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Abstract 

In this paper, two parishes on Gotland have been the focus for intense study regarding the organisation and 

formation of local communications networks. The parishes of Buttle and Fröjel have been studied to see if 

it is possible to say anything about local communication during the 6th century, a task that earlier research 

has shown to be difficult. The parishes represent two different types of landscapes, one costal and one 

inland. The paper has also asked questions about how the development and quality of the roads and 

communications networks have changed over time. It also discuss how the topographical- and cultural 

landscape has influenced the organisation of the communications network. 

The following questions are asked in this paper; 1. How was local communication (communications 

between the farmstead, its economic resources and its connections to the larger communications network) 

in the parishes organised? 2. What can be said about the communications networks development and quality 

through time? 3. How was the topographical- and cultural landscape organisation connected to the 

communications network?   

The main methodology used in the paper is the retrogressive methodology used to recreate a possible 

6th century communications network. This methodology utilises and studies the relationship between the 

earliest known communications network, registered in the 18th century maps, together with Iron Age sites 

registered, in the FMIS database, as well as topographical and geological maps to recreate a possible 6th 

century communications network. 

The analysis shows that it is hard to grasp the local communications during the 6th century. The local 

communications only emerge when the local roads merge with the regional ones. In many cases, the local 

roads were probably not much more than paths in the edges of the fields or only identified by the use of 

known landmarks. The investigation also shows that the regional (and local) roads were situated closer to 

the 6th century settlements than previously thought. 

It is also shown that the development of the road network has steadily lead to a more refined and 

rationalised network. The largest changes can be related to the 19th century laga skifte and to the later 

introduction of motor vehicles. Before the 19th century the situation is quite stable, only some minor changes 

during the 18th century can be seen until you reach the beginning of the middle ages. The major changes 

probably relate to changes in the landscape organisation in relation to the introduction of Christianity. 

However, it might also relate to the expansion of cultivated land and the resulting changes of settlement 

patterns. 

The investigation also shows that the topographical landscape on Gotland provides little hindrance for 

the organisation of the landscape. Instead, it feels very much like an artificial landscape where borders and 

organisation are created by humans, rather than by natural landscape formations. The borders in this case 

are created by the use of graves and their location in the landscape. 
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1 Introduktion 

Kommunikation och resande har i dess olika former länge varit i fokus inom arkeologin (Måhl 
2002:166f; Stenquist Milde 2007:15ff). Kommunikationsnätverk har genom alla tider varit en 
central del i mänskliga relationer och ekonomiska transaktioner. Även idag är kommunikation en 
viktig del av vår tillvaro för skapandet av relationer och ekonomiskt välstånd, trots att teknologin 
har ändrat hur kommunikationen fungerar och ser ut. Kommunikationens stadiga närvaro har gjort 
att många har studerat ekonomiska och kulturella faktorer relaterade till resande. Studier har också 
fokuserat på exempelvis vägar, båtar, vagnar och landskap som delar inom kommunikationen, för 
att försöka skapa en förståelse för resande och interaktioner i förhistoriska samhällen. Men resande 
är också en otroligt viktig del för den mänskliga upplevelsen och resande har flera gånger relaterats 
till olika skeden av livet. Döden, födelsen och åldrande kopplas ofta samman med resande, för att 
representera förändring mellan ett skede till ett annat. Resandet är på detta sätt djupt rotat i den 
mänskliga medvetenheten, på fler sätt än vad vi kanske inser i vardagen. 

I denna mastersuppsats kommer kommunikationsnätverk och resande i två socknar på Gotland 
att undersökas. Avsikten är att undersöka och diskutera lokal kommunikation inom socknarna, i 
ett försök att förklara och förstå hur den lokala kommunikationen fungerade. Den lokala 
kommunikationen kommer också att sättas i samband med den regionala kommunikationen på 
Gotland. Fokus kommer att ligga på den lokala kommunikationen samt hur denna var utformad 
och organiserad. Dock kommer även landskapets och fornlämningarnas relation till vägar och 
kommunikationsleder att diskuteras. 

Avsikten är att testa möjligheterna att undersöka lokala kommunikationsnätverk och deras 
betydelse. Det har tidigare pekats ut av Kalle Måhl att lokala kommunikationsnätverk är 
problematiska att studera och identifiera (Måhl 2002:170ff). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lokal kommunikation under järnåldern i socknarna 
Buttle och Fröjel, på Gotland. Uppsatsen kommer att fokusera på tre områden. Hur var det lokala 
kommunikationsnätverket organiserat? Hur har kommunikationsnätverket utvecklats över tid? 
Vad kan sägas om landskapets organisation? 

Målsättningen med uppsatsen är att skapa en bättre förståelse för lokal kommunikation. Med 
lokal kommunikation menar författaren kommunikation mellan gårdar, gravar, åkrar, ängar, 
utmarker m.m. Med andra ord kommunikation mellan ekonomiska-, kult- och boplatser. I 
uppsatsen undersöks hur denna kommunikation var organiserad och om vi kan rekonstruera det 
lokala kommunikationsnätverket. 

Uppsatsen avser också att diskutera kommunikationsnätverkens utveckling och kvalitet under 
olika tidsperioder. Avsikten med denna diskussion är att försöka belysa hur vägarnas konstruktion 
och kvalitet har utvecklats över tid. 

Syftet är också att diskutera och belysa hur vägar och kommunikationsleder passar in i 
landskapsorganisationen. I samband med detta diskuteras vägarnas och kommunikationsledernas 
relation till naturliga och skapade landmärken och om detta överför information till den resande. 
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1.1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer undersökas och besvaras i uppsatsen är följande. 
 
 Hur var lokal kommunikation (kommunikation mellan gården, dess ekonomiska bruknings 

områden, dess kultområden och dess anslutningar till regional kommunikation) inom 
socknarna organiserad? 

 Vad kan sägas om kommunikationsnätverkets utveckling och kvalitet? 
 Hur är det topografiska- och det kulturella landskapets organisation sammankopplat med 

kommunikationsnätverket? 

1.2 Avgränsningar och 

definitioner 

1.2.1 Avgränsningar 

Denna analys kommer att begränsas till 
studier av kommunikation inom två 
socknar på Gotland, Buttle och Fröjel 
(Fig. 1). Socknarna har valts på grund 
av de utgrävningar som har genomförts 
på förhistoriska vägar inom dem, en i 
Buttle och två i Fröjel (Andreeff & 
Fridén 2014; Andreeff et.al 2014; 
Eriksson 2012:8). Detta med 
förhoppningen att utgrävningarna skall 
kunna ge dateringsmöjligheter och 
insikter kring vägarnas konstruktions- 
och brukningshistoria. De utgrävda 
vägarna kommer att användas som en 
utgångspunkt för vidare diskussion och 
analys av vägnätet. Socknarna har också 
valts utifrån kriterierna att Fröjel socken 
ligger vid kusten och Buttle socken är 
en inlandssocken. Detta ger möjligheten 
att jämföra och diskutera likheter och 
skillnader mellan de två. 

Undersökningen har begränsats till 
två socknar för att tillåta en mer 
djupgående studie av 
kommunikationsnätverken i socknarna. 
Detta krävs för att försöka rekonstruera 

det lokala kommunikationsnätverket. Begränsningen av antalet socknar medger också möjligheten 
att djupare diskutera kommunikationen och resandet inom socknarna. 

Undersökningen begränsar sig tidsmässigt till järnåldern, som har valts på grund av att det är 
en intressant period i Gotlands historia. Dessutom finns det en stor mängd välbevarade 
fornlämningar från perioden på ön och de utgrävda vägarna har uppvisat relationer till dessa 
(Andreeff et al. 2014; Andreeff & Fridén 2014; Andreeff & Melander 2015). Dock kommer 
avstickare att göras till andra tidsperioder. Detta främst då den retrogressiva metoden som används 
i studien kräver det (se 1.4.1 Metod), men också för att skapa en mer komplett överblick av 
kommunikation på Gotland. 

De moderna sockengränserna har valts av praktiska anledningar, då materialet i flera databaser 
och arkiv är organiserat utifrån de moderna socknarna. Det finns också vissa forskare som anser 

Figur 1 Karta över Gotland, med de undersökta socknarna Buttle 

och Fröjel utmarkerade. 
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att socknarna kan ha motsvarat bygdegemenskaper som fanns före sockenbildningen på Gotland 
(Lindquist 1981; Svedjemo 2014:36). 

1.2.2 Definitioner 

I den följande texten brukas ett antal begrepp som behöver definieras för att författarens tankar 
tydligt skall framgå. 

Begreppet väg brukas i de sammanhang som en fysisk väg med konstruktions- eller 
brukningselement kan identifieras i materialet, vilket kan vara stenlagda vägar eller hålvägar. I 
detta exempel har stenlagda vägar konstruktionselement av sten och hålvägar, som saknar 
konstruktionselement, består av fysiska spår av kommunikation. Termen väg kommer också 
brukas för de vägar som registrerats i de historiska kartorna. 

Begreppet led kommer i stort att användas i enlighet med Måhls definition, ”För äldre 
tidsskeden används begreppet LED[sic] och definieras; ett stråk i landskapet inom vilket man tar 
sig fram (färdas) och inom vilket en väg med tiden permanentas.” (Måhl 2002:15). Det skall 
påpekas att författaren inte tror att en led alltid blir permanentad som en väg. I uppsatsen anses det 
att leder kan ha tagit flera sträckningar till samma mål inom kilometerbreda områden (Carlie 
2001:80; Jørgensen 2001:7). Begreppet led kommer att brukas för att beskriva en 
kommunikationsleds sträckning genom landskapet som saknar fysiska lämningar och där 
osäkerheten kring sträckningen är stor. De kommunikationstråk som författaren tolkar kommer 
alltid att refereras till som leder, även i de fall där dessa är baserade på väglämningar i FMIS eller 
vägar från de historiska kartorna. 

 
Till detta tillkommer också ett antal förkortningar som brukats i uppsatsen: 
LMA = Lantmäterimyndigheternas arkiv 
LSA = Lantmäteristyrelsernas arkiv 
RAK = Rikets allmänna kartverks arkiv 
SGU = Sveriges geologiska undersökning (myndighet) 
FMIS = Riksantikvarieämbetets nationella Fornminnesinformationssystem 
 
I uppsatsen kommer årtal från båda sidorna om tidräkningen att brukas. Då de flesta diskuterade 
årtalen kommer vara efter vår tidräkning, kommer det att i de flesta fall inte definieras. Definiering 
kommer endast ske för årtal före vår tidräkning, eller där det krävs förtydliganden i texten. Årtalen 
kommer att definieras med förkortningarna f.v.t (före vår tidräkning) eller e.v.t (efter vår 
tidräkning). 

1.3 Källkritik 

De källkritiska aspekterna i denna uppsats kan främst relaterats till de historiska kartorna som 
brukas, till den visuella tolkningen av dessa och annat kartmaterial som brukas i analysen. Till 
detta skall normala källkritiska aspekter gällande textuella källor tilläggas. 

I uppsatsen brukas främst kartorna från 1702 års skattläggning av Buttle (LMA 09-but-1) och 
Fröjel (LMA 09-frö-1), samt renovationer, vilket är handritade kopior, gjorda 1752 för Buttle 
(LSA H14-1:1) och 1753 för Fröjel (LSA H28-1:1). Renovationerna har brukats vid rektifiering 
och vektorisering, på grund av att renovationerna i LSA har varit bättre bevarade än 
originalen/renritningarna i LMA. Detta medför dock vissa källkritiska problem på grund av tidens 
sätt att genomföra renoveringarna (Ronsten 2008:183ff). Därför har kartorna från LMA också 
rektifierats och utgjort ett jämförelsematerial i de fall som renoveringarna varit svårtydda eller fel 
misstänkts. Till detta kan också problem med den metodik som brukats vid karteringen tilläggas 
(Se diskussion i Ronsten 2008:183ff). Ytterligare källkritiska aspekter finns kring lantmätarens 
noggrannhet och urval. Vi kan utifrån jämförelser med laga skifteskartor ifrågasätta vilka vägar 
och stigar som inkluderats i skattläggningskartorna. I dessa saknas framför allt stigar registrerade 
i utmarkerna. De flesta av de registrerade vägarna verkar vara gårdarnas anslutningsvägar till 
sockengemensamma och regionala vägnät. I vissa fall verkar vägar av typen brukningsvägar ha 
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registrerats i skattläggningskartorna. Det kan dock antas, då lantmätaren Johan Burmeister var 
ansvarig för karteringen av båda socknarna, att ett liknade urval gjorts. Kartorna har också samma 
datering vilket skulle öka sannolikheten att liknade urval gjorts. Dateringen av kartorna och 
genomfört fältarbete för många av Burmeisters kartor har dock ifrågasatts (Ronsten 2008:169ff). 
Trots att Burmeister tilldelades den enda tjänsten som ordinarie lantmätare på Gotland, med 
tillsynsansvar över övriga lantmätare på ön, var hans egna arbetsmetoder kritiserade (Ronsten 
2008:169ff). 

