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Abstract 

This essay is a study regarding whether the Roman roads in Britain were built better than the 
ones in Rome. My purpose with this essay is to compare Watling Street in Britain and Via 
Tiburtina in Italy. Questions I will attempt to answer are: which materials were used in the 
roads? For example which stones were used? Is there evidence of how often road maintenance 
occurred, and did it make a difference that the roads in Italy were constructed earlier than the 
ones in Britain? I have reached the conclusion that the Roman road consisted mostly of flint 
and a local kind of limestone and of course gravel. Regarding how often the roads were 
maintained in Britain and in Italy is hard to say because the milestones that probably contain 
this information are few. However according to the road material that has been found it is 
likely to say that the Via Tiburtina in Italy was better build than Watling Street in Britain.   
 
Keywords: Roman roads, Via Tiburtina, Watling Street, road construction, road material, 
maintenance of roads  



Tack 
Denna uppsats som undersöker Watling Street och Via Tiburtina har utvecklats i flera steg. 
Idén till uppsatsen började med att jag ville skriva någonting om romerska vägar, detta började 
med att jag först var inne på romerska vägar i Germanien och Nordafrika för att sedan bli 
vägledd till att fokusera på romerska vägar i Britannien och Italien. Stort tack till de lärare och 
min opponent som har bidragit till denna uppsats och till min flickvän Sara Heikfolk som har 
ritat omslagsbilden. Till sist vill jag även rikta ett stort tack till min handledare Axel Frejman 
som har läst igenom de olika utkasten av uppsatsen som jag har gett honom och hjälpt mig att 
skapa en röd tråd genom texten.   
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den romerska vägen Watling Street som ligger i 
närheten av Londinium var bättre byggd än den romerska vägen Via Tiburtina som ligger i 
närheten av Rom. Romarna var bland de första kulturerna att bygga stora vägnät. De byggde 
312 f.Kr. Via Appia vilket kan räknas som den första romerska vägen. I takt med att det 
romerska riket utvidgade sig ökade också behovet av vägar för att enklare kunna förflytta 
soldater i riket. Britannien som var en av de sista provinserna att erövras av det romerska riket 
blev införlivat ca 43 e.Kr. De romerska vägarna i Britannien nådde sin byggnadstekniska 
höjdpunkt ca 80 e.Kr.

1
 

Vägarna runt Rom byggdes tidigare än vägarna i Britannien. Jag vill undersöka om 
vägbyggnadskonsten förbättrades med tiden, vilket i så fall skulle leda till att vägarna i 
Britannien kunde ha varit bättre byggda. Det finns dock flera faktorer att ta i beaktande, det 
material som fanns tillgängligt, underhållet av vägen samt om terrängen kan ha påverkat 
kvalitén. Dessa faktorer kommer jag att undersöka i uppsaten. Frågor som kommer att ställas: 
Vilket material använde man sig av i vägkonstruktionen, och varför? Finns det belägg för när 
en väg har blivit underhållen? Kan terrängen ha spelat en roll för var en väg blev konstruerad? 

 Jag kommer att fokusera på den antika vägen Watling Street som gick mellan Rutupiae 
(dagens Dover) och Londinium (dagens London) och Via Tiburtina i Rom. Det som båda 
vägarna har gemensamt är att de var huvudvägar till sina respektive städer under antiken. 
Dessa två vägar var viktiga transportvägar för exempelvis militären, transport av handelsvaror 
och för resande människor. Orsaken till att jag har valt dessa två vägar är för att få ett långt 
tidsperspektiv, ca 300 f.Kr. när Via Tiburtina byggdes (dock utan beläggning) till ca 200 e.Kr. 
när Watling Street var färdigbyggd och detta ger goda möjligheterna att undersöka 
byggnadskonstens utveckling. 

1.2. Bakgrund och material 

Det är först på senare tid som forskare igen har börjat intressera sig mer för romerska vägar. 
Detta var ett vanligare forskningsämne under tidigt 1900-tal, dock producerades inte mycket 
forskning om vägar under mitten av 1900-talet. Det är på senare tid som intresset har väckts 
igen. I min studie av romerska vägar kommer jag att ha ett fokus på tekniska aspekter. 
Liknande undersökningar av romerska vägar har blivit gjorda tidigare bland annat av 
författaren Alexsandra Deluka med artikeln ’Roman roads in Croatia’ från 2003.

2
 Denna 

artikel handlar om hur de romerska vägarna var konstruerade i Kroatien. Richard Bagshawe 
har också gjort en liknande undersökning men i detta fall behandlades de romerska vägarna i 
Britannien. Dock har dessa två författare fokuserat på romerska vägar i sitt respektive land 
och inte gjort en jämförelse av romerska vägar. Till skillnad från de föregående författarna 
kommer jag att göra en jämförande studie mellan två romerska vägar. Om detta exakta 
område finns det inga studier som jag känner till, vilket kan bero på att intresset för vägstudier 

                                                      
1
 Stycket grundat på Bagshawe 1979, 7. 

2
 Deluka 2003. 
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var svalt under stora delar av 1900-talet. Detta går att se i litteraturförteckningen, att stora 
delar av litteraturen är något föråldrad och att ett fåtal källor endast är från 2000-talet. 

Gällande Watling Street och romerska vägar i Britannien bör följande verk nämnas. Henry 
MacLauchlans Memoir written during a survey of the Watling Street behandlar hur delar av 
Watling Street har blivit utgrävt och vilket arkeologiskt material som man har hittat.

3
 Thomas 

Codringtons bok Roman roads in Britain tar upp romerska vägar i Britannien med fokus på 
Watling Street.

4
 Här behandlas bland annat den norra och södra delen av Watling Street. Han 

menar att romarna var noggranna när det gällde den byggnadstekniska utformningen av vägar, 
dock är detta inte allt för mycket undersökt i Britannien. Codrington lyfter fram att vår kunskap 
om den byggnadstekniska utformningen av vägar till stor del kommer från antika källor, främst 
Vitruvius. Richard Bagshawes Roman roads är en övergripande studie av romerska vägar i 
Britannien.

5
 Han tar bland annat upp frågor om hur många kilometer romersk väg det skulle ha 

funnits i Britannien, hur många kilometer som är kända och hur mycket som ännu inte har 
blivit utgrävt. Urquhart Forbes bok Our Roman highways beskriver hur Britannien såg ut före 
den romerska erövringen och hur de romerska vägarna var föregångare till de vägar som 
används idag i Britannien.

6
 Han belyser även att det fanns vägar före den romerska erövringen 

och att romarna drog nytta av dessa och anpassade dem enligt sina behov. Två viktiga antika 
källor är Tabula Peutingeriana som är en karta över det romerska vägnätet samt hur delar av 
romarnas världsbild kunde ha sett ut samt Antonini Itinerarium som är en samling av vägar i 
det romerska riket. En separat studie av de brittiska delarna av Tabula Peutingeriana är Albert 
Lionel Frederick Rivets ’The British section of the Antonine Itinerary’, med fokus på 
Britannien. Dock skiljer det flera hundra år mellan originalet av Antonini Itinerarium och 
Tabula Peutingeriana. Rivets artikel behandlar vägarna i Britannien och ger en detaljerad 
information om dessa, till exempel vägarnas geografiska position. 

Hans Bjurs Via Tiburtina space, movment & artefacts in the urban landscape fokuserar på 
hur städer integrerar historiska lager med den urbana utvecklingen och vilken signifikans en 
antik väg kan ha haft i denna kontext.

7
 Denna bok ger en helhetsbild för vägen Via Tiburtina 

och hur den har haft en viktig plats i det Italiska vägnätverket. Vi kan ännu idag se spår av 
denna väg, vilket Bjur också lyfter fram. Boken är fokuserad på Via Tiburtina och kommer att 
ligga till grund för min jämförelse mellan Via Tiburtina och Watling Street. Ray Laurence 
menar i The roads of Roman Italy att ämnet har blivit missuppfattat av tidigare forskare 
eftersom dessa inte har förstått effekten av vägbyggandet.

