ben genom janWÄp.

Wexiö §.4. -"t /Ostkan man
ju /lj-u-J l "ckrefa ten uti 4 §.Olrneliadibiä. 9» 1 Wagen fil
Bolaryd - >l KNenlinnga och där
NilTaryd - 1? ifrån utsöre fij Hij /

Ramnls - ii jämten 4.$.
rjrflhered - i A 2. Cap.ntiforra delenUranerecl I. tilHaJmftad,Falken-LlalmltaO (l) , berg och Warberg.
Qwibole - iä 3c»?Iemwäl tärifrän ät
3:1 7a rl Backa 1'ra. Roge-Läckeggrd - it wt',oitil Xuns«.kalkenverg - Ii .' backa'2.mil.is 34-i
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Miltalet.3vlaru.p ° !>

11. CAPITLET.Wägarna ifrån Wexiö.
Miltalet.

§. I. Til Stockholm &c. 1 (a) Hsrift. Hwef,
,/- ' « -i Ianda gär Wägen äf
lir. W eX10 tll Wimmerby och We-

Åreda - - iz tter^vik , neml. fil
Åshult - ' i i ®6lå, IM.
Nybbeled - i- ®f"» 2;
Stocktorp - ii U""" . ■"*Nnetlan3a(a) - i| w.n.»e*yx*

i- il Åstorp «
LkliO (b) - jJjQt Weftérwik izm.Lerza . i£ (b) Wagen fil af*öetbella - i| wannimde ©fäder
letter - i- ftänEkfiåår til Bo-
Dala - ii gärd ifmil/samt fil
Molbv - - J Ingatorp pä äfwan«
Bankebert? - ,' anfördeWag 2 mil«an«eoerz - 1, (c) Wägarna fil

LinaklOPino- iliox , ©täderne uti ©öder»
Ner ifrån efter » —" Z°* nanland/ famt den. .? Wagen fil Wahman'L,3P- .'' *♦tii , and och Bersslagen,orrkiop. (c) — 3 ? 2Aj finnas uti 7. c. denna
Can 7 c> i til ■** delen 2.3.4 och 5 .§.§.i.ap. 7. 5. 1. ni 1 sl @{åDecna

I>ykl0Ping - --_£? 32ö pä Norra sidan om
Cap. 6. §. 1. til Stockholm har man

5t°ckholmc<!) J.o; +I .gp
ä9(SÄ0* 6'
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Miltalet.
§ 2. Ttl Örebro, och Efa< ! (c) Här ifrän ti'

terna teräf,ranlore. Wadftena är mil,
Ifr.WexiÖelt.förraStil och ftdan til totala

F,rA l iMykyrreiRä!^£,K11(J - — ro 8 Hammar il/ Afker-
Til iVlölby • 7? fond jmil.

3eneninge (e) "J «H. (0 ta Staderna
Hakle . -i -~? *8b j" a>wanfLre / uti2 . «ai .t / NöÉntOTlmid fe 3.Husbyfiol - 1. CaP .i.§. Up avd 2.Xielmo - 1? Cap.ioch2.z.§.Nor<
Emma * 1? land 3. §. uti denna
8winnnvad e 1? d.len/Belgslagen 3.
SrSrhu - IA Cap.6. h, ibid.
a 1 L < (8)Uti f°n o delenAlmby - i? i.Cap dar mait härOreoro (O - '< ifrån Wagarna fe-z. 3. T1 J<5„kiSping och Stä. ii" 29^^rmera£' Efäder.
dennai W.fi rg.olland. *>« "r « Wa,te> atof.

T* W/ *: -, tant» §. 16. tll Borisltr. vvcxio til gch Ulricehamn. §.
öl8 - »ii 18. fil Ciölhcbortz,
Mi.tkull - i- famtntty.Cap. Den.
D,_ . ,I. nadelen 3. 4.5 "ch 6.A". , i 4 §.§.!.! de ofrigeLtarbult - 1- Dttne därstädes, fäwriggitad .ii wäl fom uti Bohusliobnlt - 1 - Län och Wärmrland.
Swenarura - ' -' (h) Uti dcnaa fä
8tiöamu . 2- wäl »om en del af desugarna a öfrtgc wio dri)e Sta.Barnarp _ - -z der citerade §. h. hct

lÖnklÖPinA (g) . trun pä fam.na W^.

"' U«WV^Släneoch Bleltngen. kan finnal,tr.V/ext0efter4.§.nti och Regiftret utwi-
nztttöregäcnde 10 C.til l F»
(;iöreb:gLle.(li) H_- 24!
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Miltalet.

Lfter 1. Ogp. lär»
ra 6elen til

Mg6§. I. . ..- 19;

s.— — 17?
z?- 2c>z

d2rlscron3§.'2. — — iiz
Ltrer 4. §. uti rMfärs

zäenäy til l
dalmar - ——slit

12. CAPITLET.
Wägarna ifrån cackcrona.

MlltHlet.§. I. Til Btoc!iko!m. (i,)Mankan»cktt»
Ifr.c,r!«cron2c«) .i! K3.:^'Ä,°F,

«uk>oetc>rp » lade <Lttandwä«mliiylleryä > »z efter 19.h.i.c,?.för-sur - ' IZ la delen/som dock är
Nmmcbosa > lj mycket längre än de,

LrikBm3k - 15 här anförde.
KuUg « lz (d)Wid Hwetlanta,

> ,4 aäl Wäqen af til
» i; ttervik, som den wid

dtocktow » it ih.uti näsiföregile»'
ll>vetllnag (b) 'lzj dec^Mlölli.
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Miltalet.
BrZn8MZla - ii

LlsllO - !f, 7« W ©e ©ägarn»
Efter 1 1.Cap. i. §. til " lilStäderne t ©öder,, • i, -e • . , aiötilanb med meraLindkioping - 33 27znt,2.3.4°ch5h.§.
8. Cap. 1. $.til 7-c'p. denna delen.

Norrkiöp:e(c) -Jj $14
7. Cnp. 1. i til <Z ägarna til>.< , • i ■ y . , 5taderne på andraJNyklOping - oi ._, jtdan om Stockholm
6, Cap. !.<). til finnas uti 5 och 6.

Stocltholm (d) r^MT^ delen
§. 2. Til Örebro. v « »Itr. Carizerona efter man resa",' Släde?.

forutgående i. til na ochBruken iWar.
i7 i melatiD 2Cap.13.tz.kllO - -'?« förra Men.

Cap. 11. 2. §. til I ®åfjman!anb
Stipninaf» 83 <f, Cap. 3. §. i. dennade.DKicninge — _ »j>Ifll# Up(an0 Cap. 2.ver ifrån til |§. 1.0&2. Norrland
öreoro ibid. (e) -II- 3 a §-3.Bergslagen o.P.— ",3 K, b.

z. z. Til lönKispluZoch Sta,
derneiWästerqilcland, Denna W.v

gen genom Wexis
tan den som >'edag»rresa til Qiätebarz,

lilnnä samt de fiere
Städer i BohusLän
efter 4. §. ic>. cKp.
denna delen/ »em lil
N3ln>NZ(l , snillen.
bcltz »ch WHlbcrg.

Ifr. Carlscronatil
8killinge - ii
liunneby - i^8Kiörge - 2-viuramåla - 1i
(jMrnniala - 11
Uttala - 15Ingelltad - -|

Wexiö (O -. !|
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Miltalet.
I)eritl3nelt?sz.§. l,
i i,<l!2p. til «'

~ . « . « ° "Gtaruboas, Elfs»§.4. Tl! dKnNi,nlkcl och Sta» och Bohus lä»derne i Skanc. samt Wärmel«ndlir.dar^cronHefter finnas u« 16. »7. och
,9«,Mi.,c.P,.är. i,h!^»il^
53 6t-wn til 5.«ch6.§.h. y.c«l>.- — 6z denna delen.