Laga skifteskartor över Fröjel och Buttle har också brukats som jämförelsematerial. Laga 
skifte genomfördes 1882 i Buttle (LSA H14-2:2) och mellan åren 1841 och 1914 i Fröjel (LSA 
H28-2:3; H28-4:1; H28-6:1; H28-7:1; H28-11:1; H28-13:1; H28-13:2; H28-17:3; H28-21:1; H28-
24:1; H28-26:1). Det skall dock påpekas att de tidiga skiftena med benämningen laga skifte 
egentligen var storskiften. Först efter år 1859 genomfördes laga skiften i dess egentliga mening 
(Lindquist 1991:184ff). Dessa kartor har brukats som visuellt jämförelsematerial för att spåra 
förändringar mellan karteringen av skattläggningen och laga skifte. 

I analysen har också Ivar Mobergs karta (1938) över det gotländska kulturlandskapet runt år 
1700 brukats. I sin sammanställning av kartan har Moberg brukat skattläggningskartorna gjorda 
mellan 1694-1704 (Moberg 1938). Dessa inkluderar de i analysen brukade kartorna från 
skattläggningen av Buttle och Fröjel. Mobergs karta har brukats då han definierar två olika nivåer 
av vägar, landsvägar och annan väg (Moberg 1938). Dessa vägar är inte definierade i 
skattläggningskartorna och det får antas att Moberg baserat detta på andra källor. Jämförelser 
mellan Mobergs karta och skattläggningskartorna gör det tydligt att Moberg har gjort ett eget urval 
över vilka vägar som skulle inkluderas. De vägar som inkluderats verkar i de flesta fall vara vägar 
som skulle kunna tolkas som socken-, bygde- eller regionala vägar. I vissa fall har dock vägar av 
dessa typer inte inkluderats (se kapitel 4.2). 

Även generalstabskartan har rektifierats och brukats som jämförelsematerial. I den småskaliga 
generalstabskartan var det de militära behoven som styrde. Terrängen, höjdskillnader och vägnätet 
var några av de viktigare (Ottoson & Sandberg 2001:119ff). Vägnätet är i generalstabskartan väl 
karterat och inkluderar vägar från allmänna huvudvägar till gångstigar och vintervägar (Ottoson 
& Sandberg 2001:120ff). Man kan dock ifrågasätta hur många gångstigar som karterats i denna 
karta. Jämförelser med skattläggningskartorna visar att ungefär samma vägar och stigar är 
registrerade i de båda kartorna. Jämför man generalstabskartan och skattläggningskartorna med 
laga skifteskartorna kan det observeras att många stigar registrerade i skifteskartorna inte finns 
registrerade i de övriga. Man kan fråga sig vad som egentligen har karterats som stigar i de laga 
skifteskartorna. 

De äldre geologiska kartbladen i serien Aa har också brukats. I analysen har bladen No 160 
Klintehamn, No 164 Hemse, No 170 Katthammarsvik ingått. Geometriskt är kartorna baserade på 
generalstabskartan men med en egen geologisk kartering. Kartorna i serie Aa är kombinerade jord- 
och bergartskartor. Den geologiska karteringen genomfördes med hjälp av geologiska 
fältundersökningar. Kartorna har använts för att bedöma de topografiska och geologiska orsakerna 
till varför vägen ligger där den ligger och för att identifiera områden där det tidigare funnits 
våtmarker. 

1.4 Metod och teori 

1.4.1 Metod 

I denna uppsats kommer främst en retrogressiv metod att användas i ett försök att rekonstruera de 
förhistoriska kommunikationsnätverken i de två socknarna Buttle och Fröjel. Den retrogressiva 
metoden har valts då tidigare forskning har visat att den är ett fungerade verktyg för att 
rekonstruera förhistoriska kommunikationsnätverk (Måhl 2002; Thomelius 2015; Åkesson 2012). 
Retrogressiv metod innebär att man undersöker ett senare källmaterial i ett försök att säga något 
om en tidigare tidsperiod (Karsvall 2013:411ff). Enligt Karsvall (2013:412) är den retrogressiva 
metoden ett bra redskap för att hjälpa till att fylla i luckor i det fragmentariska äldre källmaterial 
som vi ofta använder inom arkeologin. Den retrogressiva metoden, så som den används i denna 



10 

 

uppsats, baserar sig på att människans handlingar genom tiden har lämnat spår i landskapet och att 
dessa spår fortfarande kan ses idag i form av fornlämningar. Det antas också i denna uppsats att 
landskapet, så som det ser i ut i de tidiga kartorna karterade under 1700-talet, innehåller strukturer 
som skapades under järnåldern, eller andra tidsskeden före karteringen. Det är till exempel ett 
vanligt antagande att vägar har liknande dragningar under långa tidsperioder (Cole 2013:21ff; 
Huttu & Svedjemo 2007:159; Måhl 2001:194ff; Åkesson 2012:8ff). Genom att jämföra 
informationen registrerad i de historiska kartorna från 1700-talet och lämningar med känd datering 
från järnåldern, så är det möjligt att rekonstruera ett troligt kommunikationsnätverk så som det kan 
ha sett ut under järnåldern. 

Som med alla metoder så finns det problem och svagheter som man måste vara medveten om. 
Ett av de största problemen med den retrogressiva metoden är att den riskerar bli en 
självuppfyllande profetia. Det har av flera forskare uppmärksammats att det finns en stark relation 
mellan vägar och gravar (Lovschal 2013:243; Varenius 2012:45ff). Detta gör det möjligt att man 
stirrar sig blind på till exempel relationen mellan vägar och gravar och drar slutsatsen att vägen 
måste vara från järnåldern då den ligger nära gravar från järnåldern, trots att vägen överlag har en 
låg relation till järnåldern. Delar av vägen är kanske från järnåldern medan andra delar kan vara 
från andra tidsperioder, eller så har vägen av slumpen dragits nära gravar från järnåldern. Detta 
gör att man måste vara försiktig med att dra slutsatser av en enda relation mellan väg och 
järnålderslämningar. Helst skall en väg uppvisa en relation till två eller flera noder inom 
järnåldersnätverket. 

I denna uppsats brukas Måhls definition av noder. Enligt Måhl är noder inom ett 
kommunikationsnätverk organiserade på tre olika nivåer (Måhl 2002:197ff). Den första nivån är 
lokala vägar som tjänar gårdens egna behov. Inom denna nivå är noderna platser som är viktiga 
för gårdens ekonomiska försörjning, som åkrar, ängar, utmarker m.m. Även anslutningspunkter 
till bygdens (socknens) vägar kan ses som noder på denna nivå. Den andra nivån är 
bygdens/socknens vägar, vars noder består av platser som är viktiga för alla gårdar inom 
bygden/socknen. Dessa noder är primärt gårdar, gravar och mötesplatser. Den tredje nivå som 
Måhl definierar är de regionala vägarna. Dessa är de längre vägarna som binder samman bygder 
och som brukades av styrande eliter för att härska över områdena som de kontrollerade (främst 
gäller detta från medeltiden med framväxten av en central statsmakt). Noderna inom denna nivå 
är främst tingsplatser, handelsplatser, kultplatser m.m. (Måhl 2003:198) Dock finner författaren 
att Måhls definitioner av noder är, om än användbara, svåranvända för att särskilja och identifiera 
de olika nivåerna. Författaren ser till exempel att det finns stor överlappning mellan de olika 
nivåerna, därför brukas definitionerna något mer flytande av författaren. 

I praktiken har genomförandet av analysen gått till på följande sätt. Först har kartorna 
rektifierats mot modernt kartmaterial, i detta fall terrängkartan. Därefter har en vektorisering, en 
digital kalkering där man skapar geografiska vektorobjekt, av de historiska kartorna genomförts. I 
skattläggningskartorna från 1700-talet har alla ägogränser, vägar och vattendrag vektoriserats som 
linjeobjekt, medan alla åkrar och våtmarker vektoriserats som polygoner. Gårdslägena har 
vektoriserats som punktobjekt. I Mobergs karta har endast vägarna vektoriserats som linjeobjekt. 
Från den äldre geologiska kartan från serie Aa har endast jord- och bergarterna karterats. Dessa 
har vektoriserats som polygoner inom fyra olika kategorier; dränerade jordar, täta jordar, kalkberg, 
samt myr. Kategorierna är baserade på Carlssons uppdelning (Carlsson 1979:90f). Enligt denna 
uppdelning räknas grus- och sandjordar till dränerade medan moränmärgel och lermärgel är täta 
jordar (Carlsson 1979:90f). De jordar som har benämnts som myr är dels de som i geologiska 
kartan är identifierade som myr eller sjö, men också kategorierna bleke, kalkgyttja och torv, då 
dessa kan anses representera utdikade sjöar eller myrar. De jordar som har bedömts som kalkberg 
är de jordar som i kartan tillhör Silurlagren. Dessa är främst berggrunden där den syns i dager 
(Carlsson 1979:90f). Därefter har en analys genomförts med hjälp av det utvalda källmaterialet. 
För en närmare genomgång av analysens genomförande se kapitel 3.2 Kartor och analys (Buttle) 
och 4.2 Kartor och analys (Fröjel). 

I analysen har författaren brukat fornlämningar registrerade i FMIS som har en relation till 
500-talets bebyggelse, för att återskapa ett möjligt kulturlandskap under 500-talet. Detta urval har 
influerats av tidigare forskares arbete med kulturlandskapet på Gotland (Carlsson 1979:45ff; Måhl 
2002:166ff; Svedjemo 2014:55ff). Det återskapade kulturlandskapet har brukats som en grund för 
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analysen av 500-talets kommunikationsnätverk. I kartorna som presenteras i analysen har 
kategorierna boplatslämningar, gravlämningar och husgrunder brukats av författaren. Dessa 
kategorier innehåller fornlämningar registrerade i FMIS. Kategorin boplatslämningar innehåller 
lämningar som relaterar till boplatser, i detta fall forn- och fossil åkermark, stensträngar och 
boplats/boplatsområden. Kategorin gravlämningar innehåller alla förkristna gravlämningar. 
Kategorin Husgrunder innehåller lämningar registrerade i FMIS som ”husgrund, 
medeltida/förhistoriska”.  

För att diskutera vägarna och kommunikationsledernas del i landskapsorganisationen och dess 
relation till naturliga och skapade landmärken kommer vägarnas relation till olika lämningar och 
landskaps fenomen att analyseras. Den kunskap som kan överföras utifrån dessa diskuteras utifrån 
tidigare forskning på området. Denna del diskuteras mer djupgående i uppsatsens diskussion. 

1.4.2 Teori 

De teoretiska angreppsätt som brukas i denna uppsats kan delas upp i två huvudsakliga grupper. 
Den första berör den retrogressiva metoden, landskapssynen och författarens syn på vägarna och 
relaterar till de uppfattningar som styrt författarens tolkningar i analysen. Den andra gruppen berör 
teorier kring vägars betydelse, den resandes uppfattning av landskapet och vägen. 

Första gruppen av teorier berör främst de referensramar som författaren brukat vid 
återskapandet av ett kommunikationsnätverk under järnåldern. Denna grupp av teorier är starkt 
kopplad till den metodiska diskussionen som beskrivs ovan, men det är ändå användbart att lyfta 
fram de teoretiska aspekterna. Den retrogressiva metoden som brukas i analysen förutsätter att 
forskaren accepterar att de handlingar som har utförts tidigare i ett landskap formar det till en sådan 
grad att vi kan identifiera detta i kartor karterade långt efter de ursprungliga ingreppen (Karsvall 
2013). Även om den retrogressiva metoden idag är relativt allmänt accepterad och använd, så är 
det fortfarande ett sätt att angripa historia och arkeologi som i stort går emot vanliga källkritiska 
kriterier (Karsvall 2013:411ff). För att vi ska kunna bruka den retrogressiva metoden måste vi inte 
bara acceptera synen på att tidigare handlingar i landskapet formar det och lämnar avtryck, utan vi 
måste också ha en definierad syn på hur vi ska se på relationen mellan materialet i de senare 
källorna jämfört med de tidigare. En teoretisk grundpelare i detta arbete är att vägarna som vi ser 
i de historiska kartorna oftast har en relation till tidigare kommunikationsleder i landskapet (Cole 
2013:21ff; Måhl 2002:194ff; Åkesson 2012:8ff). Denna grundpelare är dock långt ifrån stabil. 
Bl.a. har vägar/stigar som endast har betydelse för den individuella gården troligen flyttats mer än 
vägar som har relation till bygdegemensam eller regional kommunikation (Måhl 2002:168ff; Huttu 
& Svedjemo 2007:169ff). Men även dessa vägar måste anses ha utsatts för påverkningar, framför 
allt när förändringar i landskapet har skett. En sådan händelse som möjligen har påverkat 
kommunikationen är kyrk- och sockenbildningen på Gotland, men även andra händelser kan 
föreslås (Huttu & Svedjemo 2007:163ff; Rudebeck 2001:95ff). 