8
 Det är på senare tid som forskare 

har insett att den romerska staten var inblandad i utvecklingen av ett omfattande transportnät 
av vägar och detta har därför orsakat en felaktig uppfattning om det antika romerska Italien. 
Laurence lyfter också fram att tidigare arkeologer inte lyckats förstå vikten av 
vägkonstruktionen. 

I Don Nardos Roman roads and aqueducts går författaren in på vägens historia och menar 
att det var assyrierna som var först med att bygga storskaliga vägar, ca 1000 f.Kr. i 
Mesopotamien.

9
 Detta skulle i så fall vara flera hundra år tidigare än romarna. Dock påpekar 

Nardo att assyriernas vägar mest bestod av hårt packat jord, och vägarnas utsträckning var inte 
lika omfattande som romarnas. Han menar också att romarnas vägbyggande var influerat av 
etruskerna. I Susan Alcocks bok Highways, Byways and Road Systems in the pre-modern 
world är målet att visa på vilken inverkan de antika vägarna hade på samhället.

10
 Denna bok är 

                                                      
3
 MacLauhlan 1852. 

4
 Codrington 1919. 

5
 Bagshawe 1979. 

6
 Forbes 1904. 

7
 Bjur 2009. 

8
 Laurence 1999. 

9
 Nardo 2015. 

10
 Alcock 2012. 
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mera omfattande och inkluderar områden som Kina, Indien, Japan, Nordafrika och Europa. 
Richard Talberts Barrington Atlas är uppdelad i två böcker, där den ena delen består av kartor 
och den andra av texter om områdena för att kunna guida läsaren kring de antika områdena.

11
 

Denna atlas är skapad med dagens kartor och hjälp av Tabula Peutingeriana. 
Hugh Davies ’Designing Roman roads’ fokuserar på hur romarna använde sig av 

geologiska och geografiska undersökningar, som viktiga delar i vägplaneringsprocessen.
12

 Det 
bör poängteras att romarna inte hade tillgång till kompasser eller detaljerade kartor med 
höjdkurvor, när de byggde vägarna. Brian Campells ’Shaping the rural environment: Surveyors 
in Ancient Rome’ lyfter fram vikten av specialister i romerskt vägbyggande, dessa undersökte 
omgivningen för planerade vägar och är en av orsakerna till att romarna lyckades så väl med 
sina projekt.

13
 Campell menar att de romerska vägarna inte sett så raka ut som de gjorde utan 

dessa personer. En illustrativ studie av hur romerska vägar var uppbyggda är Erika Garillis ’A 
study for the understanding of the Roman pavement design criteria’.

14
 I denna studie beskrivs 

de olika lager som vägytan bestod av. 
I uppsatsen kommer jag även att använda mig av de antika författarna Vitruvius, Strabon 

och Diodorus Siculus. Detta för att Vitruvius De Architectura beskriver regler som bör 
tillämpas vid olika konstruktioner. Detta kommer jag att använda som stöd för att undersöka 
om det fanns regler för hur man byggde en väg. En annan antik författare som kommer att 
nämnas är Strabon, som var en grekisk historiker, geograf och filosof som skrev texter som 
handlade om geografi och ansåg att romarna var intresserade av saker som grekerna inte var så 
intresserade av, exempelvis byggandet av vägar.

15
 Strabon kommer att vara av intresse på 

grund av sin beskrivning av naturen i södra Europa. En annan antik källa som kommer att ligga 
till grund för min undersökning är Antonini Itinerarium som är en beskrivning av vägar enligt 
Antoninus Augustus Caracalla.

16
 I detta register finns det romerska vägsystemet beskrivet, ca 

370 romerska vägar totalt. Strabons Geographia kommer att användas av den orsaken att han 
skriver om landskapet och naturen i antiken. Diodorus Siculus som också var en antik 
författare kommer att nämnas under rubriken antika författares syn på vägar och hans 
indikation på vägar i Britannien. Det som dessa tre antika författare har gemensamt är att de 
levde under det sista århundradet f.Kr. och vi får förutsätta att de förmodligen har sett eller gått 
på en stenbelagd väg. 

1.3. Metod och källkritik 

Min metod fokuserar på att identifiera tekniska detaljer som kan vara avgörande för kvaliteten 
på de romerska vägarna i Britannien och i Italien. 
 

 Med kvalitet avser jag vägens beständighet och behov av underhåll. Ordet kvalitet kan 
ha många olika betydelser exempelvis estetisk kvalitet. I denna uppsats kommer 
kvalitet dock endast att innebära att en väg håller en längre tid och inte behöver 
underhållas konstant, då har vägen en hög kvalitet. En väg som går sönder och 
behöver konstant underhållas har en låg kvalitet. 

 För att undersöka detta kommer tekniska detaljer att vara av intresse, till exempel 
vilka stenar som användes i vägbyggandet och detaljer som vägens bredd och djup kan 
vara till hjälp vid min undersökning. 

Många av källorna som jag har använt mig av är något förlegade men det finns modernare 

                                                      
11

 Talbert 2000. 
12

 Davies 1998. 
13

 Campell 1996. 
14

 Garilli 2017. 
15

 Strab. 5.3.8. 
16

 Rivet 1970. 
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inslag, exempelvis Garillis artikel från 2017. Ivan Margary som har skrivit en del om 
romerska vägar och hans verk framstår som grundböcker angående romerska vägar i 
Britannien. Margary har blivit använt som referens av en del författare som har skrivit om 
romerska vägar i Britannien, detta på grund av att han var en av de ledande forskarna inom 
romerska vägar i Britannien under sin livstid. Verk som exempelvis Roman roads in the 
south-east midlands skulle ha varit en tillgång till uppsatsen.

17
 Orsaken till att jag inte 

kommer att referera direkt till Margary är för att jag inte lyckats få tillgång till den under den 
begränsade tid uppsatsen skrevs på. Istället kommer jag att använda mig av Codrington och 
Forbes verk och deras undersökning av Watling Street, dock är deras verk också något 
föråldrade. Problemet med att dessa verk är något föråldrade innebär att eventuellt nya 
utgrävningar av vägen har blivit gjorda eller att endast den intressantaste informationen om 
vägen har blivit nedskriven. 
När det kommer till min användning av antika författare kommer jag att använda mig av 
Morris Morgans översättning av Vitruvius. Översättningar är alltid tolkningar, och det kan 
vara speciellt svårt när det kommer till tekniska termer. Jag har valt Morris översättning för 
att han har tolkat att Vitruvius skriver om ”Pavements” och inte ”Floors” som en del andra 
översättare har tolkat det som. 

Jag kommer att använda mig av vägens underhålls information för att försöka fastställa hur 
ofta vägarna underhölls, dock har jag inte tillräckligt med material för att kunna säga något 
exakt om detta. Jag kommer att utgå ifrån att de tekniska aspekterna var de viktigaste när man 
byggde vägar i antiken. Det som jag skulle kunnat titta närmare på är om möjligt hur stor 
trafiken var på Watling Street respektive Via Tiburtina under antiken för att kunna avgöra om 
detta var något som var avgörande. Kriteriet kvalitet bygger på min moderna tolkning att 
beständiga vägar entydigt var bra. Frågorna jag ställer i uppsatsen kan kompliceras mycket mer 
därför har jag valt att avgränsa mig och tittat på specifika delar.   

1.4. Teori 

Den teori som är möjlig att applicera på uppsatsen är chaîne opératoire (i vilken ordning 
saker blir gjorda). Termen blev ursprungligen introducerad av den franska antropologen 
André Leroi-Gourhan 1966 för att skapa en teori för de tekniska processerna, dock är de 
sociala aspekterna en viktig del inom denna teori, vilket jag inte kommer att fokusera på utan 
jag väljer att använda de tekniska aspekterna inom denna teori. Leroi-Gourhan menade att den 
ordning i vilken en sak blir gjord kan vara viktigare än den slutliga produkten.