1113(1 » — — 19i förra delen bar liulil

1.3.7.torra ae. Gedtlyd, me»len zenom cw- ,dan «s.r m°n ät
ttwiNilä til mil samtI.Un6 - St«d«n,dmflän. — 2iz t mil.

(i)Emellan Ml,!,
§. 5, Til Nellintzbolz. »chStadenqäi l.unäs

Itr. m som ärnngefal2.mil,
QKlMgnliHä -! 2z mnn kan ock pä sam..... , ma Mia resa ntfött. iz ' til^,nä«rc>l»ätMl><

l<äniZe - arps Giäst^lfwaw
> götd som är wid pah

Lleckmsl2 - 2- zmilifränAstolpti!
Xbv > -ii sistnämdeStad.
Hgtorp (i) > l^
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Miiialtt
§.6.TiM'lmNaä nch ben Wå- i (K) Eller lan mm

gen upföre til GiötKeborg. refa hår ifrån Belin.
Ifr. Carlscrona til »«/>> Fagert ip

ri /I. /i J i,' °* fedan til tfnåa»Cnrimanltacl -r 4 rvb iz mii/Stugby
Wanberga " ii 25Konige - ii »til.
Kedarp - 2i (I) Härifrön har
D',j,n!'t> 'N - i 3 man °lk Wäg tilBaimge ,k; i* Änd fokeltutlga (!) - 'i De „ bar .åfroannäm.Waxtotp - ii de Wagen til Halm.
Laholm »ii ttad.

HalmfHrl (m) *-,■,' ('") Denna Stö«ndllliuau lin; aeatil Halmftad från
QwibÖle - It ! CarK:rc>na ar »ål
Bcekagård "ii ' närmare än aencm

Pallfpnhpro- -ii , v/ex!ö,fomwtd ftz,raiKenoeig _s ,'_
? teg&nb« 3. 5. ar på.

tvlarup - i| z9b mmt/kunna iefot|och
XVarOCrg - i' ii utt<-.§. io. Cap. un#waroerg - w«-

Backa - ii Iberg sch Giö:e-
Kogelund - -j borg är denna nå»

Kungsbacka 2. 4i sot längre ,
«■-. i? —■— 7 . (n) Härifrån »{<
marra "ii 5 dåre ttl Städerna u«ClOtebor3(n) -i ii Län/se4-§.

0 ' 39?.lo.Cap. denna teltn/
9. §. 2. Cap. förra delen . «em 6. §, nastföljanoe 13. Cap.

iZ.^ri-
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13. CAPITLET,
Wägarna ifrån Christianstad, Malmö,
Lund och Ystad.

Miltalet
§. i. Til Stockholm

Ifr.Iftad - til
Herrefiad - -^Tranås - »4
Lrölarp - rz

'. , OZgeberza t ii/', i-

au"»'/*Carift ianftad (aXj**.
)<W-Frlof , - ii
i Broby — /?, - it

IVlarklunda - i4Nlmbult, , - 2-
» i'
> i;

L. - it-
/ ' iiÉ-
V. - ii
Vi - Ii
/ - ii

• i^
/7' '- i'
I /' "

T'\ / tf J 8

«°»»8M2la - .1

IkllO
/>-.""" -AsrgH- / ?y- iz

Letbella ' J *Heller '- *-<Dala - i-l

s,) Som Wägal'
na tfrän alla 6fwan<
nämde Gläder gä til
Btc>c!lko!m genom
lHliNl2ntt,ll, bllfw»
de har underet
te!,och ärdenn>i Wi<
gen iftän kl->!n,s til
i.u!iä der isr.
til Hurjwa iz, Höc>
bh Wram
til cKritt«na,H
mil.
Eliest har man »t!

eil 2C5q tWnMalmi
ti[Jonki<3ping och si
widare til Bt«clc-
holm, som här nedan»
före 2. h. anförcs.

(b) Ifrån Weiii
har man ock Wäg ät
Jonkiöping,fom dett
uti z.§.l l. Cap.sörut
anföra.och sedan til
Städerna uti M
stergiötland 16. och
17. §, §. i . Cap. förra
delenftmt 3.4. j.6.
§.§.9. Cap. denna de»
len/ och ben Wåge»
til Stockholm h. I.
Och 2.ibid.

(bb) ssåjje» tfi
WimmHb/och>VeNer>v!k se 1l.Cap.i denna Delen.
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Miltalet.!Kfolby(c) - -i. (e)HäroårWagen
Baukeberga - i^ , "nom ScKeninge til

Lmdkläpinz 4,0| m
Kunila - i%~~ **» l,ch betifrån til Sta,
Brink(d) - i\, derna i Wä^man.

Norrkioping(e) *& «#.SltJ^
Åby - - -^ — +** 5. §. Norrland 3. §.
Krokek - - ii' bergslagen 6. §. 3.
WretÄ ,?' Cap denna delen.y;,reta *?' (d) Hår har manJ ,?„ . " •1I ,/ Wagen af til Ml,

Nykioping - 6' *v< lä./ och Söderkiz.
8wärd<;r,ro - 2' —? -sO-,Pin§ 1 - mil.öwarasbro . zg. (e)Denfomwilre.
".,> va,» - *•»*£. fa til någonderaafbePilkrog -**»* öfrige <Vtä2ett»e uti5odcrl.cI,c «* -j s7' söderman!.and / hat

-» — 7* '/^utt 7. Cap.denna be»tittia - 2 -\~n Vägarna, tilStockholm(g) »t > a . ,.»i-"trengnsz §. ,. °*
MO genom Jonkwpmg. na och Torfella §. 3 .Itr. Malmö til äfwen Cap.6. 3. och

Lund - l4 (YImell.Swårds»
Kiåa,nze(n) - i- bro och abb härmar,Ikarp* - - 1- Wägenaftil^os.
i, /i,, .? Htad.
Bleckemsfa - i| Staberna pä Norra
Bålinge (i) -.ii ' sidan/se uti förra de»len 5 och 6. c»p samt öfwerHlanb til Finland7. c»? ibi<l.

(l>) Här har man Wäg af til l.,nckcron, 2. mil, och til delfrige StädernepäEiösidan/ som ses uti nästföljande §.
(>) Se Wäzen här ifrsn lil »»Imttzä uti nästförezsende

12. c«?. 6. §.
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Miltalet.
lagerbult - ii?
rvlarkaryd - Ii. ,,-_ „,«,
l"r-,bk>rvl« - t* (k) Denna Mageni ranerycl i, fnym(m fftKnämna - ii, io.Cap. resa tit c»;.
I.mngby - it teborg, samt de der
!)örarn - 2. omkring velagne
TSnö - - it Stibn uti Wastw
VVårnamo(k) - i*"' Utland och Bohni
Klefshult - 2. **"•8!iil!ingeryd - i|
Byaruni - ij (1)Ifrån Jénkiä-Larnarp - I| j.;m pinz til Stockholm

lonxiöoinä (i) ,v '*, ssyc.i.h.iilörcdr,v j —28i och sedan til Wa§.
»•i .-. ,

«* n i manknd / Upland
$. 3. Til CatI«cona och Cal- Bergslagen §. 2.mar. sam: be ,erwid nam<

Ifr. Malmö - til de Cap. t förra belett/
, -J 1' III ChriNinzehaml.Llincl - - 3 ocf) Bergslagen§.3,
Hurlxva - l l ,uti demälte 9. Cax.
»örby (m) -'t denna delen.
'VVram - 2i

CnriKianttad - !i 9- (m)HärifrånHör.,
lidkinge - ig ibyhar man en Wö«
cilädenrv - »1 $rM Chriltianaa<l

- '? tilWe25mi!,ochfe-Asslum - t! ldantilBierlöfi.m.,Cadlamn - 4 4 h^^
!