En annan del inom den första teorigruppen är hur man ska se på relationen mellan olika 
fornlämningar och vägar. Måhl använder sig av ett system av noder för att undersöka relationerna. 
De fornlämningar som Måhl brukar som noder från järnåldern är gravar, bildstenar, 
stenhusgrunder, m.m. (Måhl 2002:163ff). Det kan allmänt accepteras att stenhusgrunderna borde 
utgöra noder, då de representerar periodens boplatser. Det kan dock ifrågasättas om gravar är noder 
i vägnätet, med andra ord om de i sig är en destination. I flera studier har det visats att gravar har 
en nära relation till vägar. Det har också visats att gravar kan uppträda i linjära formationer som 
kan påvisa regionala kommunikationsleder (Lovschal 2013). Andra har istället påvisat relationen 
mellan vägar och gravar men då tagit fasta på graven som en gränsmarkering eller som ett 
vägmärke. Liknade diskussioner har förts kring resta stenar som runstenar eller bildstenar 
(Ericsson 2003; Lovschal 2007:229ff; Murrieta-Flores 2010:250ff; Samuelsson 2001). I denna 
uppsats har gravar brukats vid återskapande av ett förhistoriskt kommunikationsnätverk, men 
istället för att ses som noder, i kommunikationsnätverket, som uppträder som individuella mål har 
de brukats som styrande punkter. Med andra ord har en syn på graven som en gräns eller 
vägmarkering i förstahand brukats, även om graven i sig är en viktig del i landskapsuppfattningen. 
Detta då författaren anser att gravar ligger utefter vägar snarare än att de är målen med vägarna. 
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Gravar kan dock vara målet med kommunikationen vid speciella tillfällen, men oftare är de ett 
kulturlandskapsintryck utefter vägen. 

Detta ansluter till den andra gruppen av teorier. Dessa teorier handlar om vägens betydelse för 
den resandes uppfattning av landskapet och vägen. När det gäller landskapssynen är vägen en 
viktig del i hur landskapet uppfattas och upplevs (Aspeborg 2005; Murrieta-Flores 2010; Witcher 
1998:61). Vägens sträckning påverkar vilka delar av landskapet som den resande ser. De delar 
som uppvisas via vägens medvetna eller omedvetna läggning påverkar den syn och förståelse som 
en resande har om det landskapet som den reser i. Det kan handla om förståelse om ägande, 
landskapsuppdelning och grupptillhörighet. Monument som finns utefter vägar påverkar också 
denna syn, både som en förståelse av vägen men också av landskapet som man reser i. 
Landskapssynen är av stor vikt i denna analys. Att förstå hur landskapet i sig kan överföra mening 
till den resande är en viktig del av tolkningen. Även gravar, och andra monument som bildstenar, 
anses överföra mening till den resande. Den resande kan från graven få information om sociala 
relationer, gränser, ägande, m.m. (Aspeborg 2005; Murrieta-Flores 2010; Witcher 1998:61). Andra 
objekt i landskapet, naturliga och av människan skapade, kan också ha överfört mening. 

Det upplevda landskapet påverkas också utav de kunskaper som de resande har. Kunskapen 
påverkar vilken betydelse som utläses av de monument som passeras. Men kunskaperna påverkar 
inte bara vilken information som kan utläsas ur landskapet. Det påverkar också resandet direkt. 
Om individen har kunskaper om landskapet, om resurstillgångar m.m. kommer hen kunna ta mer 
avancerade beslut gällande vad som krävs inför resan, vilken väg som skall tas och tidsåtgång 
(Murrieta-Flores 2010). Ju mindre känd vägen är, desto mer förberedelsearbete och tid kommer 
färden ta. Dock kan resandet förenklas med sociala kunskaper. Kunskaper om sociala grupper och 
om det genomresta landskapets sociala organisation, kan ge den resande informationen om sociala 
relationer och en förståelse gällande färdvägens sträckning (Murrieta-Flores 2010). 

Vägars betydelse i landskapsuppfattningen har också att göra med vilken funktion de fyller i 
till exempel; regional, bygdegemensam eller lokal kommunikation (Måhl 2002). Det har också att 
göra med vägarnas betydelse som kultvägar, handelsvägar m.m. Vägars funktion är inte statisk 
utan kan ändras beroende på anledningen och målet med resandet. En resa på en väg kan ha 
betydelse för lokal kommunikation om resan är till en åker, eller en skog som ingår i gårdens ägor. 
Men en resa utefter samma väg kan ha regional betydelse om den brukas av centralmakten för att 
utöva makt. En väg brukas om den finns och är lämplig för ändamålet, oavsett anledning till 
resandet. Vägen kan i andra fall ha betydelse som handelsväg, eller som kultväg beroende på resans 
orsak. 

En teoretisk skola som har format författarens tankar kring kommunikation och landskap är 
agency-teorin. Teorin behandlar hur man kan se människan som en tänkande och handlande 
varelse med agency, som har eller inte har förmågan att utföra handlingar och förändra sin 
omgivning (Dornan 2002:303f; Nealon & Giroux 2012:255f). Framför allt handlar det om 
människans förmåga eller oförmåga att handla mot samhällets strukturer (Dornan 2002:305ff; 
307ff; Johnson 2010:108; Robb 2010:495f). Agency teorin har använts i landskaps- och 
kommunikationsforskningen för att studera de strukturer som har inverkat och styrt människans 
agerade inom landskapet (Brink 2008:109ff; Hansson 2009:129ff; Måhl 2002:11ff; 186ff; Rollof 
1979:125; Stenqvist Milde 2007 23f). 
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2 Geografisk och forskningshistorisk översikt 

2.1 Det gotländska landskapets utveckling 

Gutland hitti fyrsti maþr þann, sum Þieluar hit. Þa var Gutland so eluist, et þet dagum sank ok natum 

var uppi. En þann maþr quam fyrsti eldi a land, ok siþan sank þet aldri. 

(Peel 1999:2) 

 

Gotland fann först en man, som hette Tjelvar. Då var Gotland så förtrollat, att det om dagarna sjönk 

och om nätterna stod uppe. Men denne man bar först eld till landet, och sedan sjönk det aldrig. 

(Gutasagan 2012:7) 

 
Detta är vad legenden berättar för oss om hur Gotland skapades, upptäcktes och bosattes. I 
verkligheten så skapades ön för cirka 400 miljoner år sedan under den Siluriska perioden, och 
består till största del av kalksten. Gotland består av tre hällmarksområden med tunna 
jordmånslager som inte är lämpligt till åkermark och till största del består av utmarksområden med 
skog. Mellan dessa finns två områden bestående av märgelsten, som idag till stor del har vittrat 
ner till näringsrika jordar som kallas pinnlair av gutarna. Inom dessa områden återfinns idag de 
huvudsakliga jordbruksmarkerna på Gotland (Nihlén 1948:12ff; Wennerdahl 2001:10ff). Det 
gotländska landskapet formades till stor del av den senaste istiden. Gotland dök först upp ur ishavet 
för cirka 11 500 år sedan, men i likhet med gutasagans berättelsen var den inte permanent uppe ur 
djupet. De skiftande vattennivåerna under Östersjöns olika utvecklingssteg och den ständiga 
landhöjningen har gjort att ön har sjunkit och dykt upp igen flera gånger. Erosion och depositioner 
från dessa skeenden har format landskapet som vi ser idag. Bland de landskapsformationer som 
har skapats finner vi Ancylus- och Littorinavallarna. Dessa består av sediment som svallades upp 
i strandvallar under dessa perioder (Nihlén 1948:14ff; Wennerdahl 2001:15ff). 

I historisk tid har arealerna tillgängliga för jordbruk ökats främst genom utdikningen av myrar 
och grunda sjöar (Nihlén 1948:42; Wennerdahl 2001:79f). Enligt länsstyrelsen på Gotland var 
cirka 16 % av den gotländska arealen våtmark fram till det sena 1800-talet. Idag återstår endast 7 
% av 1800-talets arealer (Länsstyrelsen i Gotlands län). Detta skulle ge siffror på cirka 509,5 km2 
våtmarker under 1800-talet, respektive cirka 35,5 km2 våtmarker idag. 

De första människorna bosatte sig på Gotland för cirka 8 000 år sedan. Då såg ön mycket 
annorlunda ut på grund av en högre strandlinje och tidens klimat (Wennerdahl 2001:23f). Genom 
århundradena är det inte bara det topografiskalandskapet som har förändrats, utan även 
kulturlandskapet. Det topografiska- och kulturlandskapet skapar tillsammans det upplevda 
landskapet som människan lever i. För att förstå det upplevda landskapet under en specifik period 
behöver man studera och förstå det topografiska- och kulturlandskapets förändring över tid. Nedan 
följer en kort summering av kulturlandskapets utveckling. 

2.2 Kulturlandskapets historia 

Vid järnålderns början har kulturlandskapet redan formats och utvecklats under 5 000 år av 
mänsklig ockupation. Åkerbruket har börjat påverka landskapets utformning, monument och 
lämningar av tidigare bosättningar är synliga i landskapet. Monument och gravar återanvändes 
stundtals under järnåldern, något som ibland har förklarats som förfädersdyrkan (Victor 
2007:169f). Även platser för bosättningarna är ibland desamma, men många forskare har pekat ut 
att det är stora skillnader i bosättningsmönster mellan olika tider. Detta kan möjligen förklaras 
genom att man har olika preferenser för boplatser under bronsåldern och järnåldern. I många fall 
har det antagits eller konstaterats att man under bronsåldern och tidig järnålder föredrog sandiga 
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mer lättarbetade jordar. Under senare delen av järnåldern får man tillgång till bättre teknologi 
vilket gör det lättare att bruka tyngre lerjordar inom jordbruket (Carlsson 1979:90; Hellgren & 
Johansson 2004:27). På Gotland har det pekats ut att flertalet av järnålderns bosättningar är belägna 
på moränlera (Arrhenius 1955:1062; Carlsson 1979:90f). Bland de mer iögonfallande inslagen 
från det gotländska järnålderslandskapet som fortfarande är synliga idag har vi bildstenar, gravar 
och stenhusgrunder, de så kallande kämpagravarna, som enligt folktron var gravar för jättar eller 
kämpar. 

På Gotland reste man bildstenar från 400-talet och in i 1000-talet. Under denna period kom 
flera olika stilar av stenform och dekoration att användas, från 400- och 500-talens A stenar till 
1000-talets E stenar. Idag känner vi till cirka 570 individuella stenar som rests under perioden 
(Varenius 2012:41ff). De tidiga A och B stenarna verkar främst ha restes på gravfält, möjligen 
över individer men troligen också över familjegrupper. De senare C, D och E stenarna (resta mellan 
700-talet och 1000-talet) återfinns också ofta i gravkontexter. Men de återfinns också ofta i ängar 
i närheten av folkvandringstidens stenhusgrunder, samt i närheten av vägar och broar. Dessa stenar 
kan ha rests för att markera ägogränser eller för att hedra en händelse, person eller bedrift (Varenius 
2012:45ff). 

Cassel gör i sin avhandling observationer gällande läget av gravar. Hon identifierar att det sker 
en förändring i gravarnas lokalitet vid skiftet mellan yngre och äldre romerskt järnålder. Cassel 
anser sig kunna se att gravarna från yngre romersk järnålder i större grad verkar var ensamliggande 
gravar. Gravar från den föregående perioden verkar ha större sannolikhet att ligga i mindre 
gravfält, dock verkar gravar från båda perioder uppstå med ungefär samma frekvens vid 
”storgravfält” (Cassel 1998:40f). 

En stor källa för studier av kulturlandskapets utveckling kommer från 
fornminnesinventeringarna samlade i FMIS. Dessa startade under statlig regi 1938, och Gotland 
(som inventerades 1938-1940) kom att bli ett av de första landskapen som inventerades. 
Inventeringarna kompletterades mellan åren 1976 och 1978 (Jensen 1997:46). Databasen FMIS 
uppdateras ständigt med nya platser och ny information. Andra inventeringar har gjorts tidigare 
och dessa har inkluderats i FMIS (Jensen 1997). 