18
 Teorin har 

kanske främst blivit använd inom krukmakeri och återskapandet av verktyg, exempelvis 
stenyxa för att återskapa det som tillverkades under antiken. Denna teori har Guillermo De La 
Fuente applicerat vid sin studie om tillvägagångssättet vid krukmakeri i Sydamerika under 
senantiken.

19
 Ett annat exempel hur teorin kan appliceras lyfts fram i Ofer Bar-Yosefs artikel ’ 

The Châine Opératoire Approach in Middle Paleolithic Archaeology’ och tillvägagångssättet 
vid tillverkning av exempelvis stenyxor.

20
 

Delar av denna teori kan vara möjlig att applicera in i vägbyggnadskonsten, eftersom olika 
saker behöver göras i en viss ordning (från nederst till överst) i detta fall de olika väglagren i 
en romersk väg. Om denna ordning ändrades kunde resultatet med stor sannolikhet påverkas. 
  

                                                      
17

 Margary 1964. 
18

 Concise Oxford Dictionary of Archaeology ’chaîne opératoire’. 
19

 De La Fuente 2011. 
20

 Bar-Yosef 2009. 
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2. Allmänt om de romerska vägarna 

2.1. I Britannien och i Italien 

När romarna invaderade Britannien ca 43 e.Kr. fanns det redan handelsrutter som britterna 
hade byggt och som var i användning i södra Britannien. Dessa rutter knöt ihop bosättningar 
och hamnar, dock var de av en sådan konstruktion vilket gjorde att handelsrutterna slingade 
sig och tog lång tid att färdas längs. Romarna byggde om dessa handelsrutter som således blev 
vägar som gick i en rakare riktning och tog kortare tid att färdas efter, dock hade vägens 
beläggning inget med sträckningen att göra. Detta berodde på att romarna förmodligen ville 
ha en stabilare grund att gå på än den som tidigare fanns.

21
 

Romarna valde att bygga vägar för att transportera militärtrupper istället för att denna 
transport skulle ske längs havet. Detta eftersom britterna hade skepp som de försvarade sig 
med, dessa skepp var anpassade för att kunna navigera vid ebb och flod.

22
 Förmodligen var 

det också därför som romarna tog i land där sträckan var som kortast mellan Britannien och 
fastlandet. 

Det som är karakteristiskt för den romerska vägen är dess raka linje. I ett öppet landskap 
som i södra Britannien går vägarna nästan helt rakt. Detta kan eventuellt bero på att romarna 
ville spara tid, om terrängen tillät och för att visa romarnas makt. Undantaget är när en brant 
kulle skulle passeras, då slingrar vägen sig upp för kullen och sen ner för att sedan återigen 
följa en linje. I Italien, närmare bestämt i Rom började byggandet av Viae (stora vägar med 
mötande trafik) i slutet av 300 f.Kr. i det här fallet Via Appia.   
Ordet via är latin och betyder en regelbunden gata eller väg. Det finns tre typer av viae.

23
 

Viae publicae, consulares, detta var allmänna vägar eller huvudvägar. Sådana vägar ledde 
till havet eller till en stad. Dessa vägar konstruerades och underhölls av staten. De bär också 
namnet efter konstruktören, exempelvis Via Appia. 

Viae privatae, rusticae, dessa var privata vägar och landsvägar som ursprungligen var 
konstruerade av privatpersoner. Dessa vägar kunde gå till en privat ägares egendom det vill 
säga, de kunde leda till privata fastigheter eller bosättningar. 

Via vicinales, detta var by- eller distriktvägar som ledde genom eller till byar. Dessa kunde 
även knyta ihop andra via vicinales. 

Ett exempel på en väg som sträcker sig ut från Italien är Via Egnatia. Denna blev byggd 
för att korsa balkanhalvön för att knyta ihop Rom med de asiatiska provinserna. Via Domitia 
byggdes för att knyta ihop den nya kolonin Narbo Martius (dagens Narbonne i södra 
Frankrike) med staden Arelate (dagens Arles) som ligger vid floden Rhen. 
Det är inte omöjligt att dessa två vägar blev byggda på ett liknade sätt som de fyra tidigare 
vägarna i Italien under den tidiga republikanska tiden, det vill säga Via Appia söder om Rom, 
Via Aurelia väst om Rom, Via Flaminia öst om Rom och Via Aemilia norr om Rom.

24
 

Omkring 100 e.Kr. hade ett stort romerskt vägnät brett ut sig. Det speciella med vägarna 
var att de som hade blivit byggda av staten var stenbelagda. De klarade av alla väder och var 
väl underhållna. Dessa kvaliteter var viktiga för att kommunikationen skulle löpa smidigt.

25
 

                                                      
21

 Forbes 1904, 37. 
22

 Forbes 1904, 29. 
23

 Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities, ‘viae', New Pauly ‘ Via Appia’ byggdes 312 f.Kr. 
24

 Potter 2009, 89. 
25

 Gates 2011, 333. 
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2.2. Hur romarna konstruerade vägar 

Romarnas metoder för att konstruera vägar varierade. Exempelvis i den nordöstra delen av 
riket, det vill säga området Trakien och Mindre Asien, använde man sig av tre 
tillvägagångsätt: det första var att kanterna var markerade med stora stenar som var 
utjämnade, den andra var att den centrala linjen på vägen var utmärkt med mindre stenar som 
delade in vägen i två banor, och den tredje var att små stenar fyllde upp dessa banor. Vägens 
yta kunde bestå av grus eller sand för att den skulle vara lämplig för både fotresenärer och 
fordon. De romerska vägarna var utmarkerade med milstenar som kunde variera i skepnad 
och storlek. På dessa var det möjligt att utläsa när vägen var konstruerad eller när ett underhåll 
hade blivit genomfört.

26
 

 I Fig. 1 illustrerar Erika Garilli hur en romersk sektion av en väg kunde ha sett ut. 

Fig.1 Garillis förslag på hur en hypotetisk sektion av en romersk väg kunde ha sett ut. Här ser vi fyra lager som 

den romerska vägen bestod av, med ett robust material i botten. 

  
Figuren beskriver vägens uppbyggnad i fyra lager.  

Det första och understa lagret bestod till stor del av större stenar, det vill säga större än 
handen. Dessa blev placerade i rad antingen horisontellt eller vertikalt för att sedan bindas ihop 
med en blandning av kalk och sand mixad med vatten. Det andra lagret fungerade som 
dränering och bestod av krossad sten. Även i detta lager kan det möjligtvis funnits den 
kalkblandning som jag tidigare nämnde blivit använd. Det tredje lagret bestod av grus, fin sand 
eller jord som var blandad med kalk. Det fjärde och översta lagret det vill säga ytan bestod av 
polygonal formade stenar. Dessa blev formade för att passa in bredvid varandra dock är de 
polygonala stenarna inte synliga på denna bild. 
  

                                                      
26

 Gates 2011, 333–334. 
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3. Watling Street 

3.1. Bakgrund 

Romerska vägar i Britannien var en del av det stora vägnätverk som romarna byggde upp. 
Vägarnas rutter är bevisligen noggrant planerade och följer ett mönster för hur de dras genom 
landskapet. Troligtvis skedde detta vägbygge av många så kallade vägherrar som var 
ansvariga för konstruktionen av vägarna, dock kunde det finnas fler vägherrar på samma 
sträcka men dessa var inte ansvariga samtidigt.

27
 

I Britannien hittar vi en ansenlig variation av romerska konstruktionstekniker för vägar. En 
vägbank var vanligt förekommande (se Fig. 3). Den konstruerades med stor noggrannhet på en 
stabil grund och med lämpligt material, se kapitel 3.2. Detta utgjorde vägens ås vilket är en 
lång smal höjd som buktar en aning uppåt. Om denna får stå ostört blir den relativt oförändrad 
genom åren. Höjden på vägbanken eller åsen var ibland betydande. Exempel på detta är 
vägbanken som går mellan Doncaster och Pontefract som ligger ca 80 km öst om Manchester. 
Denna vägbank fortsätter i flera kilometer på en hög höjd med en grund bestående av stenar.