Högby - 2, »58
Runncby - it. .00.fh*etnP
äklllinge - iz """'Carlscrona - iZ,< lborglÄ

lyckeby - -2—*M
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Miltalet, J (oM.dare lan ben
Abramsång - 2$ i»m oehagar/ refa
Bromlebro - Ii dennaiStrandwägen
Di
, . ? til Wlmmerby och

i«r ' l' KVefterwik, efter 19.Wal5me!ota - 2- §. uti i.Cap. förra be;

Calmar(o) - £ 95 „Jto&mtmritm*Zlz steWagcn ttl åfwan». »>.'! va j ,fox« ju im s nämde Städer är åt54. Til Yftatl ifrån ivl«!u,3.
Wcxi6 8Won| Bkfia

ur. Malmö -til somden wid i. $.11.
Kloruo - iT Cap.denna delen an»
Ander-lot - -f *("'mam emellan8Klbarp - I* Yftaä och chrittian-

Yftad (p) , »t «J ftaäaranlöid ntt i.§.r T 1? pttaCap. jämt i.h.

ir xi 1 A -. gärWägentfr.LundUr. Malmö - til i.m.i.ii O^E..
Dalby l,) -2- werslöf Vftad^8iobo . xf m,h R c <.

y.
T™!, . 7! (r)Har«slånDal.
1 1 i &t) qar oå a ,flCimoriznamn *r Maima 2,. m a/ men

ben närmcha tmel*
§. 6. Til Staberna trio H.ft lan Klalms och Vftad

fnno och Siön. är DÅnJm-4,hanför.
TA. .u be. Och ilränlvlalmsitr. I uao - tu Nä ,ca * gom,

Ls>verlö5 - 2i ma i.mil S<inorp2/
DalbV (t) - ii1 0<& til Lauäiicrsu,

T .4 14 lmi'1*.Lima - ' Jf- (»Härifrån Kiäf<
Kiåflinge (s) - 1 - inge går en wag för»
SaxtOrp - I - I ' Lanllzcron, Och

Norarp i'. Ingelstorp l/ och til rugelkolmL.m./ hnMnäli-V.
lH«»« än t>m M,m dehär nämtze »Kläder.
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Mllcalet.
Glomslöf . .' (t) DennaWägen

XAriGnaUnra 14 ,"an m,n ock här frättt-lcinnglDorg il ,.
I0xHalmftad, sedan res,

klenninge - -^ —* 8 eilStäderna uti 23.ii
pnoc-lliCllm - ii ,' lstergiöthlanb / somUNgLinciLLi , 2pen uti nästfoljande
Margretetorp - i ! ii4.Cap.2.§.upsöras.
Harup - i-!

Laholm - *- (u)WidNyorobe.
Halmftad (t) - H-i* 1 7i t(lU* Bropenningar.Nglmltaä (t) - BropenmMl.

lalxcnocl'? - , kil samt sedan
> l» ""/ « ifwerSitzn til kw.

ii lir-,näl^mil.Afwe»>V2Werz - 24.ilHei^mil/Bä^Zgcki, (u) » iz Holm Intaga»

l"an til
Xjsng . 14

KeberzskroF » »^XunzBclt eller Lo. (,)ochsedanw
NU5(x) » ,2'«fran »il Btlömlk<!

Bme6zrucl -i- Ma delin.Klen » ii
Oröke , - it

(y)' II zz.

14.C^ri.
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14. CAPITLET.Wägarna ifrån Halmstad, Falkenbert
och Warberg.

Miltalet,
$.1. Til Stockholm genom /

JönkiöpinA. A
Ifr. Haimttad til (a) HK ifråntil

rw„r,~.,a,i .i Örebro benna Wn»vtabered - ii gen/se 2. §. 9. Cap.Rambnaz - i* benna delen/och sedan
Nifiaryd - iH til Staderna i Wal>
Bölaryd - i£ manlanb/ Bergsla-
Cii8la>ved - 24 £» t Uplanb oj
cVvvH - «T Norrlandg.Cap. ochfr.nya 2? 6.§.h.2.Cap.i. och».'narycl - 1, 2.h.benna delen/samt.lära • 11 5. Cap. <Lrra delen.

)6nki6pinss« 'AL XSS&TS
Venfrän efter 9. dermanlandzCap.».
Cap. i.§. til §.denna Delen.

Lindkioping -JjU 2?'
Cap.8. >t'l (b)Den som den.

Norrkiopin"(b)-' 3; 9
n>Wä°en ">«"(?'«„ * il.' / 5' 3 8trel!tzniiz, orlcll«

Lap. J. §. l. tu litkelzcuna och Ma*
NyklÖDing -' 3o' rimfeed,nar Mi,a«(in / € ? til " wutl 2 °* '• h. §.6. 5. 1. tu c öeBna bc(En
Stockholm — 10Z 49? Mentil samma ©tå*, oerär ock d^Wagen

tz.2.KenamMl?elaiztl«nd genom Örebro och
och Örebro til Stockholm. Sobra stdan OM siön

Ifr- Holmfl-irl - til Malaren/sommiH.§.ur. riaimnacl - tu 5 Cap Denna del»
Ovvibole - 1+ anföres.

G Affia-
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Miltalet.Affinge . - i;
Skiönwad - izRia - .;
Guuarp - ,^
Klefwen - ,^
Hie - i;
8>venliunga (c) - \\Lergiårdet - i^Brun - iz

Ulricsehamn (d) -j
Timeled - »4Trädet - i|
Leaby - i»

lalkioping - -j
Torbiornztorp (e) -i
Ramflad - ifHene - -H

5kiofde (f) 1^
Greby - 2-!
Walla(g) - 11

Hofwa - **Bodarne - 2?
Wiby - 2.
Blaekflad - 2.
Mosas - i-

Örebro (li) - ij

(c) Wid Swen,
iunga gör Wägei»

ö wer til Hunna' »d
och Ramsiät ät L«>
,a«. Ifiän
l>erZ g<»r Wägm til
Kivlnae2 m. Nm-
manstVrpi/ochinpi
oeil har anförde wib
Älmnarp i mil/sam>
lstän til
Fchtorp m. Xii»
ingeI.z, och fä wida,
re tll Nortmanslorp
i/Gunarp i. mi!.
(ll) Härilrän Tlnx

melld har man ock m, Wäg ät Gylleryd 1.
mi!/ Ledhester 2, och

2 «>!.
lemwal kan man fl,
iimlled resa til Häg,

' na iz mil. Liung
Stenungai/ OnfiK

Alguslorp 2^,
, Lagmanstsrp

Hene iz/ Gälstadi/
Br3fietl,ochtiMcn-
nellborz mil. K
frän Algustorp hal
man »ek Wagen ät, St.Wänga iil BK«,.

l (e)Häriftanß
l.i<zkispinK2.Mll.ock en Wag til Skar, 2G mil/ och sedan til

(k)Wid BKiötte gör Wagen ätWeris ochtil ltic,:^
mil/ och öt Binneberg til^«Xa^2^mU.

l,ii)HHrifrän har man en Wag til Torfwa 2, m. och sedanefter z §-
delen öfwer Gulspängs Färja ti! ckMm«!,2mii och

s:«iz2«i sMt wih«reUl Herzslagen. (t>) Mgen iftsn vlebl, ge»
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Miltalet.verifrsn efter i. §. 3. nom B*rgilagen tit

Cap. genVm Arbo- ©fadern* därstädes
sa Riönin 3, We- uPf&K "l Falun'f* 6.itksZ%Il DennaDelen,

ping(i)til (i)IftånXispin«l>..'oc:KNolm (k) — zoH .,iharman,ock en$&<fc
« < f.i «« *»»«..