2.2.1 Bosättningshistorisk överblick 

Bosättningsmönster och framför allt förändringarna i bosättningsmönster över tid har varit ett 
ämne som länge diskuterats på Gotland. Frågan som har legat i fokus för diskussionerna är i vilken 
grad det finns kontinuitet i bosättningsmönstret. Vissa diskussioner har visat att det kan finnas en 
kontinuitet mellan bosättningar från bronsåldern och dagens gårdslägen. Den vanliga åsikten är 
dock att det finns låg kontinuitet mellan bronsålderns bosättningar och dagens gårdar, och det är 
vanligare att peka på en kontinuitet mellan bronsåldern och den förromerska järnåldern. Oftast har 
bronsålderns bosättningar fått tolkats från fossila åkermarker, gravar och fynd från bronsålder, då 
det finns få kända bosättningar från bronsåldern på Gotland (Wehlin 2013:45ff; Runesson 2014; 
Svedjemo 2014:39ff). 

Situationen är liknade för bosättningar från den förromerska järnåldern, där många 
boplatslägen har tolkats från fossila åkrar och andra indikationer (Svedjemo 2014:39ff). Detta gör 
det svårt att säga om det finns en kontinuitet mellan dessa perioder, den romerska järnåldern och 
folkvandringstiden. Det är lättare att studera den romerska järnålderns och folkvandringstidens 
bosättningsmönster då det finns en stor mängd stenhusgrunder (kämpagravar) bevarade på 
Gotland. Den vanliga dateringen på stenhusgrundsbebyggelsen är mellan 200- och 600-talet, även 
om andra dateringar har föreslagits. Diskussionen om det finns kontinuitet mellan dessa 
stenhusgrunder och tidigare tidsperioders bosättningar har hållit på länge. Få forskare tar ställning 
helt för ena eller andra sidan utan förespråkar ett mellanting (se redogörelse i Svedjemo 2014:39ff). 
En tolkning av Carlsson är dock värd att belysa, han förespråkar att det vi ser är en lång brukning 
av markerna som används inom jordbruket. Markerna ändrar sig främst genom att de blir större 
med tiden, men deras lägen ändras inte. Dock tror Carlsson att gårdslägena har flyttas inom de 
brukade markerna mellan olika perioder (Carlsson 1979:145ff; Svedjemo 2014:39ff). 

Frågan om kontinuitet har också debatterats gällande relationen mellan stenhusgrunderna och 
efterföljande perioders bosättningar. Det har diskuterats om bosättningarna flyttades eller övergavs 
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när stenhusgrunderna slutade användas. Vissa forskare ha förespråkat att befolkningen på Gotland 
minskade i samband med att stenhusgrunderna övergavs. Detta skulle i så fall bidragit till ändrade 
bosättningsmönster medan en annan teori pekar ut klimatförändringar som anledning. Även som 
med tidigare period har det föreslagits att det inte skulle ha varit någon större skillnad i de brukade 
jordarna utan att det bara är gårdslägena som skiftar (Carlsson 1979:145ff; Svedjemo 2014:39ff; 
Östergren 1989:32ff). 

Många forskare har konstaterat att det verkar finnas ett samband mellan de vikingatida 
gårdslägena och gårdslägena så som de är registrerade i de historiska kartorna från 1700- och 1800-
talet. Det finns dock forskare som hellre vill sätta detta samband först mellan medeltida och 
historiska gårdslägen. Dessa förespråkar i stället en längre användning av stenhusgrunderna eller 
att det sker ytterligare en större förflyttning någon gång under vikingatiden eller medeltiden (se 
redogörelse i Svedjemo 2014:49ff). 

Det är inte bara förändrade gårdslägen som påverkar landskapet. Det finns också tecken på att 
ett flertal gårdslägen har övergivits sedan medeltidens början. Det finns många olika bedömningar 
av hur många gårdslägen som har övergetts. En bedömning gjord av Ersson (1974:97) pekar på att 
upp mot 15% av de kända gårdarna i slutet av järnåldern övergavs fram till 1653. Enligt Ersson 
sker övergivning av gårdar under hela perioden, men orsakerna ändras. Under senmedeltiden 
relaterar han ödeläggelsen av gårdar till främst ekonomiska faktorer som Gotlands minskade 
betydelse i östersjöhandeln, men han relaterar det också till faktorer som exempelvis sjöröveri, 
krig och ockupation (Ersson 1974:96f). Gällande gårdarna som försvinner från och med 1500-
talets andra hälft lägger Ersson fram hög skattebörda, krig och farsoter som möjliga förklaringar 
(Ersson 1974:96f). Totalt kommer Ersson fram till att det finns belägg för cirka 302 stycken 
ödegårdar på Gotland, som uppkommit sedan slutet av järnåldern (Ersson 1974:70f). En siffra som 
Ersson senare reviderade till 370 (enligt Svedjemo 2014:51). Östergren genomför ytterligare 
undersökningar i ämnet baserat på främst kartor, skattfynd och fornlämningar. Östergren visar på 
att långt många fler gårdar kan ha övergivits än vad Erssons undersökningar visar (Östergren 
1989:209). Enligt Svedjemo (2014:51) visar Östergren på att dubbelt så många gårdar kan ha 
försvunnit jämfört med Ersson. Östergren pekar i stort på samma faktorer till ödeläggelsen som 
Ersson men lägger ett större fokus på medeltidens kriser, som 1300-talets digerdödsepidemi och 
senmedeltidens agrarkris (Östergren 1989:239). Det har också framförts att nya gårdar kan ha 
tillkommit vid befolkningsökningar under 1600 och 1700-talen (Svedjemo 2014:49ff). 

Stensträngar har också varit ett debatterat område inom bosättningsforskningen. 
Stensträngarna har ofta haft funktioner som gränser, fägator eller varit del av 
kommunikationsnätverket runt järnåldersgårdarna (Östergren 1989:32ff). Stensträngarna har bl.a. 
brukats i analyser för att försöka avgöra storleken på inägor (Carlsson 1979).  Gällande dateringen 
av stensträngarna är denna osäker. De flesta forskare verkar överens om att stensträngarna börjar 
uppföras mellan 100- och 200-talet e.v.t och försätter byggas långt in i historisk tid (Se redogörelse 
i Cassel 1998:95f). Många anser dock att stensträngarna främst hör till 500–600-talen e.v.t, Cassel 
föreslår dock att den huvudsakliga tiden för uppförandet av stensträngarna var mellan 200- och 
600-talen e.v.t (Cassel 1998:96). Den främsta baseringen för dateringen av stensträngar är deras 
relation till bebyggelsen med känd datering som till exemplen stenhusgrundsbebyggelsen (Cassel 
1998:95f). Stensträngarna tillsammans med stenhusgrunderna utgör viktiga lämningar för 
spårandet av rumslig organisation under järnåldern. 

2.3 Kommunikationsarkeologisk forskningshistorik 

2.3.1 Kommunikationsarkeologi 

Kommunikationsarkeologi har länge varit en del av den arkeologiska diskussionen (Måhl 
2002:166f; Stenquist Milde 2007:15ff). Ofta har kommunikationsarkeologin fokuserat på de 
storskaliga kommunikationsnätverken, främst bronsålderns, järnålderns och vikingatidens 
handelsnätverk mellan Skandinavien och resten av kontinenten (Callmer 2002; Earle et al. 2015; 
Lang 2006:79ff; Navarro 1925; Sindbeak 2007). Dessa studier har ofta fokuserat på varorna eller 
på hur handeln inom dessa nätverk var organiserad. Det finns dock undantag. 
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Ett område som har fått fokus framför allt under senare år är studie av vägar och vattenvägar. I 
dessa studier har ofta mindre kommunikationsnätverk studerats, framför allt på regionala-, bygde- 
eller lokala nivåer (Måhl 2002:10ff; Stenquist Milde 2007; Thomelius 2015; Åkesson 2012). 
Fokus för denna typ av studier har ofta varit riktad mot vägnätverken och återskapandet av 
förhistoriska sådana. För att göra detta har man använt sig av retrogressiva metoder. I dessa studier 
har man brukat data som ortnamn, historiska kartor, väglämningar och fornminnen (Cole 
2013:21ff; Måhl 2002:194ff; Thomelius 2015; Åkesson 2012:8ff). I vissa av dessa studier har man 
inkluderat vattenvägar i kommunikationsnätverken. Vattenvägar har ofta ignorerats i studier av 
kommunikationsnätverk, eller studerats separat från landvägarna. Detta har gjort att det finns olika 
syn på vattenvägarnas roll inom kommunikationsnätverken. Vissa ser dem som en central del 
medan andra endast ser dem som hinder för den landbundna kommunikationen (Cole 2013; 
Olausson & Siler 2007; Thomelius 2015). 

I Europa har ofta fokusen gällande kommunikation och vägar legat på de romerska vägarna 
som har undersökts ur många olika synsätt (Guimil-Farina & Parcero-Oubina 2015; Witcher 1998; 
Zaharia 2013 m.fl.). Men även vägnäten före och efter den romerska ockupationen har diskuterats 
(Cole 2013; Witcher 1998). Man har även diskuterat Romarrikets vägar utifrån perspektivet hur 
vägars sträckning påverkar landskapets organisation, och hur det kan ses som en effektiv del i den 
romerska ockupationsmakten. Det har föreslagits att romarna genom sitt vägbyggande påtvingade 
den romerska landskapsorganisationen på en besegrad befolkning, som förlorade sin egen och 
tvingades följa Roms (Witcher 1998; Zaharia 2013). 

Ett annat ämne för diskussion gällande vägar och vattenvägar har varit effektiviteten och 
teknologin som dessa kommunikationsmedel uppvisar. Vägar har länge studerats vid utgrävningar. 
I Sverige har hålvägar varit en av de mest diskuterade vägtyperna. Hålvägar är vad vi idag kanske 
skulle kalla för traktorvägar eller stigar genom landskapet. De består av nedsänkningar i jorden 
som skapats genom lång användning och som ofta saknar konstruktionselement. Dock finns det 
vissa tecken att hålvägar kan ha grusats. Hålvägar har använts genom hela fornhistorien och in i 
historisk tid, en stor del av vägarna var fortfarande hålvägar in på 1800-talet. Hålvägarna ersattes 
inte ordentligt förrän skapandet av vägmyndigheter, vid motorfordonens introduktion (Carlie 
2001:80ff; Måhl 2002:14; Norberg & Svensson 2009:26). Andra typer av vägar som har 
identifierats från fornhistorien inkluderar allt från enkla grusvägar till kullerstensbelagda vägar. 
Grusade vägar har troligen brukats sedan den yngre stenåldern, medan kullerstensvägar har brukats 
sedan bronsåldern i Danmark och åtminstone sedan järnåldern i Sverige (Daun 2014:9; Måhl 1982; 
Måhl 2002:10ff; 166ff; Åkesson 2012:15). 

Som en del av ovanstående diskussion har man diskuterat effektiviteten av olika typer av 
kommunikation. Oftast har dessa fokuserat på effektiviteten av vattenvägar, där frågor gällande 
räckvidd och lastmängd har diskuterats (Bond 2007; Hooke 2007; Langdon 2007; Little 1987; 
Rippon 2007). Effektiviteten har också diskuterats i relation till landburen kommunikation. I dessa 
diskussioner har man bl.a. diskuterat hur långt man kan resa till fots bärande en last och fortfarande 
ha en energiekonomisk vinst (Drennan 1984; Murrieta-Flores 2010:252f). 

Effektivitet har också diskuterat utifrån hur långt man har varit villig att resa. Stenqvist Milde 
(2007:165ff) visar i en historisk kontext att man för att bevittna ett köpekontrakt var villig att resa 
så långt som 100 km. Andra exempel visar att man i historisk tid var villig att resa minst 60 km 
för att skaffa resurser som saltad fisk (Drougge 1975:110ff). Det finns också exempel på hur långt 
människor reste under medeltiden för att göra pilgrimsresor till kloster och helgedomar. Från 
Vadstena finns det berättelser om pilgrimer som reste upptill 300 km för att komma till klostret, 
många för att berätta om mirakel i relation till heliga Birgitta (Fröjmark 2006:51ff). Även om dessa 
berättelser visar att man ibland reste långt så måste nog avstånd över 100km ses som ovanligt. 

Kommunikation har också studerats utifrån det mänskliga perspektivet. Frågor har ställts 
gällande den betydelse som människan tillmäter resandet. Flera av dessa studier fokuserar inte på 
vägarna eller på kommunikationen, utan sätter sin fokus på varför människan reser, resandets 
symboler och vägens betydelse. Ofta inkluderar dessa studier etnologiska och psykologiska 
analyser (Ericsson 2003; Lovschal 2013; Murrieta-Flores 2010; Samuelsson 2001; Stenqvist 
Milde 2007). 