28
 

Milstenar vid vägkanten betecknar när du har passerat en romersk mil, 1,479 km. Dessa 
milstenar användes av romarna, men de ger dock inte alltför mycket information om de 
romerska vägarna i Britannien, med undantag för de som bär inskrifter om romerska kejsare. 
Milstenarna är utformade som en kort kolonn på en fyrkantig bas eller som en stele, alltså en 
flat sten som är riktad rakt upp. På grund av att inskrifterna på milstenarna blev gjorda senare 
än vägen är det nästan omöjligt att veta den exakta positionen för milstenen. Om detta skulle 
varit känt så skulle vägens sträckning vara lättare att peka ut.

29
 

Den möjligtvis enda samtida källa vi har om romerska vägar i Britannien är verket 
Antonini Itinerarium. Här nämns bland annat hur många romerska mil de olika sträckorna av 
Watling Street är och hur stor felmarginalen är på de olika sträckorna. Detta verk anses vara 
daterat till slutet av 100-talet e.Kr. eller början av 200-talet e.Kr.

30
 

3.2. Byggnadsmaterial 

Detta delkapitel kommer att handla om Watlings Streets byggnadsmaterial. Författaren som 
jag har valt att basera detta på är Codringtons verk. Han anser att vägens yta i södra 
Britannien förmodligen har bestått huvudsakligen av grus och sten eller ibland av kalk och 
grovt murbruk, detta kommer jag att illustrera i Fig. 3. Vid sidan av vägen grävdes vanligtvis 
djupa diken och materialet användes ibland för att höja vägens ås. När en romersk väg hade 
blivit färdigbyggd, kunde dikena vid sidan av vägen vara en källa för att hitta lera, detta 
material kunde bland annat användas för att binda ihop vägmaterialet ytterligare.

31
 

 
För att förtydliga sträckorna har jag valt att markera dessa med olika färger. 

Den första sträckan av Watling Street är markerad som röd på kartan se Fig. 2, det vill 
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30
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säga dagens Dover till Canterbury. Denna sträcka är till stor del rak och har en hög ås som 
består av en blandning av kalk och flinta.

32
 Delar av den hårda vägskorpan har återfunnits vid 

de romerska portarna i staden.  
Den andra sträckan (grön på kartan) går från Dover till Richborough och sedan vidare till 

Canterbury. Mellan Dover och Richborough ser man oftare rester av den romerska vägen på 
grund av att landskapet är relativt plant. Under den romerska tiden låg Richborough 
förmodligen på en ö vilket i så fall skulle ha inneburit att en hög väg ås bör ha funnits där. 
Denna ö är möjlig att se på Tabula Peutingeriana.

33
 Idag består områden där den förmodade 

romerska vägens ås skulle ha funnits av träskmark. Mellan Richborough och Canterbury är det 
få rester som finns kvar av den romerska vägen. 

Den tredje sträckan (gul på kartan) går från Lympne till Canterbury. På denna sträcka kan 
man se romerska vägrester precis som mellan Dover och Richborough. Det som är speciellt 
med denna sträcka är att man också kan se stenbeläggningen på vägen, vilket också ligger till 
grund för vägens moderna namn Stone Street. Det får inte glömmas att denna vägsträcka är en 
del av Watling Street. Trots detta så finns inte denna väg utritad på Tabula Peutingeriana, den 
som finns utritad är vägen från Dover till Canterbury. 

Den fjärde sträckan (blå på kartan) från Reculver till Canterbury är också en del av 
Watling Street och rör sig i nordostlig riktning från Canterbury. På denna sträcka har det inte 
varit möjligt att ta reda på vad för vägbyggnadsmaterial den romerska vägen bestod av, 
eftersom den nutida vägen ligger mer eller mindre direkt ovanpå den romerska vägen. Den 
nutida vägen har förmodligen samma sträckning som den romerska.

 
   

Den femte sträckan (svart på kartan) går från Canterbury till Rochester. På den första 
halvan av sträckan är det enligt Codrington möjligt att urskilja den romerska vägen på fyra 
ställen. Det är på den här sträckan som Watling Street börjar hålla sig på en högre höjd, det vill 
säga att vägbanken bli högre jämfört med de tidigare sträckorna. 

En liten bit före Rochester har en bit av den romerska vägen blivit undersökt och man har 
hittat flinta i alven (jordlagret som finns ca 5–25 cm under jordytan), under detta hittade man 
en bädd av grus och under det ett lager av murbruk.

34
 Det är troligt att gruset och murbruket är 

det översta siktet av den romerska vägen och att den byggda beläggningen har blivit borttagen. 
Vid byggandet av den tekniska skolan vid Guildhall 1892 hittade man också den romerska 
vägen. Ytan bestod av en bädd med sand, jord, och flinta. Under detta fanns ett tjockt lager av 
lera och under detta fanns ett lager av kalk, grus, och flinta, och under detta ett lager av grus.

35
 

Dock hittade man ingen beläggning. 
Den sjätte sträckan (lila på kartan) går från Rochester till London. På denna sträcka är det 

första gången man hittar den romerska vägbeläggningen. Denna bestod av polygonala 
kalkstenar som troligen är lokala, stenen är hård och grå till färgen. Dessa kalkstenar var 
fogade med hjälp av fint krossat grus. Under denna beläggning hittades liksom vid de andra 
sträckorna en mix av småsten, kalk, murbruk och svart jord (stelnad lera).

36
 Det är möjligt att 

urskilja hur vägbanken blir högre i detta område jämfört med tidigare nämnda sträckor och att 
det fanns diken på båda sidorna om vägen. Utifrån de utgrävda delarna av Watling Street kan 
vi dra slutsatsen att den i södra England varit ca 7,2 meter bred och ca 0,6–0,9 meter hög. 
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Fig 2. Kartan illustrerar södra Britannien ca 200 e.Kr. med Watling Street utritad. 

 
Med hjälp av materialet som har blivit utgrävt från Watling Street kan vi skapa en modell för 
hur vägen var uppbyggd, Fig. 3. Vägen skulle ha bestått av fyra lager, det understa skulle ha 
bestått av mestadels murbruk för att få en robust grund, nästa lager bestående av grus för att 
foga samman materialet, sedan flinta, och till sist polygonala kalkstenar som kunde ibland vara 
så stora att inte en person kunde lyfta den.

37
 Kalksten är ett tåligt material och är möjligt att 

forma enligt önskad form.  

 
Fig. 3. Sektion över hypotetisk modell för Watling Streets uppbyggnad i ursprungligt skick. Ritad av Christian 

Granholm. 
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3.3. Underhåll 

De romerska vägarna i Britannien var konstruerade efter tre romerska behov. Den första för 
militärt syfte, den andra för administrativt syfte och det tredje för behovet av handel. Liksom 
de övriga vägarna i romarriket, var underhållet av vägarna i Britannien reglerat av den 
romerska lagen.

38
 Underhållet av vägarna var nödvändigt för att upprätthålla den romerska 

auktoriteten på landsbyggden och i byar. När det gäller underhållet av handelsvägar finns det 
belägg för att romarna påbörjade gruvarbete i Britannien och fick en stor avkastning på 
mineraler som blev framgrävda. Det är därför troligt att dessa handelsrutter blev relativt snabbt 
konstruerade och sedan gradvis förbättrades på grund av att trafiken ökade, större tillgång på 
arbetskraft kan också ha varit en faktor i det utökade vägarbetet. Dessa väg-rutter kunde ibland 
innehålla vassa stenar i beläggningen vilket kunde orsaka skada på djur eller kärra, därför var 
det en nödvändighet att vägarna underhölls relativt ofta för att undvika detta.