~~ 4 genom BerMaglti til*' H, n mS rJ^&piTs.*.*.
H>ag / nemttgen nom Wefter|s til Up-

Ifr. Warberff - til 6'» och Stätzerne i
L«,brn ,' RoslagenCap.2.ben-
Aiuru . 1 nabelen,och5.Cap.2vinnare - -J och;.§. förr» beien.8kiene - l| Til 5a!a«ch6ieKe 2.
RamMtt - if c«p.;.z. denna delen

Borås - «t -1

Bornltad eller Bor- J£W '?" ma»
n,nl T . ock l rått Örebro «s«l ena - ii @6öra Wägen BÄI-Ielgarp - ii Mälaren til Stock-Riedabo - ii bnlm en.ig.t H. §.g*

Torbiörnztorp - i| Cap. dennadelen. 1
Och fä vidare efter I
näflforegäende §. til (!) På Denna Wo»

ÖroUrt ,h 7-7- observeras b* IBIDreDO (l) — »7.1 2tf förra §.anteknade Af.Stockholm — 2o|: wägar til debårnom.
§.4. StlWexiöock) Calmar 4s'deV«der.
Ifr. Halmffad efter s. (m)Uti samma o«p.

§. uti föregående och §. har man ock
to Tan »il gentfrånWarbergochIO.Lap.tll Falkenberg, och Utivv exio (m) - »"184 Ii.Cap. i. §.til
Sedan til TimTf/*?&W*'

Calmar 4- §»ibid. -it^;
1 — l mmm ? ViI



Miltalet.
Nster6. §.l2.cap.til

(n) Denna W5gen
HeNON. Chriftianftad
Och Carlscrona til
Calmar finnes Utisamma Cap. och §.

cgp.i; §. z.til

<sgp. i;.§.6. ti!
M Uti den 6.§.

naliforcgaenbe Cap.
famt4.l!ch5.h,h.dåf!
(låbeö har man äf»
wen Wågarna til be
öfrigt Stäberne t
Skåne ochblekingen.

Macl(o) -
<r)Dchfäwidare

til d«pä samma Wäg
npfdrdeStäder, uch
nnwiste wägar.

L. 5. Til Städerna äfwanftre
wid Siösidan.

ltr. efter 6.
§. uti 13. Gap. til

Falkenberg - —
(p)

15. CAPITLET,
Wägarna ifrån Giöteborg, Kungself,
Wennersberg, Skara och Mariaestad.M»llalet , (,) Man begynner

Idelig Wäg<n härwid
emedan

darilrän har fti<
!te gruom (!iä-

tkeborz och äfwtll
VVenuerzborz til

§. I. Til Stockholm genom
Giothcborg.

Ifr. Kungself (a) til
Kebergskrog - i*

Giötheborg - -i;

AU ) i°a ( U^



Miltalet. Stockholm och be 6f»
liae Släberne pä
ben sidan.

(b) Här ifrån
Skiöfde har man ock
enWäg åt Norrtorp

Liutig-/ tin«

Lerum - 2-
Ingaryd - iZ

Alingsås - - It
8Kiötde (b) - 2^
Wedum * ii
Wånga - 2-

Skara - * H
LkiZrf - i--
Liuneberg - 2-
Walla - 2-

ttotva - [i
Efter 2. §. 14.Oap.til

Örebro - —.- --.
Och ledan efter i.§.

eller2.§. 3. til
Stockholm .-:

§. 2. Ti! Stockholm genOM
XVennerlborz.

Ifr. Kongself (e) til
He - Ii
bäck - -I
Ström eller Holm if
ltagan - 1J

Wennersb. (d) N
Bröflet - ii
Oälttad (e) - i-
Fryeil - 2-
örlöfa - it

Lidkioping l '
Rälängen ' - i*
Luebacka - it

<'erfwa i£/ Kolin-
gem| Encbacka i»,
Biö>så'er iVlariZe-
ttad i^/Hahelör^
Ne.s,va mil, och
sedan widare til Öre-
bro och Stockholm,
antingen genera
Städerna i W'tz«
manland och Upiattd
efter 1. §. eller ock i
©Sberaanlanb §. 2.
Ull 3. Cap. Denna be»
len, därest man ock
har Wågatna genom
Bergslagentil Falun,
famtuti2.C,p.2.och
3.§.§. til Staberna
Rost gen och Nonl.

(c) Här ifrån til
Marstrand fe IQ. §. 2.
Cap. förra belen / til

drälla Och SrZm>
Nad,fe l4.c»p. 6 h.Ibenna delen.

I (d) Har ifrån til
jUdwalla och Strsm»
ltadse9§.2.Cap.'örra
delen fam' til Åmål
H.H.CaMad5.i3 ib

(e) Wc.» har ockr Wäg åtWiener.mil,
!Liung2/Flata2 och

NA- )loi



Miltalet.
LiärlettOr » i^. til SKara i.mil/samlsedan efter i . $. tilH0f»00ch Örebro.- it
Ngsselrör(t) » >z

(0 Ifrån Högel.
rör går en Wäg åt
Aörfwe mil/ och
ledan efter 3 §.y. Cap
,öfwer Cnllipång til

VZriträn!til6rcl)ro §. 2. c. 14.
Be6an til Chrittinlehamn ochdillad.Twckkolm §.!.?.;.

(3) Efter nästst<regäendez.§.ärifrän
Weunerzborz tll»osv» mil/ och
säledes denna Wägen
tilBtockkc>!m m.
ifrän Wcniie«bc)lz.

§. 3. Til Nykioping. !
efter l.§.til

liLnmnäaboäa ell
Bodarne - 2t
>Viby ell. XVrets-

torp - 2 -VlackNad - 2-
fiörby - 1 -
Lenas 'h) - ii
FVretflad - 2
Alfätter - iz8tenfi5 - it
«211 - iiWallerstad , lS

Nykiöping - M
Och ledan denna
'Wigenefter §.iOap.
6.denna delen til

Stockholm

(K) Denna Wä<
gen tan man ock wsa til de vfnge Sta»
deine utiSöoermaw
land, nemligen från
Lenäs til Jeppe \\
m.Löfsåker 2. Ofwel
Hielmaifuno til
Bergaii,MroiZ,
Llkelitnna i, och fä
widare tilTorfella,
Strengnez och M»'
risfred efter 2.§ 3-
Cap.denna delen/son»
är rätta Wågen ge,
nom Örebro och f6<renämde Städer ti!
Stockholm.

t
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$. 4 . Til lVorrkiöpintz ock)
Soderkioping.

Ifr. Wenncrsborg
efter nzflforegk-
ende 2. §. til

Hofwa (i) - —I

Der ifr3n efter den
j-§. förut til
Alfetter - i2i
8attra , - i-
MalmZs - ii
Simonstorp - 1 -
Åby - ii

!>Iorrkiöp. (k) HSoderkioping -§. 5. Til Lindkioping.
Ifr. /VlariZeflad efter

2.. §. til
Hofwa (1) - -Lodarne - a,
XViby eller Wrets-

torp - 2-
8winnerilad - iz

Afkcrfund - L:
Hammar - »i
Rå eller Ry - 1-
Nykyrke - 1 1
Motala (m) - i

Husbyfiol - 13
Siögeftad . 1}

I.indkiop.(n) j 1?

(i)Pä samma fåttratnas Wzaen til-
fammans ifrån be fif-
fige uti i. och 2. §.
nämdc Stäber,ifråt.
hwillaDenna Wägett
kan refas.

(k) Den fom be«
hagarkan resa betin*

tilbeuti 19.5
i.CfLna delen naMB
deStäber,dockärnär«
mare at fara genom
Jonkiöping som här

1nedanforc§,6.anföres

'' (OH' lättat bet:är ifrånWenne.'i-I>ch

'Giottborg, famt de
öfrtge Stadeltte til
Hofwa.år uti beförra
§. §, onforbt/ och när
denna Wägen tillag»
ges/harman Miltalet
från samma Staber,

(m) Här ifrån är
ttlWadftenaiim.Och
til Scheninge I^mil.