Många forskare har undersökt relationerna mellan gravar och vägar. Dessa undersökningar 
har ofta tagit fasta på den spatiala relationen mellan vägar och gravar (Lovschal 2013; Samuelsson 
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2001). Främst har man diskuterat vilken form av relation som de har till varandra. Dessa 
diskussioner har tagit olika former, vissa har diskuterat frågan om vägen eller graven först anlades 
i landskapet (Loveschal 2013:226ff). Andra har diskuterat varför denna relation existerar, varför 
gravar ligger invid vägar. Många har lyft fram gravarna som ett sätt att markera gränser i 
landskapet eller att gravarna är ett sätt att projicera makt (Samuelsson 2001). Andra har lyft fram 
gravar och monumentala konstruktioner som delar av det uppfattade landskapet. I dessa tolkningar 
får vägarna betydelse som navigationselement, och som del av den landskapskonstruktion som 
människan skapar (Lovschal 2007;229ff; Murrieta-Flores 2010:250ff). 

Men inte bara gravar har diskuterats utan också andra monumentala lämningar som till 
exempel fallossymboler i sten (Ericsson 2003; Rudebeck 2001:99f). Ericsson påvisar i sin 
diskussion gällande fallossymboler att dessa i flera europeiska kulturer har en relation till resande 
och gränsdragningar. Bl.a. pekar Ericsson på de fallossymboler som i Grekland brukades som 
gränsmarkeringar och de fallosformade stenar som hittas i södra Skandinavien. En parallell kan 
också dras till de fallosformade bildstenarna på Gotland (Ericsson 2003:193ff). Ericsson vill med 
sin argumentation lägga fram att vissa symboler har haft en meningsskapande roll även inom den 
avlägsna kommunikationen. Fallossymboler kan enligt Ericsson ha fungerat som universellt 
förstådda gränsmarkeringar eller vägmärken inom långväga kommunikationer (Ericsson 
2003:206ff). Liknade argumentation har förts gällande hällristningar och gravar (Ericsson 
2003:206ff; Loveschal 2013:238ff; Murrieta-Flores 2010:259ff). 

Gravar har också studerats utifrån den betydelse som de överför till resandet och hur gravarna 
och vägen kan ses som en del av den dödes sfär. Graven är i detta fall inte bara en gränsmarkering. 
Istället är den en del av den döde, som en synlig del av berättelsen om vem den döde var. Resandet 
utefter vägen blir på så sätt inte bara en resa genom rum, utan även genom tid (Aspeborg 
2005:206ff). Men även graven kan kopplas till resandet på ett annat sätt. Graven kan på många 
sätt ses som vägen till nästa existens. På detta sätt kan resande på vägar runt gravar inte bara vara 
en fysik handling. Det kan vara en påminnelse om världsordningen, framför allt när gravar ligger 
i gränsområden, när man förflyttar sig från en sfär till en annan (Aspeborg 2005:206ff). 

Vägen kan inte bara studeras utifrån betydelsen av monumenten den passerar utan också 
utifrån den betydelse som den har för de som byggde dem. Konstruerandet av vägar har inom 
många kulturer uppfattats som en prestigehöjande handling (Säve 1979:213ff; Witcher 1998:60ff). 

2.3.2 Kommunikationsforskningen på Gotland 

Den första textuella källa som nämner kommunikation och vägar på Gotland är Gutalagen. Två 
kapitel i lagen berör vägar, Kapitel 24 a. Om Färdvägar och Kapitel 52. Om vägbyggen (Holmbäck 
& Wessén 1979:226; 238). Kapitel 24 a. gör det olagligt att uppföra hinder för en annans resande 
och klargör att vägar skall var åtkomliga för alla som behöver ha tillgång till dem (Holmbäck & 
Wessén 1979:226). Kapitel 52. reglerar underhållet, vägarna inom socknarna skall underhållas 
varje år. Underhålls inte vägarna till en godtagbar standard bötfälls sockengemenskapet 3 mark 
(Holmbäck & Wessén 1979:238). Säve återger också denna lag, men beskriver det som att alla 
vägar skall grusas varje år (Säve 1979:219). 

Under sin resa 1741 på Gotland beskriver Carl von Linné vägarna på Gotland. Den första 
beskrivningen ger han av vägen från Visby mot Korpeklint, några kilometer norr om Visby. Linné 
beskriver att vägen var bländade vit i solen på grund av det vita kalkstensgruset som brukats som 
beläggning. Han beskriver vidare att vägens konstruktion bestod av “[…] små rundade 
klapporstenar[…]”, som brukats i konstruktion och underhåll av vägen (Linné 1991:164). Linné 
nämner vägar igen vid resa från Stenkyrka mot Hangvars kyrka där vägen verkar ha varit 
kalkstensberggrunden som låg i dager. Enligt Linné var denna väg farlig att resa på, eftersom att 
ytan gav dåligt med fäste för hästarna som kunde halka på kalkstenen och kasta av ryttaren på den 
oförlåtande ytan. Han noterar också att det inte skulle hjälpa att grusa vägen, då första regnfall 
skulle skölja bort gruset (Linné 1991:172). Nihlén verkar använda Linnés beskrivning som 
bakgrund för sitt påstående att det var farligt att resa på Gotland före skapande av ”riktiga” vägar. 
Enligt Nihlén skapades inte ett ”riktigt” vägnätverk på Gotland förrän under Carl Otto von 
Segebadens tid som landshövding mellan 1766 och 1788 (A:son-Utas 1982:44ff; Nihlén 
1948:44f). 
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P.A. Säve är den första forskaren som skriver om kommunikation och samfärdsel på Gotland i 
början av 1900-talet. Säves gör en mycket grundläggande beskrivning av kommunikation och 
resande på Gotland under 1800-talet (Säve 1979:213ff). Han skriver också om tidigare 
tidsperioder, bl.a. återberättar han sägnerna om hövdingarna Ugge och Olifr den store, båda 
berättelserna inkluderar byggande av vägar eller broar. Dessa tar Säve som tecken på att byggandet 
av vägar före kristnandet var en stor bedrift (Säve 1979:213ff). Men det är i vissa fall svårt att 
bedöma vilken tidsperiod som behandlas i Säves levande beskrivningar. Men ett mönster i 
beskrivningen är att resande var en krävande och långsam sysselsättning för jordbrukarna (Säve 
1979:213ff). På liknade sätt beskriver också Palmqvist, tidigare ordförande för vägstyrelsen på 
Gotland, resandet före tillkomsten av hans myndighet. Han berättar också att jordbrukarna var 
dåligt motiverade och inte såg nyttan av att underhålla vägarna ordentligt, varför de ofta fuskade 
med underhållet (Palmqvist 1944:9f). Dock kan detta vara en överdrift då det framkommer i en 
minnesskrift över vägstyrelsens arbete, och Palmqvist kan ha känt sig manad att lyfta fram den 
egna myndigheten i god dager (Herlitz 1944). 

Den på senare tid mest övergripande studien av vägar på Gotland har genomförts av Kalle 
Måhl. Måhl undersöker vägnätets utveckling från järnåldern fram till kartering av de första 
kartorna under 1700-talet, i flera socknar på norra Gotland (Måhl 2002). I undersökningen 
fokuserar Måhl på fyra perioder, den historiska (1600-1700), den medeltida (1100-1350), den 
vikingatida (800-1050/1100) och den äldre järnåldern (200-550 e.v.t) (Måhl 2002). I 
undersökningarna använder sig Måhl (2002:186ff) av en retrogressiv metod för att undersöka 
vägnätets utveckling under de olika perioderna. En metod som liknar den brukad i denna studie. 
Måhl definierar tre olika nivåer av vägar; regionala-, bygde-, och lokala vägar. Han använder dock 
inte begreppet lokala vägar under sin analys av den äldre järnåldern, istället brukar han begreppen 
vägar inom- (bygde) och mellan bygder (regionala) (Måhl 2002:168ff). Analysen visar att det finns 
en lång kontinuitet i kommunikationsnätverken och att den retrogressiv metoden kan användas för 
att spåra dessa och eventuella förändringar i förhistoriska vägnätverk, vilket gör det möjligt att 
undersöka dessa (Måhl 2002:168ff). 

Måhl har även tidigare studerat vägar på Gotland. I en artikel från 1982 I Från Gutabygd 
berättar Måhl att det finns ett par hundra stensatta vägsträckningar på Gotland (Måhl 1982:30). I 
denna beskriver han också deras huvudsakliga konstruktion, ”De har kantskoning av större stenar 
och däremellan fyllning av mindre stenar och jord. Bredden varierar mellan 2,5 och 3,5 meter.” 
(Måhl 1982:30). En beskrivning som stämmer väl med Linnés vittnesmål från 1741. I artikeln 
kommer Måhl också med påståendet att vägnätet i de tidiga historiska kartorna troligen skapades 
under perioden efter stenhusgrundernas brukningstid, då ett nytt vägnät växte fram i samband med 
stora samhällsförändringar, ett vägnät som bestått i stor del till idag (Måhl 1982:34). 

Gunnar Ahlqvists artikel om kyrkvägar på Gotland behandlar medeltidens kyrkvägar. Ahlqvist 
studerar ett antal kyrkvägar och han finner att ett stort antal av dessa har mer eller mindre raka 
sträckningar. Dessa kyrkvägar undvek inte heller våtmarker, utan förstärktes med så kallade staplar 
istället så att det var möjligt att färdas rakt över dessa (Ahlqvist 1982:58ff). 

En annan studie som är värd att nämna är Dauns (2014) undersökning och dokumentering av 
alla stenbroar på Gotland. Han går också igenom de olika typerna av broar och deras användbarhet. 
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3 Buttle socken 

Buttle socken ligger i mitten av Gotland, ungefär tolv km sydöst om Roma. Socknen är till ytan 
ungefär 31 km2. Socknens landskap domineras till stor del av skogsmark med ett centralt 
jordbruksområde. Gårdarna och det centrala jordbruksområdet är belägna kring väg 564 och 565, 
som följer en huvudsaklig västöstlig sträckning genom socknen. Socknen genomkorsas också 
nordsydligt av väg 534. Detta centrala jordbruksområde är omgivet av skogs- och våtmarker. 

3.1 Forskningshistorik Buttle 

Buttle har varit i fokus för en större arkeologisk undersökning. Denna undersökning har varit 
centrerad kring bildstenarna (RAÄ Buttle 42.1-2) och stenhusgrunderna (RAÄ Buttle 43:1-2; 43:4) 
vid gården Änge. De första utgrävningarna vid bildstenarna utfördes redan 1911 av Fredrik 
Nordin. Denna utgrävning fokuserade på områdena precis kring baserna av de båda bildstenarna. 
Undersökningarna resulterade i fynd av kol, djurben och keramik. Bakom bildstenarna hittade 
Nordin en liten stenkista bestående av fyra mindre bildstenar, en femte hittades i närheten 
(Andreeff 2012:130f). Under åren 2009, 2013-2016 genomfördes utgrävningar av Uppsala 

Figur 2 Översiktskarta Buttle socken. 
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Universitet, Campus Gotland1 kring bildstenarna och stenhusgrunderna under ledningen av 
Alexander Andreeff m.fl. (Andreeff et al. 2014; Andreeff & Melander 2015; Andreeff 
forthcoming). Under de första åren fokuserades utgrävningarna kring området precis utanför de av 
Nordin undersökta områdena. Utgrävningarna av området kring bildstenarna har resulterat i spår 
av gravar, konstruktioner och aktiviteter (Andreeff et al. 2014:79f; Andreeff & Melander 
2015:125). Väster om bildstenarna undersöktes en slagghög (RAÄ Buttle 260) och en stensättning 
(RAÄ Buttle 262). Stensättningen visade sig innehålla en kremationsgrav (Andreeff et al. 
2014:79ff; Andreeff & Melander 2015:125). 

I närheten av bildstenarna finns resterna av en förhistorisk väg (RAÄ Buttle 145:1). Vägen 
undersöktes åren 2009, 2013-2014. Vid utgrävningarna 2009 framkom tre olika lager kontexter 
som kan relateras till vägen. Dessa representerar troligen två olika stadier av vägens utveckling 
och brukning. Ett lager bestod av gul sand, ett lager av mörk sand blandad med sten och ett lager 
bestod av en stenpackning (Andreeff et al. 2014:23ff). Stenpackningen undersöktes igen under 
2013-2014. Dessa utgrävningar visade att vägbanan bestod av kullerstenar kantad med större 
stenar och att vägen var cirka 3 meter bred (för närmare beskrivning se 3.2.2) (Andreeff & 
Melander 2015:51ff). 