39
 

Den romerska kejsaren Septimius Severus reste till Britannien 208 e.Kr. Hans avsikt med 
resan var att trycka ner upproret i Kaledonien (dagens Skottland). Han har ibland blivit 
tillskriven att ha varit en stor konstruktör av romerska vägar i Britannien. Under sin vistelse lät 
han hugga ned skogar och fyllde igen träskmark i syfte att bygga militära vägar. Han beordrade 
troligtvis också en reparation av Hadrianus mur. Dock menar Forbes att det romerska vägnätet 
i Britannien skulle ha varit färdigt byggt innan Septimius Severus kom till Britannien, det vill 
säga före 208 e.Kr.

40
 Om Forbes antagande stämmer kan det mycket möjligt vara att Hadrianus 

såg till att vägarnas beläggning blev förbättrad, eftersom vägarna var en viktig del för att den 
romerska armén skulle kunna förflytta sig snabbt.  

De romerska vägarna låg, som tidigare nämnts, under den romerska lagen, detta innebar att 
vägarna tillhörde staten och den hade således total kontroll över vägarna och stod för det 
ekonomiska inom konstruktionen och underhållet. Ett exempel på en sådan lag är Codex 
Theodosianus där personer blev uppmuntrade att dra sitt strå till stacken och vara en del av det 
romerska riket istället för att skapa en störande stämning i riket.

41
 Ett annat exempel är också 

att kriminella fick jobba med vägarbete istället för att sitta fängslade. Enligt Forbes finns det 
anledning att tro att de romerska vägarna i Britannien följde samma underhållsregler som 
vägarna i Italien. Det fanns med stor sannolikhet en romersk lokalregering i den brittiska 
provinsen som hade arbetare och vägingenjörer som kunde uträtta underhållet av vägarna. En 
teori som Forbes har är att det var de viktiga vägarna som fick detta romerska underhåll medan 
de mindre gatuvägarna inne i samhällen blev reparerade av folket som bodde där.

42
 

Bagshawe menar att enligt arkeologiska undersökningar är det relativt säkert att det kom 
instruktioner från Rom om att vägherrarna skulle skära ner på vägarnas byggnads kvalitet, för 
att ekonomin skulle klara sig. Detta innebar att de senare byggda vägarna i Britannien inte var 
lika raka och välbyggda som de första vägarna.

43
  

Trots detta kan man se delar av de romerska vägarna i Britannien ännu idag, vilket bör 
innebära att den romerska byggnadskonsten höll en hög kvalitet.

44
 Detta kommer jag att 

utveckla i kapitel sex.  

                                                      
38

 Forbes 1904, 57. 
39

 Grewe 1995, 344. 
40

 Forbes 1904, 63–66. 
41

 Se Bilaga. 
42

 Forbes 1904, 77–79. 
43

 Bagshawe 1979, 7. 
44

 Grewe 1995, 345. 



 

15 
 

4. Via Tiburtina 

4.1. Bakgrund 

Via Tiburtina är en antik väg i Italien som leder till Tibur (dagens Tivoli). Tibur fungerade 
under denna tid som ett område för viktiga romerska medborgare med lyxbostäder. Via 
Tiburtina sträcker sig ut från Rom och går genom Aurelianusmuren och sedan genom Porta 
Tiburtina, det senare namnet kan möjligtvis varit det som har namngett vägen. Sträckan Rom 
till Tibur är ca 18 km. Vägen har troligtvis ursprungligen varit en stig för boskap.

45
 Detta kan 

ha att göra med att under den romerska perioden var området vid Via Tiburtina ett tätt 
befolkat område med jordbruksgårdar.

46
 Med tiden fick vägen en större betydelse genom att 

det var möjligt att korsa de apenninska bergen och knyta ihop Rom med Aternum (dagens 
Pescara). Sträckan mellan Rom och Tivoli är markerad med grönt i Fig. 4 och den äldre Via 
Tiburtina sträckan är markerat med röd färg dock startar den också i Rom för att sedan avvika 
till norr. Väg materialet på den gröna sträckan kommer jag att beskriva under rubriken 
byggnadsmaterial. Den äldre sträckan kommer inte att nämnas dock finns den utritad i Fig. 4 
för att illustrera var Via Tiburtina möjligtvis har legat tidigare. 
 

Fig. 4 Karta över mellersta Italien från Rom till Tibur med Via Tiburtinas gamla och nya sträckning under 

antiken. 
 
Vid första anblicken på en karta som åskådliggör antika vägar kan det vara möjligt att göra 
misstaget att anta att hela sträckan som fortsätter vidare efter Tibur är Via Tiburtina, dock är 
detta inte fallet. Efter Tibur byter vägen namn till Via Valeria. Jag kommer inte att gå djupare 
in på Via Valeria, utan kommer att fokusera på sträckan Rom till Tivoli. 

Via Tiburtina blev byggd av den romerska konsulen Marcus Valerius Maximus ca 286 
f.Kr. och ansågs vara en så kallad Via Consularis.

47
 En antik författare som bekräftar detta är 
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Strabon som skrev att Via Tiburtina var en av Roms viktigaste vägar.
48

 Dock finns det ingen 
klar lista över vilka vägar som erhöll denna titel Via Consularis, men jag utgår ifrån att de 
vägar som anknöt med Rom hade denna titel.  Jag nämnde tidigare att Via Tiburtina var ca 18 
km lång, enligt milstenar skulle vägen ha varit 20km. Dock menar Hugh Chisholm att det 
skulle näst intill vara omöjligt att sträckan skulle varit längre än 18 km.

49
 Detta kan vara på 

grund av att överföringen från text (Antonini Itinerarium) till bild (Tabula Peutingeriana) har 
gjort att en felmarginal har uppstått. 

Vägens sträckning mellan Rom och Tibur är inte helt klar, eftersom Barrington Atlas visar 
att vägen skulle gått i närheten av Hadrianus Villa (markerad grön i Fig. 4) och Tabula 
Peutingeriana visar att vägen skulle gått i närheten av Aquae Albulae (markerad röd i Fig. 4). 
Dock är Tabula Peutingeriana uppenbart inte geografiskt korrekt och kan vara problematisk att 
använda vid en tolkning av de romerska vägarna. 

Båda sträckorna är samma Via Tiburtina men är inte samtida. Den övre delen är den äldre 
sträckningen, för detta finns det belägg genom att arkeologiska fynd har blivit utgrävda 
exempelvis som milstenar och rester av beläggningsmaterial. Den södra vägsträckningen har 
förmodligen blivit byggd för att gruvor i närheten blev av större vikt.

50
 

4.2. Byggnadsmaterial 

Detta delkapitel kommer att handla om Via Tiburtinas byggnadsmaterial. På kartan i Fig. 4 är 
två rutter utmärkta av Via Tiburtina, den gröna (nyare) och röda (äldre). Den gröna ruttens 
byggnadsmaterial kommer att bli beskriven i detta delkapitel. Den äldre vägruttens 
byggnadsmaterial (markerad röd i Fig. 4) kommer inte att nämnas på grund av brist på 
utgrävningsrapporter. 

Via Tiburtina är en av de viktigaste vägarna som sträcker sig från Rom. På denna väg 
färdas både lokal och långdistanstrafik.

51
 Trots detta var vägen inte speciellt anmärkningsvärd. 

Vägen börjar i Rom för att sedan sträcka sig genom landskapet som vilken annan romersk väg 
som helst, först när vägen närmar sig stigningen mot Tibur börjar man förstå hur viktig Via 
Tiburtina var. Detta går att se på bland annat vilket byggnadsmaterial som blivit använt i 
konstruktionen. Min undersökning av vägens byggnadsmaterial kommer att börja utanför 
Roms pomerium (stadsgräns) för att sedan förflytta sig mot Tibur. 

På den första sträckan av Via Tiburtina är det svårt att urskilja var vägen skulle ha gått på 
grund av att Rom har utvidgat sig sedan den romerska tiden. Dock har man hittat spår från ca 
200 e.Kr. av vägens beläggning precis utanför Roms förmodade pomerium. Spår av beläggning 
är det närmaste spår av Via Tiburtina vi kommer tills vi har förflyttat oss till den första floden 
som Via Tiburtina korsar.