(n) Denna Wagen
i tan mängdan resa til
deutii.Cap.forridt'
lett 1.2.3.4-5- och6.
h.h.nämbe Städer/
bock ärdenWäaen ge-
»OM JouKiöpiug när»
mate.

NS ) l«z



Miltalet,
§ 6. Til Jönköping (o)

Ifr.Giörncborg til
Landwetter - i|
Bvgiördet - i%llgskium - i'

Borås - IS
Tårby - H
Wåby - ii
limeled * U

Ulncaehamn ii
(3yl!cryd - --4
LedzbeNer - 2 -

lonkiöping (p) Il
Och ledan deritrsn
efter i.§.9.£ap.den-
na delen til

Stockholm - —
§,7. Til Wexiö ochCalmar.

Ifr. Wcnncrsb. q)til
5lorre Inragan - \\
Holm - ii
Läck - ii«e - -;

Xungsclf - ji
ofver kärjen til
Rebergskrog - i^
Giörbeborg - -J
Oäritran efter 4. §-JC

Cap. denna delentil
Wexiö (D - -

(o) WägaNia t!
emellunWennersborj
Och JönKioping fe 5,
och 6. §. H.9. Cap.
denne, delen. Samt
Marixftad och SkiöTi
'dc4.h.Ientwal!mc!<
lan JsnKiäping och
zpalkioping samtSKa»
ra »ch l.ldkiäping §,
[5. ibid.
j (p) Här tfrönjin.,Kiöping har man fe»
bandagarna
förra delen li! Wexiö
H.IO tkfiå, Calmar
Och Carlscrona §. 11,
)chi2.Iemwälutt9.
Cap. denna bilen til
liklio,V/l!„merb/oH
Wefterwik §. 6.

(q) éljeitårocken:Wag på andra sidan
oinElfwen ifr. Wen.
nersborg til ©tärd*
hem 1 mil/ Fors 1,
Lilla Edet 1/ Kattle-
berg rz/ £al)all 15,>Steken 1/ GiötcburZ
1. mil.

(r) Den Waaeni'
atellan Wennersborz
»ch /onkiöping, som
Uti 5 0ch6h.§.yCap.
denna delen anförci/
och fedan efter 10.§.
i.Cap förra delen/til
Wexio.årmDcfetttåti
mare/ån detta genom
lGiötcborg. SÖJendåt

-KA- )!°4( NA-



XX )l°s

Miltalet.Calmar ifrån sr den tjäran»
.•!Dt!leUtt 4.§.io.Cap.något närmare til- Wcxid;5n ben genom
Jönköping, och öf»
toen ti! oe öftige härnämde Stader.

(s) Gisiatfware'gärdarne ochimellandeheochdeöf,
rige liärnamre^tä'd?'se Ut! denciterade
6.$.i3.CapD; r!nat>e*
letuHwatwtd/säwalfom de fiere anwtsteWägar/därmc.n stal

O3riscronl 12. §.
i.GZp.Pars. i

§,8-Ti!StädernaiHalland
och «»täne.

etter nätitörezäen-
cle §. til

Be6an uttäre efter
6.§. i til

Kungsbacka (s)
Warberg
Falkenberg -
Halmftad(t) -Fngelbolm -Hdiingborg
Landscronacu)
Lund -
Mad - -

gäurftzre/ iakttags/
'■'t Mtltalet ar w.dden ort man reser vfrdn/iflfomttlcxcrap.
•fl'. Goteborg N.K.N»
"»Är|3R.l/fomftö tWidCiölebortz, och (4
wtdare.

(i) Här if> .»alm-
linhår man närma»fte Wagen til Chri-
ftianftad, som den ufft6§,i2.Cap.ttrnnai)i,
(len upföres. Och st*

dan til Carlshamn o* Carlscrona efter 3. §,. uti 13. Cap.ibid
t» Ifrän Landscrona är WäZen al ©ojrtotp |mil / Sphi*

ma 2/ och (ilMalmo 1, mil/ och sedan därifrän til Yftad fe 4 §.
Samt{ilCimbritAamn5. §. 13. Cap. Denna delen.

i6.CAtt<



16. CAPITLET.
Wagarna ifrån Staderne uti öster-och

Wästerbotten samt Storfurstendö-
met Finland.

Btockkolm ffrän lorneä och l7me3 samt de
öftige Staderne i Wästerbotten harmanWagen

uti 6. Öp.2. §.förra delen. Ochsedan upföre tilllelieoch
dartfrän til I7plg!a, l.§. ibiäem. Samt dariftän til
Ltuckkolm uti i. d!2p. i. §. denna delen. lemwal
Mi i. 2, och 3. förra delen darMn til Städerna
i Södermanland; Och efter s. (sgp. denna delen ifrän
(3eKo til Staderna och Bruken uti Wätzmanland/
Södermanland/ Nenke och Wermeland, samt uti z.

neder uti Göta Riket.
§. 2. Til 3tockkc)lm ifrän Wasa och de sserc i

Österbotten belägne Stader ar Wägen Norr omkring
genom lorneä utförd uti ;. §. til 6eKe och I7plil!a
1. och 2. §. §. 6. (sap. förra delen, samt sedan .tilLtackkolm enligit i. §. uti '. denna delen. Äf<wen tznnes Wagarna ifrån Osterbottniste Staderne öftwer Mand til Btockko!m uti i. och s. §. §. 7.
förra delen, och den som wil widare resa til nägon
af Städemeneder uti Riket, bar Wägarna uti i. och
2. <sap. förra delen- Och den som intet wil ti!
Ltsckkolm, utan til nägon af de öftige Staderne el<
ler Orterne pä dettna sidan om kan ifrän(3lj<lMgmn efter 7. §. l. denna delen resa til
Uplglg, och sedan enligit de öftige §. §. uti sammatil Staderne och Bruken i WDmanland /

Werme^

W 5)l<,s c U^



Wmneland och Nerike. lemwal frän örebro til de
uti Weftergöthland, Sköne, Halland och Bohus Län
belägne Städer efter ;. förra delen/ och 3.
denna delen. ,

§. 3. Ifrän Hbn til Btockko!m se l. §. uti 7.<sgp. förra delen/ och afwen til de öfrige Scäderne i
Riket, efter de uti förra §. anwiste Wagar. Til
Stademe i Storfurstendömet Finland har man Wa»
garna uti 2.. z. 4. och 5. §: §. 7. förra delen,
samt Z. §. 6. (5Zp. ibiäem.

§. 4» Ifrän , lreclrieligkZmn i
LorZo, ttellinztorz och de ficre Städerne wid Fin-
sta WHn har man likaledes Wägen til och
vfwer Åland til Btc»cllkulm uti 2. z. och 4. §. s.
6. samt l. §. 7. förra delen, och sedan
til de öfrige Städerne i Riket, som bär äfwanföre
är anwist. Magarna emellan äfwannämde Städer/

samt de andra uti Storfurstendömet Fin-
land belägne Stader, se förbcröpde

6 och 7 629. förra delen.
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REGISTER.
A

H pge. 22. (5)

Alxseng. 16. (m)
25. (5)

15. (V
45. (m)

18. (u)
Is. 2,4.

33. (li)
16.

2s. (i)
HssgsUM. IZ.

16.
Lmk. 16. (m)

zi. (*)

H.
U)333liVtt2N.pgz.Zl.(*>

Lgsledäek. 6. (r)
Läck. 22 (t) (k)

Lerentsk3mmsr. (k)
Zeszzlgzen. 2,6.

(t)
16. (m)ZerquZl2.2.(^k)

liilnzz.44. (k)
Lierno. 47.