Ungefär 200 meter nordöst från bildstenarna finns det lämningar av tre synliga stenhusgrunder 
(RAÄ Buttle 43:1-2; 43:4). I och med 2016 års utgrävningar är nu en av de tre stenhusgrunderna 
totalundersökt, och de två andra har delundersökts. Undersökningarna av stenhusgrunderna har 
resulterat i spår av konstruktionselement, keramik, pärlor m.m. (Andreeff & Melander 2015:66ff; 
Andreeff forthcoming). Man har också undersökt områden mellan stenhusgrunderna. I dessa 
områden har man hitta aktivitetsytor med tjocka, fyndrika kulturlager. Dessa områden har tolkats 
som produktionsytor och köksområde. Inom dessa framkom också ett hus utan stengrund 
(Andreeff & Melander 2015:66ff; Andreeff forthcoming). 

Buttle socken har varit i fokus inom flera akademiska arbeten om landskapsorganisation, 
stenhusgrunder m.m. Forskare som har arbetat med Buttle inkluderar bl.a. Dan Carlsson (1979), 
Kalle Måhl (2001) och Gustaf Svedjemo (2014). 

3.2 Kartor och analys 

3.2.1 Vägnätets förändringar efter år 1702 

Vid analysen av vägnätverket i Buttle rektifierades och brukades främst fyra historiska kartor. 
Mobergs karta (Moberg 1938), Generalstabskartan (RAK J243-31-1 – Roma) samt 
skattläggningskartan från 1702 (LMA 09-but-1) och dess restaurering från 1752 (LSA H14-1:1). 
Från dessa historiska kartor har sjöar, myrar, vägar och kommunikationsleder vektoriserats. Från 
1752 års renovation av 1702 års skattläggningskarta har också åkermark, hägnader, ängsgränser, 
utmarksgränser och vattendrag vektoriseras (Fig. 3). Dessa historiska kartlager har brukats för att 
skapa en grund för det tidigaste kända kommunikationsnätverket utifrån vilket ett förhistoriskt 
kommunikationsnätverk runt 500-talet har arbetats fram. För att kunna arbeta fram detta 
kommunikationsnätverk måste man ha en förståelse för de förändringar som har skett tidigare i 
landskapet. 

Vägarna i Buttle socken verkar år 1702 vara väl situerade för att tjäna bygdens och gårdarnas 
behov (Fig. 3). Flertalet av gårdarna har en nära relation till de vägar som Moberg beskriver som 
landsväg eller annan väg (Fig. 4). Socknen har främst kommunikationer mot söder och norr. Inga 
vägar leder ut ur socknen mot väster eller öster i 1700-talets kartor. Vägar som ansluter mer åt 
öster och väster ser vi först i laga skifteskartan från 1882, något som skulle kunna tyda på att 
socknens kommunikationsbehov har förändrats genom tid. 

De gårdar som inte har en relation till Mobergs landsvägar och annan väg har registrerade 
utfartsvägar i 1702 års skattläggningskarta. I dessa kartor kan också en del brukningsvägar mellan 
åkrar och ängar identifieras. Dessa är dock inte alltid registrerade som vägar i kartorna (Fig. 5). 

                                                 
1 Högskolan på Gotland, som genomförde utgrävningarna 2009, gick senare ihop med Uppsala Universitet och blev 

Campus Gotland 
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Figur 4 Vägarna och myrmarkerna  registrerade i Mobergs karta (1938). Bakgrund med dagens vägnät. 

Figur 3 Buttle sockens inägor, myrar och vägar som karterad i 1702 års skattläggningskarta. Bakgrund med dagens 

vägnät. 
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Överlag är det få vägar som tjänar gårdarnas 
behov för kommunikation med utmarker eller 
ängar registrerade i 1700-talets kartor. Detta blir 
mycket tydligt om man jämför 
skattläggningskartan 1702 och laga 
skifteskartan 1882, i vilken det finns fler stigar 
och vägar registrerade i utmarkerna. 
Kombinerat med de möjliga brukningsvägarna 
som man kan se i 1700-talskartorna kan man 
anta att fler stigar och brukningsvägar funnits 
inom socknen. 

I figur 3 kan man se de tydligaste 
skillnaderna i dagens vägnät jämfört med 
vägnätet karterat år 1702. Vägnätet verkar i stort 
ha förenklats och rationaliserats ner till en 
handfull större vägar. Dagens större vägar 
formar idag ett kors i mitten av socknen. I kartan 
från år 1702 existerar istället två kors, ett vid 
Buttle kyrka (Buttle annex) och ett mellan 
gårdarna Buttlegårde och Nygårds. De 
huvudsakliga öst-västliga vägarna som syns i 
dagens kartor (väg 564 & 565) har också en 
annan sträckning på väg ut ur socknen än vad de 
har i 1700-talets kartor. I dagens kartor ansluter 
vägarna till Guldrupe kyrka i väster och i öster 
till väg 143 i närheten av Gurfiles. I kartorna 
från 1700-talet ansluter den västliga vägen 
istället till gården Vivungs i Vänge socken och 

den östliga vägen viker norr ut mot Vänge kyrka. Av den östliga vägen finns det inga rester i 
dagens terrängkarta. Den västliga vägen verkar dock ha en efterföljare, som följer den nu nedlagda 
järnvägens dragning genom Buttle socken. I dagens vägnät har också två vägar som ansluter över 
sockengränserna mot söder försvunnit. Det är vägarna som kan ses utgå från gårdarna Altajme och 
Hägsarve. Dessa vägar finns endast delvis representerade i dagens vägnät, och är då endast 
representerade inom Buttle socken (Fig. 3 & 4). I Mobergs karta (1938)  kan vi se en väg som 
kommer in i Buttle från Ala socken i öster och har en sträckning mot Hägsarve (Fig. 4). Denna 
väg finns inte registrerad i skattläggningskartorna från Buttle. Vägen finns registrerad i kartorna 
från Ala socken (LMA 09-ala-1; LSA H2-1:2). Det kan också påpekas att denna vägsträckning 
inte finns bevarad i generalstabskartan (RAK J243-31-1 – Roma). Carlsson och Måhl verkar ha 
tolkat det som att det existerade en väg in i Buttle från Ala som skulle ha anslutit till T-korsningen 
vid Hägsarve (Carlsson 1979:128f; Måhl 2002:83ff). En sträckning som finns representerad i laga 
skifteskartorna från Buttle och i dagens vägnätverk (Fig. 4). Utifrån observationerna kring denna 
väg finns det anledning att ifrågasätta Mobergs kartering och vad som faktiskt inkluderades i 
skattläggningskartorna karterade runt år 1700. 

I figur 6 kan vi se förändringarna i vägarna relaterade till gårdarna Änge och Nygårds. Änge 
som tidigare låg utefter landsvägen får efter skiftet en lång rak utfartsväg som ersätter landsvägens 
tidigare sträckning. Även Nygårds som också låg utefter den tidigare landsvägen har fått nya 
utfartsvägar som ersätter landsvägens tidigare sträckning. Förändringarna som vi kan se i figur 6 
är representativa för de förändringarna som sker i utfartsvägarna till de gårdar som inte direkt 
ansluter till socken- eller landsvägarna, där tidigare vägar ersätts med raka utfartsvägar. Detta 
innebär en extra stor skillnad för gårdarna Änge och Nygårds, som tidigare enligt Mobergs karta 
var direkt anslutna till den stora landsvägen mellan Visby, via Roma, till hamnplatsen vid 
Närsholm i Närs socken (Fig. 4). 

De ovan beskrivna ändringana är de typer av ändringar som kan spåras i de historiska kartorna. 
De flesta förändringar kan spåras till 1882 års laga skifteskarta. Skiftet resulterar, bl.a., i att flera 
av gårdarnas utfartsvägar görs om till de, i huvudsak, raka utfartsvägar som vi ser i dagens karta 

Figur 5 Karta som visar möjliga okarterade bruknings-

vägar i skattläggningskartan från 1702. 
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(LSA H14-2_2; LMA 09-BUT-41VOl6). Skapandet av dessa raka utfartsvägar har av andra 
forskare inte bara relaterats till laga skiftet utan också till storskiftena under 1700-talets andra hälft 
och 1800-talet början (Lindquist 1991:182). Skiftet resulterar i stort sett i det vägnät som vi ser i 
de moderna kartorna, endast vissa vägar har tillkommit. 

Det finns dock ändringar som vi inte kan spåra i de historiska kartorna, eller relatera till 
moderna förändringar. I Buttle socken gäller detta omläggningen av landsvägen. I 1702 års karta 
gick landsvägen genom gården Änge. Landsvägen har före laga skifte 1882 fått sin dragning söder 
om Buttle kyrka ändrad till en sträckning som liknar dagens landsväg.  Denna ändring kan inte ses 
i någon av kartorna som är karterade mellan 1702 och 1882. En möjlig förklaring till denna ändring 
är att den skulle tillhöra de förbättringar av det gotländska vägnätet som genomfördes under 
landshövdingen Carl Otto von Segebaden, som under sin tjänstgöringstid mellan 1766 och 1788 
satsade på det gotländska vägnätet (A:son-Utas 1982:44ff; Nihlén 1948:44f). Denna förändring 
medförde att landsvägen inte längre gick genom gården Änge, utan istället tog en ny mer direkt 
sträckning mellan gårdarna Änge och Altajme. 

Den ovanstående diskussionen visar att flera förändringar har skett i kommunikationsnätverket 
mellan dagens situation och situationen under 1700-talet. De största förändringarna kan vi spåra 
till laga skifte, som innebär en större förändring av ägornas organisation inom socknarna. Vissa 
ändringar kan också spåras till arbeten för att förbättra vägnätet. De mer moderna förändringarna 
har troligen mer att göra med utvecklingen av olika transportmedel och nybyggnation. 

3.2.2 Datering av utgrävd väg 

Under åren 20092, 2013 och 2014 grävde Uppsala Universitet, Campus Gotland ut två partier av 
den synliga väglämningen RAÄ Buttle 145:1. Detta gjordes som en del inom de större 

                                                 
2 Högskolan på Gotland, som genomförde utgrävningarna 2009, gick senare ihop med Uppsala Universitet och blev 

Campus Gotland 

Figur 6 Detalj över skillnaderna i de moderna utfartsvägarna och ”utfartsvägarna” 1702. 
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utgrävningarna vid Buttle änge (se kapitel 3.1). Väglämningen har framkommit i schakt 2 och 
schakt 11 (Andreeff 2014; Andreeff & Melander 2015). 

Schakt 2 öppnades och undersöktes under 2009 års utgrävningar. Schaktet öppnades som ett 
3 x 1 m stort schakt. Schaktet innefattar den södra änden av RAÄ Buttle 145:1. I den södra delen 
av schaktet upptäcktes och undersöktes en stenpackning bestående av 0,1-0,15 m i diameter stora 
stenar. I den norra delen av schaktet hittades ett sandlager efterföljt av ett stenblandat mörkare 
jordlager (Fig. 7) (Andreeff et al. 2014:23ff). I sandlagret återfanns hästskosömmar och i 
stenpackningen hittades ett antal kolbitar (Andreeff et al. 2014:23). 

Schakt 11 öppnades upp under 2013 och undersöktes åren 2013 och 2014. Schaktet togs 
ursprungligen upp för att undersöka en stenkonstruktion funnen vid sidan av fornlämning RAÄ 
Buttle 145:1. Stenkonstruktionen var cirka 10 x 6 m (Andreeff et al. 2014:53ff: Andreeff & 
Melander 2015:51ff). Vid undersökningarna 2013 öppnades ett 2 x 6 m stort schakt upp. 
Undersökningarna visade att det under och innanför stenkonstruktionens begränsning fanns ett 
mörkt och fett jordlager. Utanför konstruktionen var jordlagren i stället stenblandade, ljusa och 
porösa (Andreeff et al. 2014:53ff). Under 2014 utökades schaktet så att det sammanlagt uppgick 
till 109 m2 (inklusive 12 m2 från 2014). Detta för att helt frilägga konstruktionen. Av dessa 109 m2 

grävdes ungefär 40 m2 ut till sterila lager (Andreeff & Melander 2015:51ff). I de södra delarna av 
schaktet framkom lämningar som relaterar till väglämningen RAÄ Buttle 145:1. Dessa lämningar 
bestod av kontexten 11:53 som är en cirka 17 x 3 m lång vägsträckning. Denna bestod av kalk och 
gråstenar i storleksordningen 0,1-0,3 m i diameter delvis uppblandad med ljusbrun/grå, kompakt, 
mager silt (Andreeff & Melander 2015:61f). 