52
 

Den andra sträckan börjar med en bro över en flod som är förvånansvärt smal, det vill säga 
ca 4,50 meter bred, detta är ungefär hälften av hur bred en romersk väg var. I detta skede börjar 
det vara möjligt att urskilja Via Tiburtina och här har man funnit att det understa lagret bestod 
till stor del av flinta och var ca 25 centimeter tjockt, efter det kom ett lager med grus som var 
ca 30 centimeter tjockt vilket också ser ut att varit vägens yta. Detta är dock inte säkert 
eftersom man en bit bort har funnit beläggningsstenar som möjligtvis kan ha tillhört vägen.

53
 

Den tredje sträckan, det vill säga ungefär mitt emellan Rom och Tibur, börjar man hitta 
mera fullständiga lager av vägen. Här består det understa lagret av 35 centimeter grus, sedan 
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80 centimeter av kalktuff (en lokal variant av kalksten), sedan 35 centimeter av grus och till 
sist beläggningsstenar i flinta. Vid denna plats finns även på båda sidorna av vägrenen stenar i 
kalktuff och ännu en gångbana vid sidan av vägen med beläggningsmaterial i kalksten.

54
 

Den fjärde sträckan befinner sig där den äldre och nyare Via Tiburtina skiljs åt. Här består 
vägen av så gott som samma byggnadsmaterial som i den tredje sträckan, det vill säga det 
understa lagret bestående av grus, sedan kalktuff, sedan grus igen och till sist 
beläggningsstenar i flinta. 

Vid den femte sträckan börjar det bli synligt hur påkostad Via Tiburtina var. Här har man 
hittat stora block i flinta som vägen var belagd med. Här var vägen ca 7 meter bred. Stenarna i 
vägrenen var gjorda i materialet travertin vilket förmodligen var ett av det finaste 
vägbyggnadsmaterial som användes (en fin kalksten från Tibur). Härifrån till Tibur är Via 
Tiburtina mycket synlig.

55
 

Även på den sjätte och sista sträckan innan vägen når Tibur kan man se spår av 
vägbyggnadsmaterialet travertin. På denna sträcka består det understa lagret av flinta, sedan ett 
lager av fin sand och lera, följande lager består av flinta igen och av breccia di Ponte Lucano 
det vill säga flodgrus från floden Ponte Lucano och överst är ytan belagd med flinta. Liksom 
den tidigare sträckan är också stenarna i väggrenen här gjorda i travertin. Vägens bredd är ca 
6,7 meter. Även bron som gör över floden Ponte Lucano är av ett finare material nämligen 
travertin.

56
 

Fig. 5. Sektion över hypotetisk modell för Via Tiburtina uppbyggnad i ursprungligt skick. Ritad av Christian 

Granholm. 

 
Med hjälp av materialet som har blivit utgrävt från Via Tiburtina kan vi skapa en modell för 
hur vägen var uppbyggd, Fig. 5. Vägen skulle ha bestått av fyra lager liksom Watling Street, 
det understa skulle ha bestått av flinta för att få en stark grund, nästa lager bestående av sand 
och lera för att foga samman materialet, sedan flinta och flod grus från floden Ponte Lucano, 
och därefter polygonala flintstenar och förmodligen för det estetiska travertin stenar i 
vägrenen. 

4.3. Underhåll 

De första romerska vägarna i Italien var kända för sin yta som passade för resenärer till fots 
eller för resenärer på hästrygg i alla väder. Underhållet av dessa vägar förknippades med 
beläggningen av vägarna och valet av material som var hårdast och med största sannolikhet 
inte eroderade. Ett sådant material var flinta vilket också romarna förmodligen var de enda som 
använde eftersom sådana gruvor fanns på ett par platser i Italien, men främst i Tiberdalen som 
ligger en bit norr om Rom. De romerska vägarna var ett tecken på romarrikets makt och därför 
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behövde de också framställas på ett sådant sätt, det vill säga med ett tåligt men också estetiskt 
tilltalande material.

57
 

Jag nämnde tidigare under rubriken underhåll av Watling Street att byggande och 
underhållet av romerska vägar kunde bli skötta av vanliga personer men också av kriminella 
för att undvika fängelse, dock var detta inte fallet enbart i Britannien. Detta gällde också i 
Italien oberoende om personerna var fria eller inte var det deras uppgift att rensa sträckan från 
onödiga hinder och att gräva diken. Djupet på diken kunde variera beroende på vilket material 
som grunden bestod av. Exempelvis om grunden var stenig behövde inte diket vara så djup, 
men om grunden var sandig och mjuk behövde det vara djupare. Ett vanligt dike var ungefär en 
meter djupt. Dessa diken blev senare fyllda med material som exempelvis små stenar och grus 
som gjorde att vägen inte skulle sjunka ihop. Underhållet av diken var inte av lika stor vikt 
som vägens yta.

58
 

Vid enstaka tillfällen, som en snabblösning, kunde man använda sig av ett lager hård 
packad jord för att fylla igen skador i vägytan. Dock var detta ingen långtidslösning. Istället 
använde man sig av grus för att fylla igen skadan eller om skadan var på en hel 
beläggningssten då kunde hela stenen bytas ut. Att byta beläggningssten var det 
rekommenderade på grund av dess hållbarhet.

59
 En orsak till att delar av de romerska vägarna 

fortsättningsvis syns idag kan vara på grund av hållbarheten som beläggningsstenar hade.  
Gällande hur ofta Via Tiburtina blev underhållen är svårt att avgöra eftersom vägen nämns 

endast 18 gånger i de antika källorna, mestadels endast i förbifarten. Därför behöver vi förlita 
oss på det arkeologiska materialet. Dock kan vi vara relativt säkra på att området där Via 
Tiburtina sträcker sig var rikt med sten och pozzolana (är en vulkanisk aska som kunde 
användas som bindemedel). Även travertingruvor fanns i detta område som var av stor vikt. 
Med tanke på vilket material som fanns i området och för att Tibur var ett lyxområde för 
viktiga romerska medborgare, höll förmodligen Via Tiburtina en hög kvalitet inom 
byggnadsmaterial. Ett annat exempel på att vägen var av hög kvalitet är baserat på beräkningar 
på hur länge det tog att bryta travertin i antiken. Förslagsvis skulle det ha gått en travertin kärra 
var fjärde minut längs Via Tiburtina till Rom för byggandet av Kolosseum.

60
 Dock är detta 

endast ett par exempel på att vägen skulle ha blivit använd mycket. 
Milstenar skulle kunna vara ett annat sätt att stärka resonemanget för att se hur ofta Via 

Tiburtina har blivit underhållen, dock har inga milstenar enligt Ashby blivit funna på sträckan 
mellan Rom och Tibur.

61
 Detta gör det avsevärt svårare att bedöma hur ofta Via Tiburtina har 

blivit underhållen. Dock har man hittat platsen där milstenar har kunnat stå och därmed kunnat 
bestämma att sträckan är 20 km. Precis det som finns angivet i Antonini Itinerarium. 

Bjur å andra sidan hävdar att det finns milstenar som är daterade till sent 300-tal som 
berättar om att vägunderhållet av Via Tiburtina var mycket omfattande.

62
 Detta är ett rimligt 

antagande med tanke på hur mycket trafik som förmodligen skedde läng Via Tiburtina. 
Omkring 400 e.Kr. menar Alcock att reparationer av de romerska vägarna blev så gott som 

stillastående i Italien.
63

 En möjlig orsak till detta kan ha varit att allt för mycket ansvar för 
underhållet hade blivit överfört på den lokala befolkningen som bodde i närheten av de 
romerska vägarna. Trots detta var funktionen för vägarna fortsatt den samma, det vill säga att 
knyta ihop städer, förflyttning av soldater och transport av varor.  
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5. Antika författares syn på vägar 

I detta kapitel kommer jag att presentera två stycken antika författare och deras syn på vägar. 
Jag kommer att börja med Vitruvius som var en antik författare och intresserade sig för 
byggnadskonst och arkitektur på en detaljerad nivå. I De architectura prestenterar han 
riktlinjer i sju steg för hur man ska gå till väga för att bygga en stabil grund.