22.(i)«z.46.
Liörkeborn e2. (t)
Lib>: is. (5)
LiBberB. 28. (i)
Liörkll. 22. (k)
Lilkopztorp. 11.(k) i7.(r)
Liurbeck. 22.(t)
L,urBiorz. 26.(0)
LiurinZe. 2s.
liiurum 18. (u)

z. 5. 9. !Z.
Boekli2mmar.26.cl)!6.(n)
LatorB 22, (t)
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Loku!t 7. (n)
Lommarsunä 43. «.
Lur 25- (t)
Borås il.
Borgholm 4.(l)
Borgo 40 44.Borgwik 23. (l)
Lotebeck. 8. (v)
Braheflad 36, 48.
Br2ttefc>rBi6,(m)2s.(l)3i*
Brobygge 31.
Brogård 2.
Éru(aholm7.(w)
Brunsberg 22. (t)
Lysmeäign »8. (i)
MNaä 11.(8)
Lrennuize 14. (i)

5.
48. (z)

zgrn» öärilrsn
k)2llt)y zgml. 36.48.- - nya. ;6. 47.
CarlbergsKgLLufiflott 19
Carlsholm l. (k)
Carherona 3. s. 9. »z. Wå

garna därifrån 88.
Carhbamn 5. 1;.
Carlflkogabergslag, 22. (l)
Cqrlftad zz. 2f.Carlfwerd 4. (I)
c»lielkolm4t.

(?gutull 47.
32ma 92.

22,.

krönet)/ 48. (r)
Oonotorp. 22. (i)

D.
salarna, pag. 27. 28.

Dalby 6. sr)
Dannemora <3rufvvor zozDalkar8hyttan 25. (f)
Davidshyttan 2?. (e)
Diö 8. fr)
Diupdal 25. (g)
Diuperö2.
Dimbo lS.(m)
Dcgertorg 22. f
Drottningeholms rlongl.

Luftslott. 29.Dreckie 27. (e)
Dunker 2. (f)
Delen 8ion 43.
Domble 22.(t)

F.
R?c?e!torB. P3Z. 8.81.
M_l, Lcl. s. 20. (2)

L6<» ällÄQt» 2).
k^z.
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L65wa112. 22. (5)
Lkrenclal. 14. (l)

Lkerä. 42.Lkerskolm. 7.(5?)9.(b)
8. (v)

2,8.
LktialmzllinäHllunzzZärcl

24: 56. (3)
Llfbro. 22. (t)
Llfweägieu. 2z.Llizbgcka. 22. (t)

zi.
22. (l)

kllruz. 34.
MzberZ. 12. slc)
Lllekaim. f. (m)
LnZm. 34. (k)

11.
Lre. 27. (5)
Lngelzberz. 26. (n)

Lulrä. 47.

F.
26.(0)

kiizerwik. 44(!l)
17.kMerbw.s.

27. 28.

kallerne 2. (Ss)
?ermgnzberz. 26.(n)
kerna. 26.(l)

26. (n)
12. (k)

kibbkyttall. 25.(3)
kinän. 25. (3)
kinlanä. 42.
kinmäsa. 2s. (k)
kinlp3nLs3tyckebruk2 (l)

3okn. 26. (n)
Neckobattellobrun.Viäs

liiia.
rieng. 26. (!)
klerokopp. s.
klittsryä. s.
kliNäcl Nellobmn. v
klor zl.
kolkierng 27. (u)
kolkNröm. 2.
r0r8.22.(k)26.(m)2?.(ä)
rorzls. 32. (t)
korBl)gcka. 21. (c) zl.(*)korzby.44.(k)
korsmarll. zc». (e)
kOIBN3B. 22. (t)

Ikorzllrom. s.
lreälickgäal. 23.'
kreclticlizkäl!. 2c).

» ;6. 44»46.Wä^rngllerilr.lo7.
rrö>
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Gräsbofio. *?. (n)
Gripsholm. 14.Grislehamn, 42.
Grytgiol. 2.
Gryt. 16. (m)
Grythvttan. 2f. (h)
Gulfpangs Elf. 22. (f)
Gunnarsnäs. 31.
Gunniibo. 26. (1)
Gulum. 2. (f)
Gyfinge. 31. '
Gunnerud. 22. (f)
Grvnllnka. 31.

Frotuna, 16,(ni)
Fwsv/idal. 16. (m)
Furudal. 28.
Fridshammar. 2g.

6.

Gallfrröra. pag. 32.(2)
VIGammelliilla.3l.(*)
Gammelbo.2s. (f)
Garpenberg. 27.(c)
Garpftrom. »s. (h)
GeliriKIand. 31.
G3!n'o. 32. (t)
<?e/?e. $1, W ägarna der-

ifrån. 66.
Gamla Garlby. 36.
Gelliware. 34. (k)
Giefiö. 26. (u)
Gimobruk. 30.Gislarbo. 26. (1)
Gladlax. 6. (o)
Glaneter. 34.Glitssn. 25. (5)
Glömferud. 22. (f)
Gottland. 4. (1)
Gioftaftor8. 7.(w)p.(b)
Gioteborg.xz. ig. Wägar-

na darifrsn 100.
Granninge. 32. (f)
Gravendal. 28.
Grenje. 2g. (i)
GrÄllgshammar. %$,
Grmna. 7. I/. '

Ä
Haddebo.pag. 16.(m)
UK Hegeby.2s.(g)
naggie.28.(1)
Halland. 11.17.
Halmftad. 11.17. Wägar»

na derilrän. 97.
Hällefors. 25. (h)
Hsfgäröen. is. (1)
Halfta hammar. 24. (d)
HäNebo. zl,C)
Halltorp. 4.(1)
Hammare. 16. (m)
Hammarby. 25. (g) 31.
Hätmar5torp. 8. (v)
Hannefors. 21.(.c)
Harraker.26.(n)
Har.g. 30. (e)
Haw3«. 31,• urs—-MZsr»
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blZMmzz. 25. (t)
siuNslQrB. 16.(m)
Helfingland. 32. (d)
Hed. 26. (m)
Helfingborg* io.
Helfingfors. 39. 44.
Hellobrunnar.SeNamnen
Henicke. 2s. (i)
Hedmora. 27.?lel!ebuäg. 32. (e)
Helleftad. 2.

34.
3!.

27. (i)
16. (0)50.

//v/MH. 16. 21.
Malmön. 33 (z)

2.
»ukebr» 12. (t)

27. (c)
«öliö. zi.(*)
I-Iogbo. 3'. (*)
Högfors. 26.(n) 31.32,!
Holola. 45. (m)
Hörle. 7. (>v)9. (c)
Höijentorp. 18. (u)
Hudwikswall. 32,
Hulaby. 2. (O
Hnzquarn. 7. (xv)
ltxvatbo. 27, <£)

ttyttkammar. i6,(m)

sä6er bruk. is. hn)
jämtlgnä. zs.ftrliöbo. 28- (i)

IKr!e-25.(3)
Mergbo. 31.(*)

8e cl«namn
)ämliä. 45. (m)

Z2.(6)
/ockmock. ;4. (')
loniZxvanäo. 34. (D
Io«KoMF. 6.7. ls.

jönsgrba. 26.(ll)
jucllazjel>vj. 34. (!)

5.

Kautokeino. 34. (k)
«V liemikyle. 34- (k)
lien3iB. 34. (!)
Xiellerö. 21. (c)
XiärmÄNzba. 26. (ll)
Kierxvinzeborn.2s» (k)
-liieelbo. (I)
llienii l.ÄMarll.Z4> (ll)

liiett-
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Kiettftad. 24. (e)
Kiltors. 32. (d)
K-llinge. 26. (1)
Kim o. 47- (q)
Kinna kulla. 18. (u)
Kiopings Stad. 24.Kittile. u. (k)
Klalvveirroin. 8. (v)
K!acke/erngrulv/a. 2?.(g)
Klippan 6.(0)
Ka!letery6.22. (5)
Kolfxva. 26. (k)

isr3n. iQo
Kopparberget, via.kalun.
Kopparberget 8«
'
l(oppgr-Qruf>vor, 8e pä

6ergz Namn.
Koulajerwi. 34. (k)
liorslinlmB

47- (q)
Korslsng. 28. (i)
Kråkefors. 16.Cm)
Kroppa. 22. (t)
Nuerken ölrra och Wå-

ftra. 3;-
Kulla Fyrbsk. 10.
Kungsbacka. 12. (k) 19.
Kungsor is. vid. Ajrboga,
TulAUF. 34. (K)

liuttäXunzZzälllvicl.^bG.