Kontext 11:53 utgör fortsättningen på den väg som grävdes ut i schakt 2 (Fig. 8). Dock 
kommenterar rapportförfattarna att detta inte är fallet då inga liknanden konstruktioner hittats 
tidigare år. De vill istället relatera vägen till fornlämning RAÄ Buttle 146:2, eftersom att den också 

Figur 7 Foton från utgrävningarna i Buttle 2009, visandes schakt 2. Det vänstra fotot visar stenpackningen och det 

över sandlagret, tolkat som vägyta. Det högra fotot visar stenpackningen och det under stenblandade jordlagret, 

tolkat som vägyta. 
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är en tre meter bred vägsträckning (Andreeff & Melander 2015:61f). Rapportförfattarna verkar i 
detta skede endast gått på vägens bredd och den synliga konstruktionen som grävts. Det kan 
noteras att grävningen 2009 inte täckte hela vägbanken, utan endast undersökte den södra delen 
av lämningen. Därmed har inte hela konstruktionen eller bredden undersökts. Det är också möjligt 
att konstruktionen bevarats bättre närmare röset då det varit helt eller delvist skyddats av denna. 
Rapportförfattarnas påstående stämmer inte heller med resultaten från analyserna av 
skattläggningskartan från 1702 (LMA 09-but-1; LSA H14-1:1) och laga skifteskarta från 1882 
(LSA H14-2_2) som utförts i detta arbete. Dessa kartor pekar på att landsvägen, som gick från 
Visby via Roma till hamnplatsen i Närs socken, går genom Änge och följer den sträckning som de 
utgrävda partierna representerar. Stora delar av vägsträckningen genom Buttle är registrerad i 
FMIS (RAÄ Buttle 145:1; 132:1; 149:1; 130:1). Rapportförfattarna har kanske missat relationen 
mellan RAÄ 145:1 och 149:1 då dessa har olika bredd, eftersom 149:1 breddades vid 
grushämtning från gården Änge. Grushämtningen har till viss del skadat vägsträckningen och 
andra fornlämningar nära stenhusgrunderna, något som rapportförfattarna dock påpekar (Andreeff 
& Melander 2015:11ff). RAÄ Buttle 146:2 kan inte relateras till någon vägsträckningarna 
registrerad i de historiska kartorna. 

I ett försök att ge en översiktlig datering av de väglämningar som har grävts ut under 2009, 
2013 och 2014 har författaren gjort en studie av hästskosömmar hittade i anslutning till eller i 
vägkontexterna. Från 2009 års utgrävning finns det en fyndpost (Fynd ID 100) innehållandes 
hästskosömmar. Enligt fyndlistan innehåller posten sju hästskosömmar. Vid genomgång 
upptäcktes det att fyra av fragmenten är hästskosömmar, medan de övriga är oidentifierbara 
järnföremål. Från 2014 års utgrävning i schakt 11 är nio hästskosömmar registrerade i fyndlistan. 

Bedömningen av typ har gjorts utifrån Anders Wallanders genomgång av hästmundering från 
Eketorp-III (Wallander 1998:226f). Dateringen för dessa typer har tagits från Lina Kjelléns 
kandidatuppsats om hästmundering från Västergarn (Kjellén 2013:42ff). Det skall dock påpekas 
att kronologier och dateringar framtagna med hjälp av hästskosömmar har kritiserats. Framför allt 
då brukningsperioderna av de olika typerna är dåligt avgränsade. Dock ses sömmar som ett möjligt 
material för datering och diskussion kring vägar och kommunikation. Det lyfts dock fram att 
kronologierna bör studeras på nytt om materialet skall användas i framtiden (Gansum 2002:30ff). 
Alla hästskosömmar kan ges en datering mellan år 1000 och år 1500. 

Figur 8 Foto över den tolkade vägbanan kontext 11:53 m.fl. Foto från utgrävningarna i Buttle 2014. 
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Tabell 1 Tabellen visar de undersökta och daterade hästskosömmarna hittade i Schakt 2 och 11 från utgrävningarna 

i Buttle 2009 och 2014. Se Bilaga 2 för mer information om fynden. Se Bilaga 3 för foton. 

Fynd 
ID Foto 

Söm 
typ Söm dat Författarens kommentarer 

100 DSC_0432 d 1100-1400 Välbevarad 

100 DCS_0435 d 1100-1400 Avlångt huvud 

100 DCS_0436 b 1000-1300   

100 DCS_0437 b/d? 
1000-1300, 1100-
1400 Skadad, b eller sliten d 

4242 DCS_0442 b/c? 
1000-1300, 1200-
1500 

Har karaktär liknade typ c, men troligast 
typ b 

4273 DCS_0441 b/d? 
1000-1300, 1100-
1400 Skadad/deformerad möjligen typ b/d 

4302 DCS_0445 b/c? 
1000-1300, 1200-
1500 

Liknar c men med en övergång mellan 
kropp och huvud som liknar typ b 

4345 DCS_0443 d 1100-1400 sliten 

4509 DCS_0448 a 1000-1200 Tydlig a söm 

4612 DCS_0447 b 1000-1300   

5214 DCS_0449 d 1100-1400 Tydlig d söm 

5397 DCS_0451 c 1200-1500   

7550 DCS_0452 d 1100-1400 Tydlig d söm 
 
Sömmarna från 2009 års utgrävningar hittades i det översta gula sandlagret funnet direkt under 
torvlagret. Detta lager är troligen ett på vägen tillfört lager som en del i det kontinuerliga 
underhållet av vägbanan. Det skulle också kunna vara vad som beskrivs i laga skifte 1893, då 
vägen som numrerats med nummer 7609 och beskrivs som ”Änge utfartsväg, sand blandad mylla 
på jord” (LSA H14-2_2; LMA 09-BUT-41VOl6:544). Det var i och med det utförda laga skiftet 
som vägen togs ur bruk och den nu använda skiftesvägen anlades. Fyndens relation till sandlagret 
gör det mindre troligt att de representerar vägens ursprungliga datering. Möjligheten finns att det 
ligger yngre och äldre faser av vägen vid sidorna av de utgrävda områdena. Föremål från dessa 
områden kan ha blandats under olika skeden. Fynden kan också ha tillförts vid underhåll av 
vägbanan. Detta gör att fynden tyvärr inte kan säga något om vägens datering, mer än att 
vägmaterialet möjligen återanvänts. Då vägen beskrivs som sand på mylla i kartan så är det troligt 
att stenkonstruktionen var täckt av sand eller jord redan 1882. 

Sömmarna från 2014 års utgrävningar kan i de flesta fall relateras till kontexter som ligger vid 
sidan av väglämningen. Dessa sömmar hittas främst i torven eller bland kontexterna tolkade som 
odlingssten. Sömmarna med Fynd ID 4612, 5397 och 7550 kan dock relateras till ploglagret hittat 
under stenkonstruktionen. Inget av detta ger en tydlig datering av vägen. Det som kan konstateras 
är att materialet som hittades i stenkonstruktionen hade relationer till medeltiden eller senare 
perioder (Andreeff & Melander 2015:64f). Det kan dock konstateras att fyndmaterialet överlag är 
blandat i området, troligen på grund av lång brukning av området som åkermark. 

Vägens konstruktion ger vissa spår för datering. Linné beskriver vid sin resa 1741 en väg som 
verkar ha liknade konstruktion som den i Buttle. I detta fall med kanter av större stenar och en 
vägbana av mindre stenar (Linné 1991:164). Linnés vittnesmål gör att vi vet att det fanns stenlagda 
vägar på Gotland före Segebadens upprustning av vägnätet. Den stenlagda vägens konstruktion 
liknar också den övergripande beskrivningen som Måhl ger av stenlagda vägar på Gotland (Måhl 
1982:30). 

Försöken att datera vägen utifrån fyndmaterialet har, som ovanstående redovisning visar, gett 
oklara resultat. Kontexterna är för omrörda för att kunna säga något om vägens datering. Vad som 
kan konstateras från undersökningen är att det finns hästskosömmar med dateringar från 1000- till 
1500-talet. Dessa skulle kunna relatera till resande på vägen, dock är det möjligt att de härrör från 
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åkerbruk, eftersom de främst relateras till olika kontexter av jordbruksaktivitet. Istället för att 
kunna få en mer exakt datering på vägen så kommer även denna väg få studeras med hjälp av den 
retrogressiva metoden. 

3.2.3 Vägnätet på 500-talet, förändringarna mellan 1702 och 500-talet 

För att få fram vägnätet på 500-talet så får vi undersöka vilka förändringar som har skett i Buttle 
socken under de mellanliggande 1200 åren. För att göra detta använder vi lämningar som kan 
relateras till dessa 1200 år och som kan relateras till tiden före 500-talet. I FMIS är 
fornlämningarna registrerade i kategorier som kan innehålla lämningar som har skapats under 
långa perioder. Till exempel innehåller lämningstypen husgrund, medeltida/förhistoriska, som 
innehåller 500-talets stenhusgrunder, även andra lämningar som kan ha dateringar mellan 1800-
talet f.v.t och 1500-talet e.v.t. Dock kan de flesta lämningar relateras till 500-talets stenhusgrunder. 
Detta gör att vi inte kan återskapa något exakt landskap från ett specifikt förhistoriskt skede, då vi 
inte vet dateringen för alla fornlämningar. Men vi kan bruka fornlämningar mer schematiskt för 
att undersöka tidigare skeden. Carlsson, Måhl och Svedjemo har alla brukat ett urval av 
fornlämningar för att skapa en bild av hur landskapet kan ha sett ut under 500-talet. Dessa författare 
har använt olika kombinationer av stenhusgrunder, stensträngar, gravar, bildstenar och fossila 
åkermarker för att återskapa samhället (Carlsson 1979:45ff; Måhl 2002:166ff; Svedjemo 
2014:55ff). Carlsson och Svedjemo har tidigare identifierat områden som brukats under 500-talet 
inom Buttle socken (Carlsson 1979; Svedjemo 2014). Dessa områden kan identifieras med hjälp 
av stensträngar och förekomsten av husgrunder, vilket kan ses i figur 9. Måhl identifierar i sin tur 
de stora lederna som binder samman Buttle med andra bygder. Dessa leder anser han i stort kan 
relateras till vägarna som finns representerade i 1700-talets vägnät (Måhl 2002:166ff). Lederna 
som Måhl identifierar ligger i stort på dränerade jordar, tar de rakaste vägarna mellan bygderna 
samt kringgår myrar och åkermarker (Måhl 2002:186f). Vägarna i 1700-talets karta ligger relativt 
långt ifrån de gårdslägen som kan identifieras från 500-talet. Dessutom ligger de också ofta utanför 
stensträngar som tillhör gårdslägena, se figur 9 (Måhl 2002:186f).  

Figur 9 Karta över lämningar som representerar landskapet under järnåldern samt 1700-talets vägar. Liknar karta 

framarbetad av Kalle Måhl 2002:174f. För definition av kategorierna husgrunder, boplats- och gravlämningar se 

kapitel 1.4.1 
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I ett försök att börja arbeta fram ett mer lokalt nätverk än det som Måhl arbetat fram så utgår denna 
studie från myrar, stenhusgrunder, stensträngar, väglämningar, fossila åkermarker och jordarter. 
Det kan dock konstateras att vissa av dessa lämningar och data är tvetydliga i detta fall. Som Måhl 
med flera konstaterar så leder ofta vägar mellan bygder över väldränerade jordar såsom 
svallsediment och grusjordar (Olausson & Seiler 2007:666ff; Måhl 2002:166ff). Detta är dock inte 
lika användbart då vägarna inom bygderna inte kunde följa dessa. Som Carlsson (1979:90ff) pekar 
på ligger en stor del av stenhusgrunderna på moränlera, vilket gör att gårdarnas utfartsvägar också 
går över denna. Det finns vissa forskare som anser att silt- och lerjordar kan ha goda egenskaper 
för användning som vägbana, bl.a. gällande deras hållfasthet och dränerande egenskaper (Friberg 
1951:16f). 

Det kan också konstateras att det i 
urvalet av fornlämningar finns 
lämningar som vi inte kan relatera 
till husgrunderna. Detta gäller 
främst fossila åkermarker och 
gravar som har låg relation till de 
områden som Carlsson och 
Svedjemo pekar ut som 500-talets 
brukningsområden (Carlsson 1979; 
Svedjemo 2014). Det finns några 
fornlämningar inom Buttle som vi 
kan diskutera om de tillhör 500-
talets fornlämningar. De första 
gäller lämningarna RAÄ Buttle 
50:1; 50:2; 51:1; 52:1; 67:1; 68:1; 
70:1 vilka är fossila åkermarker, 
skärvstenshögar eller gravar (Fig. 
10). Dessa lämningar ligger utanför 
de områden som pekas ut av 
Carlsson och Svedjemo. De verkar 

inte heller ha varit brukade under 1700-talet (Fig. 3). Lämning RAÄ Buttle 52:1 (T-formad 
lämning Fig. 10) beskrivs som en sentida åker, vilket gör att denna kan räknas bort. De kvarvarande 
lämningarna verkar dock vara äldre utifrån beskrivningarna i FMIS och det är möjligt att dessa 
lämningar representerar ett tidigare skede (före 500-talet) av bosättningarna i Buttle. Dessa 
lämningar kommer inte att medtas i analysen. 