64
 Detta är dock 

ingen beskrivning för hur man bygger en väg, utan detta är en beskrivning för grunden till ett 
hus. Jag kommer att undersöka dessa steg och avgöra om detta var något som romarna kunde 
ha använts sig av. 
 

 Första steget är att fokusera på grunden man står på eftersom detta också är det 
viktigaste. Grunden skall vara noggrant planerad och vara horisontell med grunden 
som den blir byggd på. Grunden ska vara testad så att den är jämn på alla ställen. 
Om detta är fallet skall ett lager av sten läggas ovanpå. Om inte skall den jämnas ut 
tills den är jämn. 

 Andra steget är att inte använda sig av trä i grunden eftersom när det blir blött 
vidgas det och sprickor uppstår. 

 I tredje steget skall man strö ett lager av stenar som inte är mindre än en hand. Efter 
att detta är gjort skall man mixa stenen med kalk vilket man skall slå på tills en 
massa uppstår. Detta skall läggas ovanpå det föregående lagret. 

 I fjärde steget skall grunden som man har byggt hittills jämnas så att inga vassa 
kanter eller dylikt sticker rakt upp. 

 I femte steget lyfter Vitruvius fram att om grunden är utomhus bör man använda 
sig av ett material som tål utomhusförhållanden. Detta material skall vara en mix 
av krossad sten, murbruk och kalk. 

 I sjätte steget skall man lägga mixen som man har gjort på grunden, detta lager 
skall inte vara mer än en fot tjockt. Om mixen är välgjord kommer inga brister att 
uppstå. Underhåll grunden med att hälla olja över lagret innan vintern närmar sig. 

 I sjunde och sista steget skall man lägga murbruk och stenar som yta och dessa 
skall vara ett finger ifrån varandra. Mellanrummet skall fyllas med en blandning av 
kalk och olja för att binda samman murbruket. Undvik därefter att vatten kommer i 
dessa mellanrum medan blandningen stelnar. 

 
Tillvägagångssättet som Vitruvius har påminner till stor del om hur romarna byggde vägarna, 
det vill säga detta noggranna tillvägagångsätt och att allt kom i en särskild ordning. Därför kan 
det vara troligt att romarna har använt sig av det tillvägagångssätt som Vitruvius beskriver. 

En annan antik författare som också nämner de romerska vägarna är Diodorus Siculus 
dock var han mer intresserad av geografi och inte så mycket av det byggnadstekniska. Den 
tidigaste indikationen om att det fanns vägar i Britannien kommer från honom. Diodorus 
Siculus som var samtida med Caesar skrev att invånarna i Britannien, nämligen de som var 
bosatta i Belerium (dagens Cornwall) var hjälpsamma mot främlingar på grund av tidigare 
möten med utländska handelsmän. Diodorus Siculus skriver också om att människorna i 
Belerium transporterade vagnar med tenn till ön Ictis (dagens Isle of Wight), det var möjligt 
på grund av tidvattnet.

65
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6. Diskussion om Watling Street och Via Tiburtina 

I kapitel 3 Watling Street har jag valt att gå igenom en bakgrund om vägen, 
byggnadsmaterialet i vägen och underhållet av vägen. 
 I Britannien är det möjligt att se olika romerska vägkonstruktionstekniker för vägar, det 
vill säga raka och slingrande vägar. Detta berodde delvis på hurudan terräng som fanns i 
landskapet. Raka vägar i ett platt landskap och slingrande vägar uppför kullar. Vägbanken 
spelade viktig roll eftersom denna var möjlig att anpassa i höjd beroende på vad som skulle 
korsas. Exempel på detta blir omnämnt i Watling Streets bakgrund. 
 Byggnadsmaterialet som användes i Watling Street varierade en aning på de olika 
sträckorna som har blivit undersökta. Detta kan möjligtvis bero på att romarna använde sig av 
det material som fanns till förfogande i området, det är möjligtvis därför som romarna använde 
sig av bland annat den lokala kalkstenen i beläggningen. 