6.

Laholm, ti,
»6. (66)Lanafors. 16. (dd)

Landscrona. jo. (ni)
Lapptråflc. 48. (s)
Lappwäfi. 43.
Larsbo. 28.(i)
Lafiö. *6. (n)
LafTån. 16. (m)
I.2ssgt)o. 2. (ft)
I>ä<sbo. 8. (v)
Lsnßsen 2,9. (g)
Långfors, 27. (e)
Långtorp. 16. (m)
Långban Bruk och l?ruk»

wa. 25. (i)
Långshyttao. 27. (t)
I_3v/ert Alunbmk. s.Låreboda. 8. (v)
IHitzniää. %2. (6)
Leke Bergslag. 1(5, (m)
Lekhyttan. 16, (m)
Berlin. 2-. (tk)
Lerbe*s Bergslags <5.(m)
l.epp's. 4s. (M)
Leliätorlz. 2s. (i)

\LidkiSping. 19.
Lindfors. ?.(w)8,(v)

22' (t)
LindalHåUobfHn,?. (w)

I»mcl.
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29. (c)

2.' >VliZarn3
6äsifrän. 76.

l.junBby. 3. (8)
2s. (t)

Lokn ttelsQbrun.2s. (k)
I^ocKm2UBk2MM2r.

26. (m)

32. (e)
LötZlen. (t)

6itc>l.2ppm2rll. ;4-(i)
l.««</ 6. 9. >V2Zgrn2 elär

ifrsn. 92.l-lellobrun. 18.(u)
I.unäBkolln. 6. (8)

33.
28. <i)

M.

(i)
HK/ms-ätsä. 6. Z.^äjzar-

na Mrifrän. 92.
32. (6)

6ärisr3n. lav.
14.

KlariXkolm. IZ. (x)

Marftrand. 20«
Mariund. 42.
iV!eiB!intze: 34. sk)
MefEngsbruk. SeNamnen
Medelpad. 52. (e)
Medwi.Crods ock Helfo~

brunn. 2. (t) 7. (t)
16. (in)

Morgärd. 28. (i)
Munkefors. i6.5m)22. (f)
Mönlkfås. 5. i3»{,n)
IVlultoi-p. 16. (o)
Kiolkom. 2.2. (t)
Molnbacka, sz. (t) '
klcllten. 34.(k)

\j£,dal. 44. (g)
X T Natwequarn. 2. (t)
Nås. 22.(t)
Gelike, is. 24.
Niclasdam. 12.(l) :
dlillgtorZ. 7. (v)
Nordmarek. 2s.(k)
NoraStad. Hs.Lt^rzzlaAik.
Norbetigs Bergslag Grut-

worockBruk 26.28.(B
Norberg. ;i.(*)
Norrkiopmg. 2,. 'WäK^rnZ

clariftän. 73.
Norrhammar.7.(w) z.6.(k)
Norrland. 42 43.

29.Mrew Lrull. 27. (e)
W/z
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5. (t)I>lyforB -z. (i)
14. (t)

clärikrä» 69.
44.

25. (5)
-6.(k)

Kyil dZrlky. 36.
46.

0.

lDroutt. 2«. (b)

Ottenby. 4. (I)
Oxcliupet. zc>.
Os. 7. (w)
Oranjeborg. 11.

R)aulsssäin. 4. (i)
H 7kclzbo 21. c)
ketZisrwi. 44. (i)
kerzkämmZr. 25. (t)
kt:tel'BfcirB. s.sn)
perBt)erZ. 25. (k)
kerBbo. (n)

z;.sk)

frsn VNg6.3.(k)
prettkammÄr. 26. Sl)
preNekykammsr. 26. (m)
k)'ttiB. 44. li)

zs. (m)

«» »märken. 33.
Quarnbacka I^anu»

tactone. 2?. (t)
()uarfebro. i2.!(l)
QMicklund. 52.
Quillofta. 10. (e)

R.
»)2MNÄ3 kocken ocl»RX Lruk. 26. (n)
ligmzliyttanB Bockenocli

LluK. 2s. (t)
li-iMBdesj;. 25. (f)

19. (2)
Kgmnncig-boclg. 16.

l<3»letter, 2;. (t)
Ki,mBiöf. 10. (e)

kgsgbortz. 44
29.

34. (k>
KatBnäB. 14. (e)

sätten»« 2
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Rättenholm. 22. (t)
Rottnedal. 22. (t)
Röngby. s. (m) 13. (p)
Risberga. 6. (o)
Romma. 4. (1)
Roglanda. 22. (fr
Rinneforz. 22. (i)
Rötors. 16.(n)
Råsberga. 27. (e)
Runlala. 44. (g)
Ry. .8. (v)
Rylshyttan. 28*

5.
3t2ä. 27.

z) Biön. 35. (m)
iillvalax. ?s. (m)
82x8. 2s. (i)
sätLö-aräm. 8. (v)
L2xe. 28. (i)
Bet6ö. 1. (G
He/sx 3taä. 2.8.
8e3315ö« is. (i) 21. (e)
Beäguk?le. ;4. (k)
Betrg tteilobrun.27. (c)
5t<,5a8t26. 18-
-Bkar2l)nrzB-I_2N. !F.
Lezlinzzbesz. 26.(n)
BelZön. 14. (e)

Btaä.29.(b)4Z.
BiklorB. 25. (k)
Liljälizforz. 28.

Bimbla. 26. (o)
Biötc>rp. 15. (l)
Bippal3. 44. (i)
BKZra. 18. äe»

ifrån. ioo.
Bkieäwie Bocken. 27.(t)Bkiebo. 30. (e)
BkioBMNack. 4. (k)
BllinlkitttebelBBockn ock

2.6.
2. (t) 7. (t)

is. (k)
86io/e/5. 16.
Blliorwik. 26. (m)
B!iizkytt2n. 28. (i)
8ko82lic)Im. 16. (m)
3kottc»'p. 17. (r)
Bkulwn2 (c) 2.6.
Bnorkil. 22. (k)
BoliBtorp. 2.

2. 12. (i)
)2.

1. 14.
Bolett3. 32. (f)
3älsvit2l)org. s.i;.
Btabeck. 26. (n)

is. (l)
Bteke. 24. (b) 30.
BtierntorB. 25. (t)
Btiernluuä27.(l) 45. (m)
Btiernkammgr. 22, (t)

itl3n p. l. til octi meä
935.
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pag. 48. W ägarna til
Stockholm. Frän pag.
49. til flutet i.§.§.

Storkyro. 47.
Strengnås. 14.Ström. 32. (d)
Strömsberg, 31. (b)
Strömsdal. 28.
Strömsholm. 24. (6)
Stromfiad. 20.
Swan3. 24. (c)
Swartsäng. 22.(f)
Swappawari. 34.
Svartån. 16. (m)
Swarto. 44. (h)
Sxvartliö. 34. (a)
Schevvi Socken. 24. (d)
Sunäs. 32. (d)
Sundbo. 2s. (D
Sundbyholm. is.(g)
Sundequill. 4. (i)
Sundsivall. 32.8>vanholm. 22. (t)
Strandvägen.- - til Skåne. 12.- - I Finland. 44.!