En del av vägens byggnadsmaterial kom förmodligen från järngruvorna som finns 
utmärkta i Fig. 1 dock är det oklart varifrån flintan kom. Möjligtvis kom den också från 
järngruvorna eller så blev detta importerat till Britannien av romarna för byggandet av vägar. I 
den litteratur som jag har använt mig av har jag inte hittat belägg för varifrån flintan kom. 
 I Fig. 2 finns en bild över hur en möjlig sektion av den romerska vägen i Britannien såg ut. 
Denna bild påminner om Vitruvius tillvägagångssätt som blir omnämnt i kapitel fem, för hur 
en stabil grund skall vara byggd, dock skiljer sig materialet och är därför ingen exakt kopia. 
Det som överensstämmer är att det finns fyra stycken lager, precis som i Vitruvius modell. 
 Underhållet av Watling Street låg under romersk lag och följde de underhållsregler som 
alla andra romerska vägar. Vägarna underhölls förmodligen för att upprätthålla den romerska 
auktoriteten i området. De som gjorde detta var en romersk lokalregering i Britannien som 
anlitade arbetsmän och vägingenjörer för detta uppdrag. I kapitlet underhåll av Watling Street 
nämner Bagshawe att de romerska vägarna efter en tid inte blev byggda med samma 
noggrannhet och rakhet vilket skulle ha resulterat i att vägarna blev sämre byggda. Han menar 
att det berodde på att Rom hade beordrat detta för att spara pengar. I detta fall är jag inte 
beredd att hålla med Bagshawe i hans påstående eftersom bland annat arkeologen Grewe 
hävdar det motsatta. Detta resonemang bygger på att vi idag fortfarande kan se spår av de 
romerska vägarna i Britannien. Orsaker på dessa två skilda åsikter kan bero på att Bagshawes 
påstående är från 1979 och Grewes är från 1995. Orsak till att jag väljer att stöda Grewe är att 
möjligtvis flera utgrävningar har blivit gjorda sedan 1979 och eventuellt ny information har 
kommit fram. 
 I kapitel 4 har jag också valt att gå igenom en bakgrund om vägen, byggnadsmaterialet i 
vägen och underhållet av vägen. Via Tiburtina är en antik väg och ansågs vara en Via 
Consularis liksom förmodligen de andra vägarna som sträckte sig ut ifrån Rom. Via Tiburtina 
var förmodligen ca 18 km lång och inte 20 km, om detta finns det beskrivet i kapitel 4.1. 
 Byggnadsmaterialet som användes vid byggandet av Via Tiburtina är en aning svårt att 
avgöra eftersom det utanför Roms murar nästan inte finns några spår av Via Tiburtina. Först 
efter ett par kilometer längs vägen är det möjligt att hitta spår av vägen. Första spåret av vägen 
blir hittat när den första floden korsas. Spår efter Via Tiburtina blir allt mer synliga när vi 
närmar oss Tibur. 
 Liksom i Fig. 2 av Watling Street har jag gjort samma sak i Fig. 5, detta är en sektion över 
en möjlig modell för Via Tiburtina. Till skillnad från Britannien där man förmodligen tog det 
material som fanns för att bygga en väg, har romarna i Italien använt sig av ett finare och 
hållbarare material, exempelvis travertin i vägrenen och flera väglager bestående av flinta. 
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Orsaker till detta kan vara flera, att romarna var de enda som använde sig av kalkstensgruvorna 
i Tiberdalen, för att Via Tiburtina var en väg som gick till Tibur och romarnas semestervillor 
eller för att det fanns kalksten och travertingruvor längs vägen. Med stor sannolikhet har alla 
dessa tre orsaker spelat in på ett eller annat sätt. Det är därför inte möjligt att peka på en orsak 
till varför ett hållbarare material har blivit använt. 
 Underhållet av Via Tiburtina är svårt att påvisa, eftersom vi inte har tillgång till 
milstenarna som möjligtvis skulle kunnat berätta detta. Istället har vi milstenarnas platser där 
de ha stått, dessa kan hjälpa oss att avgöra hur lång Via Tiburtina var men inte hur ofta vägen 
har reparerats. Orsaker till att vi inte har tillgång till dessa milstenar kan bero på de ännu inte 
blivit funna. 
 Om Watling Street och Via Tiburtina jämförs med Vitruvius modell för en stabil grund i 
sju steg, se kapitel fem, då passar varken Watling Street eller Via Tiburtina exakt in på 
Vitruvius modell. Detta kan bero på att Vitruvius inte ger en beskrivning för hur en väg skall 
byggas, utan detta gäller för en stabil grund överlag, exempelvis ett hus golv inomhus eller 
utomhus. Trots detta är det ändå möjligt att se enstaka detaljer som romarna möjligtvis kan ha 
inspirerats av, exempelvis att grunden skall bestå av fyra lager och att materialet bör bindas 
ihop på något sätt. Det är därför ett rimligt antagande att romarna mycket möjligt kan ha 
använt sig av en modell som påminner om Vitruvius modell vid vägbyggandet. 
 Syftet med uppsatsen var att undersöka om Watling Street var bättre byggd, jämfört med 
Via Tiburtina som blev mycket tidigare byggd. Efter att ha studerat och jämfört tillgänglig 
litteratur lutar det åt att Watling Street var sämre byggd jämfört med Via Tiburtina. Hypotesen 
jag har prövat: ”att senare vägar var bättre byggda på grund av byggnadskonstens utveckling” 
verkar inte vara den viktigaste orsaken till hur vägarna var byggda. Min slutsats är att även om 
man hade den tekniska kunskapen så valde man att inte bygga så gott man kunde, bland annat 
på grund av ekonomin, som var fallet i Britannien. Denna orsak verkar vara viktigare än de 
tekniska förutsättningarna. 
 Gällande terrängen så har naturresurserna spelat en viss roll i byggandet av romerska 
vägar. Detta är också kanske därför som Watling Street i Britannien består av murbruk, grus, 
flinta och kalksten, jämfört med Via Tiburtina i Italien som består av flinta, sand och lera, och 
flodgrus. För att utsmycka vägrenen har man valt travertin. Skillnaderna mellan dessa två 
vägar är stora inom byggnadsmaterial dock inte inom byggnadskonsten. Om Via Tiburtinas 
material skulle blivit använt i Watling Street så skulle dessa två vägar förmodligen sett ganska 
identiska ut. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Watling Street som ligger i närheten av 
Londinium var bättre byggd än den romerska vägen Via Tiburtina i närheten av Rom. 
Anledning till detta är att vägarna i Rom blev byggda tidigare än de i Britannien. 
Frågor som har blivit ställda: Vilket material använde man sig av i vägkonstruktionen, och 
varför? Finns det belägg för när en väg har blivit underhållen? Kan terrängen ha spelat en roll 
för var en väg blev konstruerad? 
 Den undersökning som jag har genomfört är en jämförelse studie av två vägar, nämligen 
Watling Street och Via Tiburtina. Om detta exakta område finns det inga studier som jag 
känner till, dock finns det litteratur som beskriver dessa två vägar. 
 Min metod för denna undersökning fokuserar på att identifiera tekniska detaljer som kan 
vara avgörande för de romerska vägarna i Britannien och i Italien. Min definition av kvalitet är 
baserad på beständighet. Delar av teorin chaîne opératoire kan möjligtvis appliceras på 
vägbyggnadskonsten, eftersom olika saker behöver göras i en viss ordning. 
 Det som är karakteristiskt för den romerska vägen är dess rakhet. I ett öppet landskap som 
södra Britannien går vägarna nästan helt rakt. Undantaget är när en brant kulle skall passerars, 
då slingrar vägen sig upp för kullen och sen ner för att sedan återigen följa en linje. 
 I Italien, närmare bestämt i Rom började byggandet av Viae i slutet av 300-talet f.Kr. och 
omkring 100 e.Kr. hade ett stort romerskt vägnät brett ut sig. Det som var speciellt med 
vägarna vara att de som hade blivit byggda av staten var stenbelagda, klarade av alla väder och 
var väl underhållna. Romerskavägar i Britannien var en del av det stora vägnätverk som 
romarna byggde upp. Watling Street som var en av dessa vägar bestod förmodligen av 
murbruk, grus, flinta och kalksten. Detta material har förmodligen kommit från järngruvorna i 
närheten av vägen. Via Tiburtina som är en antik väg i Italien leder till Tibur som under denna 
tid fungerade som ett område för viktiga romerska medborgare med lyxbostäder. Denna väg 
bestod förmodligen av flinta, sand och lera och flodgrus och överst flinta som beläggning. 
Denna väg hade även en utsmycknings detalj, nämligen travertin. Underhållet av dessa två 
vägar låg under den romerska lagen, dock är det svårt att avgöra hur ofta dessa blev 
underhållna på grund av att en del milstenar saknar denna information eller har ännu inte blivit 
funna. 
 Vitruvius som var en antik författare presenterar riktlinjer för hur en stabil grund skall bli 
byggd. Detta gör han i sju steg i De architectura. Möjligtvis är detta något som romarna har 
använt sig av eftersom antalet lager överensstämmer med Vitruvius tillvägagångssätt.  

Skillnaderna mellan Watling Street och Via Tiburtina är stora inom byggnadsmaterial dock 
inte inom byggnadskonsten. Om Via Tiburtinas material skulle blivit använt i Watling Street så 
skulle dessa två vägar förmodligen se ganska identiska ut. Vilket leder till slutsatsen för 
uppsatsen, att senare vägar inte automatiskt är bättre byggda.  
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Figurförteckning 

Omslagsbild  Bilden är ritad av Sara Heikfolk. 

 

Figur 1    Garillis förslag på hur en hypotetisk romersk sektion av en väg kunde ha sett ut. 

Garillis 2017, 2. 

Figur 2    Kartan illustrerar södra Britannien ca 200 e.Kr. med Watling Street utritad. 

Bearbetad av Christian Granholm. Talbert 2000, 8. 

Figur 3   Sektion över hypotetisk modell för Watling Streets uppbyggnad i ursprungligt skick. 

Ritad av Christian Granholm. 

Figur 4    Karta över mellersta Italien från Rom till Tibur med Via Tiburtina utritad. 

Bearbetad av Christian Granholm. Talbert 2000, 43. 

Figur 5    Sektion över hypotetisk modell för Via Tiburtina uppbyggnad i ursprungligt skick. 

    Ritad av Christian Granholm. 
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Bilaga 1: Lagar från Codex Theodosianus 

The construction and repair of roads (De Itinere Muniendo) 

 

“Emperor Constantine Augustus to Proculus, Proconsul of Africa. 

Emphyteutic landholders who by a special grant of imperial favor of Our Clemency are 

not summoned to the performance of extraordinary burdens must, like all the other 

provincials, perform their compulsory service in the construction and repair of the roads. 

For on no account shall they be disassociated from that which is for the benefit of all in 

common. May 7, 319. 

 

 

Emperor Julian Augustus to Avitianus, Vicar of Africa. 

Established authority left Us the most just course of equity in connection with the 

construction and repair of roads. For separate persons must apportion all of the places 

among themselves either by their negligence or their industry. Therefore, they must care 

for the places assigned to them according to ancient custom. October 26, 363. 

 

 

Emperors Valentinian, Theodosius, and Arcadius Augustuses to Eusignius, Praetorian 

Prefect. 

No man shall be considered exempt from the construction and repair of roads. If the 

overseers of the landed estates of any persons, in contemplation of their privileges, should 

perhaps refuse to perform the burden imposed, they shall be vindicated to Our household. 

February 26, 387.” 

 

C. Pharr 1952, 431-432. 