Tiörn. 19. (b)
Toif mil Skogen. 23.Tollfors. 3t.(*)
Toltsbo. 28.(1)
Tor»edStad. 34. »os.

dito Lappmark ibid.
Torekou n. (g)
Torsby. 22. (i)
1oribolla. is.
Torlebro. 2. (g)
Tranefors. 2.
Trollbo. 27. (e)
Trelleborg. 6. (5)
Trångfors. 24. (d)
Jrofa Stad. 1. (e)
Trummeisberg. 26. (n)
Turwefi. 43»
Turbo. 27. (e)
Turinge. 14. (67
Tyftibc,. 27. (e)
Tynnslliö. 14. (e)

c/.
JJäwalla 20.
%J Uleå Stad. jf. .48.
Lllfor». 31.(a)
Ulricehamn. 11. 17.
I_11richsdal. 29.
Umeå Stad 33»

Lappmark. 33- (g)
Llperud. 2». (c)
vpland. 29.

T,

Tabergs <3ruKv5.
I> (w) 2;.

7"aivafiehus. 42. 4s.
Taxa. 3. (h) 20 (ee) 42.
TalKula.45. 00
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29. Wäzarn26ärlfrgl». 49.Npliö. zi.tgnliö. 32. (f)
26. (m)

iltsjocki. 34. (k)

w.

XVZläla. 22. (l)
26. (k)

W2I!. ;i. (*)
11. l?. (q) V^ä

6äritr3n. 97,
/ip a/a. Z7> 47. la6.w gzZzscje.

;o.
V^^ttMlttct.43.
V«!'en. io. (e)

7. (a)
ärmciiinci. 23.

9. (c)
26 (0)

28.(i)

>. (b) 14. (6)
>VäxnZ. 2.8.

25. (t)
19. 22.

zgrna 6ärjfräli 120.
WeBlgn6a. 31. (b)
hettans. 7. (u)

24.
6ärifrsli 56.

28.(3)

l jfräu. 86.
>Vi. 31. (*)

zi. (^)

1. (b) 14. (6)
36.41.

4s. 107.
16. (ni)

4. lz. (m)
;c>, (t)

2.6. (»)
4. (l)

7. (u)
7.(u)

2i. (c)
26.

>Vär3. 47.

XVägen på Norra lida»
Om Siön Målarenen-Södra lidan 14 Söder
om Siön ttielma-
ren. 21.

>Väggr.
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itrsn ätock- Åker. 14. (t)
Åkerby. 30. (e)
Åland. 42.
Ålandshaf. 42.
Ålhult. 8- (V)
Arndt. ii.2i,
Åminnefors. 22. (i)
Åmot. 3i.(*)
Ångermanland. 32. (f;
Årå. 22. (f)
Ås. n.(h)i8(t)3'.(*)
Jreryd. 2. (fl) 8. (v)
Åshultfe.ift)
Årbolm.iT-w)
Åwikcn, zZiFe)

i
"6elfors^8^82,

s..>^ölsboda.22.(5)
'Öland. 4. (l)
örafors. 8- sv)
örn. 31.se)
Örebro. Södra Wågen is

dito Norra 24. >Vi
garna därifrån. 59.

Öregrund. 29. 30.
örling. 25. (h)
öregryta. 12.(k) 18. l»östan'

Ifrån Uplala. 49. We.
ftorås. 56 Örebro. 59.Falun. 60. Gefle 66.
Nykiöping.69. NorM
Kiöping 73.Lindkiö
ping76. Jonkiöping.
78-Galmar. 82. We-
xiö. 86. Garlscrona
88. f *Malmö/ Lund, V-
ftacl. 92. tialmftad,
Falkenberg , här-
berg 97. Götheborg,
Kungtelf, Wenners».
borg.. Skara, Ma-
rilcflHd 100. Ifrån
Städerna i öfter-orh
Weflerbotteir. Mur
Finland. io6>

T "~■ -I»

Ymfeborg. 19. <x)
3.13.Wiigar-

* na därifrån. 9?.
Vxnä«. 21. (c)

>5.
Hbs.Z7. g8.39. 4). Wa

L«INH äaritrsn. 107.
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►— ' I. I»

östanfors. 26. (k)
öfterbotten.3s.
öfterby.22.(f)3<2,(d)
östhammar. 29.30.överfartenifrån Vftadtil

Pommern huru Frak-
ten betales 3. (h)

ökwertarten iträn mar
til öiZnä. 4. (I)

'lil Ootklgncl. 4. (1)
Wiä til

Danmark, ia.(e)
Ilrsn Btockkolm til H-

bo, 42. (2)
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	Wägwisare, til och ifrån alla städer och namnkunnige orter, uti Swea och Göta Riken, samt Stor-Furstendömet Finland; jämte twänne uti koppar stuckne wäg-chartor, efter skedde wägmätningar uprättad
	Wägwisare, til och ifrån alla städer och namnkunnige orter, uti Swea och Göta Riken, samt Stor-Furstendömet Finland; jämte twänne uti koppar stuckne wäg-chartor, efter skedde wägmätningar uprättad
	Alku
	Nimiö
	Approbation.
	Gunstige Läsare!
	Innehåll af Wägwisaren. Första Delen,
	Innehåll af Wägwisaren. Andra Delen,

	Pääsisältö
	Första Delen,
	1. CAPITLET. Genom Södermanland, Öster-Götland, Småland, och Skåne neder til Ystad och de wid samma Wägar belägne Stöder och Namnkunnige Orter.
	2. CAPITLET, Wägarna ifrån Stockholm til de öfrige Städerne uti Södermanland, samt Närke, Småland och Wästergötland, eller den så kallade Södra Wägen om Sjön Mälaren.
	3. CAPITLET, Wägarna ifrån Stockholm på Norra sidan om Sjön Mälaren til nedannämde Städer i Upland, Wessmanland, Närke och Wärmeland.
	4. CAPITLET, Wägarna ifrån Stockholm til Städerne och Bruken uti Salbergs-Awestad och Koppar-Bärgsagerne.
	5. CAPITLET, Wägarne ifrån Stockholm til Upsala samt Städerne och Bruken i Upland och Roslagen.
	6. CAPITLET. Wägen Norr omkring ifrån Stockholm til Städerne och Orterne uti Wäster-Norrland och Wästerbotten, sam sedan genom Österbotten och Finland til de der belägne Städer.
	7. CAPITLET. Den så kallade Pästwägen ifrån Stockholm öfwer Hafwet til Åland, och til Finland, samt de där belägne Städer.

	Andra Delen,
	1. CAPITLET, Ifrån Upsala til Städerne och Brnken med flere namnkunnige ställen i Swerige och Finland.
	2. CAPITLET, Wägarna ifrån Westerås til nedannämde Städer och Orter.
	3. CAPITLET, Wägarna ifrån Örebro.
	4. CAPITLET, Wägarna ifrån Falun til nedannämde Städer och Orter.
	5. CAPITLET, Wägarna ifrån Gefle til nedannämde Städer och Orter.
	6. CAPITLET. Wägarna ifrån Nykiöping til nedannämde Städer och Orter.
	7. CAPITLET. Wägarne ifrån Norrkiöping till Städerne uti Swea och Götha Riken.
	8. CAPITLET. Wägarna ifrån Lindkiöping til nedannämde Städer.
	9. CAPITLET. Wägarna ifrån Jönkiöping til de här nedanföre anförde Städer
	10. CAPITLET, Wägarna ifrån Calmar.
	11. CAPITLET. Wägarna ifrån Wexiö.
	12. CAPITLET. Wägarna ifrån cackcrona.
	13. CAPITLET, Wägarna ifrån Christianstad, Malmö, Lund och Ystad.
	14. CAPITLET. Wägarna ifrån Halmstad, Falkenbert och Warberg.
	15. CAPITLET, Wägarna ifrån Giöteborg, Kungself, Wennersberg, Skara och Mariaestad.
	16. CAPITLET. Wagarna ifrån Staderne uti öster-och Wästerbotten samt Storfurstendömet Finland.
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