En liknande argumentation kan 
göras för stensträngssystemet (RAÄ 
Buttle 39:1; 249:1) hittat strax 
nordväst om Buttle kyrka samt 
lämningarna i Buttle kyrka (RAÄ 
Buttle 196:1; 246:1)(Fig. 11). 
Lämningarna i kyrkan (omarkerad i 
Fig. 11, öster om Buttle annex) är en 
bildsten och en gravhäll med 
runskrift, vilka antingen har flyttats 
till kyrkan eller tillhör denna (FMIS 
RAÄ Buttle 196:1; 246:1). 

Stensträngarna RAÄ Buttle 39:1 och 249:1 beskrivs bestå av odlingssten, innanför stensträngarna 
skall också lämningar av ca fem fornåkrar finnas. Det går inte att bedöma ålder på denna lämning. 
Den ligger utanför de områden som tidigare forskare pekat ut som 500-talets brukningsområden 
(Carlsson 1979; Svedjemo 2014). Det är möjligt att detta område är ett brukningsområde från 500-
talet, men att det saknas stenhusgrunder. Det kan också vara från perioderna både före och efter 
500-talet. Detta gör området svårtolkat i analysen. Området kommer att finnas med i analysen, 
men det kommer inte ses som en nod inom kommunikationsnätverket. 
  

Figur 10 Karta visandes fornlämningar RAÄ Buttle 50:1; 50:2; 51:1; 

52:1; 67:1; 68:1; 70:1. 

Figur 11 Karta visandes fornlämningar RAÄ Buttle 39:1; 196:1; 246:1; 

249:1. 
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  Figur 13 Karta visandes tolkade leder mellan bygder i relation till dränerad- och täta- jordar, berggrund och äldre 

myrmarker. 

Figur 12 Kartan visandes leder mellan bygder tolkade av författaren. 
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Som ett första steg i analysen togs de vägar som inte hade någon relation till 500-talets lämningar 
bort. De vägar som tagits bort är vägen som leder mot fornlämningarna i figur 10, samt vägarna 
norr om Buttle annex (Kyrka) som bildar en triangel (Fig. 9). Vägarna kan anses ha fyllt en 
funktion som brukningsvägar. Dessa vägar har inte heller brukats i Måhls analys (2002:174f). 

Vidare i analysen valde författaren att försöka komplettera lederna in och ut ur Buttle socken. 
Dessa identifierades genom visuella studier av fornlämningar, möjliga myrar och sjöar på 500-
talet, jordarter och kartorna från 1700-talet. En fokus läggs på fornlämningarna i analysen. I figur 
12 kan de leder som författaren har identifierat ses. Det kan också i figur 12 noteras att de vägar 
som leder söderut från gårdarna Altajme och Hägsarve tar sträckningar som ligger relativt långt 
ifrån de gravlämningar som finns i socknens utkanter. Det är möjligt att dessa leder gick närmare 
gravarna under 500-talet (Fig. 17). De leder som främst går genom socken går oftast runt de 
huvudsakliga områdena med bebyggelse och brukning som kan identifieras i kartorna. I figur 13 
kan vi se att dessa inte alltid följer det som kan anses vara dränerade jordarter som sand och grus, 
en faktor som Måhl pekar ut som styrande (Måhl 2002:166ff). Dock har det av andra visats att täta 
jordar som lera, silt och morän kan utgöra goda underlag för vägar (Friberg 1951:16f; Thomelius 
2015:20ff). Dock har författaren medvetet försökt undvika de jordar som kan anses blötast eller 
där det kan antas att våtmarker har existerat under perioden.  

I denna analys är det främst fornlämningarna som styr ledernas läggning, detta i likhet med 
Måhls undersökning. I analysen brukas stensträngsbebyggelsen (stenhusgrunder med tillhörande 
stensträngar) som noder i kommunikationsnätverket, där stenhusgrunden utgör nodens center. 
Gravar och andra lämningar har styrt tolkningen av ledernas sträckning mellan noderna. Måhls 
antaganden att vägarna följer utkanterna av bebyggelsen och att stensträngarna på så vis ger en 
fingervisning om var kommunikationslederna gick, är en grund för tolkningarna (Måhl 
2002:168ff). I de flesta fall har endast raka linjer mellan olika noder varit möjliga att identifiera i 
landskapet. Detta är till exempel de leder som identifierats söder om Änge mot 
stensträngsbebyggelsen vid den södra sockengränsen (Fig. 12 & 13). Denna bebyggelse har inga 
historiska motsvarigheter, vilket gör att lederna till denna inte heller har några historiska 
motsvarigheter. En liknande situation kan identifieras norr om Lilla Vellinge där ytterligare en 
stensträngsbebyggelse kan identifieras, utan historisk motsvarighet. I dessa fall har raka leder 
dragits från de närmaste noderna. 

I andra fall har mer exakta 
dragningar gjorts. Ett exempel 
är leden söder om Nygårds som 
också ansluter till 
stensträngsbebyggelsen vid den 
södra sockengränsen. Här följer 
leden gravarna anlagda på den 
ås av dränerade jordar som kan 
ses söder om Nygårds. 
Ytterligare ett exempel kan ses 
vid det övergivna gårdsläget 
väster om Änge och sydväst om 
Buttlegårde (Fig. 14). I detta fall 
har fägatsliknande lämningar 
fått styra ledens dragning. En 
liknande situation med fägator 

kan också identifieras vid bebyggelsen strax öster om Stora och Lilla Vellinge. I vissa fall har 
möjliga brukningsvägar i de historiska kartorna också fått inspirera dragningen av de möjliga 
lederna. 

Ett flertal av lederna som identifierades i det första steget av analysen är de leder som binder 
samman stensträngsbebyggelsen som saknar relation till de historiska gårdslägena med de leder 
som identifieras i 1700-talets kartor. Dessa leder är de som kan anses ha försvunnit i samband med 
övergivningen av gårdar. Det har också i detta steg av analysen identifierats ett antal möjliga leder 
som kompletterar de leder som identifieras i kartorna från 1700-talet. Dessa leder har identifierats 
utifrån de styrande faktorer som Måhl identifierar (Måhl 2002:166ff). 

Figur 14 Detalj över fägatsliknande lämningar som använts för att föreslå 

en mer exakt dragning av lederna. 
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Figur 15 Karta över leder inom bygder tolkade av författaren. 

Figur 16 Detalj visandes tolkade leder inom bygder. 
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Nästa steg har varit att försöka identifiera de leder som existerar inom socknen, framförallt mellan 
de olika stensträngsbebyggelserna, något som har visat sig svårt. Ett stort antal av 
stensträngsbebyggelserna har redan god anslutning till de leder som har identifierats tidigare, och 
många av dessa kan antas ha fyllt kommunikationsbehov inom bygden. Men vid några gårdar kan 
man identifiera möjliga kommunikationsleder inom det nätverk som redan skapats. Dessa leder 
kopplar samman stensträngsbebyggelserna inom de tidigare identifierade lednätverken som har 
dålig relation till dessa. Dessa leder identifierades främst i den centrala delen av socknen (Fig. 15) 
och har främst tolkats utifrån fornlämningar och väglämningar. Detta beror på att det fanns 
väglämningar som inte anslöt till de leder som tidigare hade identifierats. I vissa fall har dessa 
kunnat bedömas vara modernare vägar. Söder om Buttlegårde finns en väglämning (RAÄ Buttle 
140:1) som troligen är modernare, då den kan identifieras i laga skifteskartan från 1882 men inte 
i de tidigare kartorna under 1700-talet. Strax norr om Altajme finns det också en väg som kan 
identifieras som modernare, på grund av sin benämning som ”kyrkvägen” i FMIS (RAÄ Buttle 
181:1). Dess läge och möjlighet till rak sträckning mellan den historiska gården Altajme och Buttle 
kyrka (Buttle annex i kartorna) tyder också på att den skulle vara en kyrkväg. Detta i enighet med 
de mönster som Ahlqvist identifierar för kyrkvägar (Ahlqvist 1982:58ff).  

I försöket att få fram dessa mer lokala leder har väglämningarna studerats tillsammans med 
stensträngbebyggelsen och gravar. En möjlig mindre led inom socknen identifieras nära 
stensträngsbebyggelse strax sydväst om Buttlegårde. Tolkningen har främst baserats på 
stensträngarna och att den ansluter till stensträngsbebyggelse som har svaga relationer till andra 
leder. De övriga lederna som identifieras inom bygden binder också främst samman områden där 
det finns svaga relationer mellan lederna och stensträngsbebyggelsen (Fig. 16). Det främsta 
exemplet är bebyggelsen norr om Hägsarve. Denna bebyggelse har svaga synliga relationer till 
lederna. Inom området finns också lämningar av en väg (RAÄ Buttle 201:1). Tolkningen har 
baserats på stensträngar där lederna lagts utmed dessa inom stensträngsbebyggelsen. Lederna har 
därefter tolkats som sammankopplade leder i relation till närliggande lämningar av 
stensträngsbebyggelse och gravar. Detta skapar ett nätverk i miniatyr inom det nätverk som 
tidigare identifierats. 

Figur 17 Författarens slutgiltiga tolkning av kommunikationsnätverket i Buttle. 
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Det är möjligt att den ovan nämnda sträckningen i vissa fall stämmer bättre än den sträckning som 
till stor del har baserats på antagandet att vägarna från 1700-talet representerar lederna under 500-
talet. Detta då, som Carlsson påvisar, storleken på inägorna minskat och gårdslägena ändrats 
(Carlsson 1979)(för diskussion se kapitel 5.1.1). I vissa fall har de leder som kan identifieras utan 
relation till 1700-talets kommunikationsnätverk liknande sträckningar som 1700-talets. Det är då 
viktigt att komma ihåg att de leder som vi nu talar om i analysen kan representera kommunikation 
inom breda områden (Carlie 2001:80; Jørgensen 2001:7; Måhl 2002:15). Det är också detta som 
gör analysen besvärlig, eftersom det gäller relativt osäkra sträckningar genom landskapet. De leder 
som framarbetats i detta kapitel kommer att tas upp i diskussionen (se kapitel 5.1.1 & 5.1.2). 

I författarens slutgiltiga tolkning (Fig. 17) av kommunikationsnätverket i Buttle har vissa leder 
lagts om. De tidigare nämnda sydliga lederna från Altajme och Häggsarve har lagts om för att 
bättre följa de gravar som ligger i utkanterna av socknen (Fig. 14 & 17). Dessa leder ut ur socknen 
har troligen ändrats fler gånger under åren. Troligen har hålvägar existerat i dessa skogsområden, 
i form av leder som kan ha varit flera kilometer i bredd. Det är fullt möjligt att hela området mellan 
de två utpekade lederna har brukats för kommunikation. Detta gör det svårt att hitta 
kommunikationsleder. I den slutgiltiga tolkningen har flera möjliga leder lagts till. Bl.a. lederna 
genom våtmarkerna söder om Nygårds och Änge. Dessa relateras till möjliga fortsättningar på 
väglämning RAÄ Buttle 146:2, en stensatt väglämning. Det är möjligt att denna har korsat 
våtmarkerna. Det är också möjligt att denna väg är en kyrkväg mellan gården Änge och Buttle 
kyrka. Det är dock svårt att avgöra. Avsikten med tolkningen är att peka ut möjliga leder snarare 
än att ha hel säkerhet kring lederna och deras dateringar. Andra möjliga leder som pekas ut finns 
mellan Altajme och den sydliga stensträngsbebyggelsen i socknens utkant, öster om lilla och stora 
Vellinge. Norr om Buttlegårde och Nygårds finns möjliga leder som ersätter 1700-talets vägar och 
ansluter närmare till stensträngsbebyggelsen. Detta i relation till minskningarna av de brukade 
arealerna som Carlson identifierar, och författarens allmänna antagande att 
kommunikationslederna har legat närmare stensträngsbebyggelsen än vad andra forskare har 
antagit. Dessa tolkningar kommer diskuteras närmare i diskussionen. 
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4 Fröjel socken 

Fröjel Socken är belägen på Gotlands sydöstra kust. Socknen har en areal på cirka 43 km2 och 
sträcker sig cirka 8 km längs den gotländska kusten (Ahlquist et al. 2002:4). Skog utgör 70 % av 
socknens totala yta. Socknen har två huvudsakliga jordbruksområden, ett sträcker sig längs 
kustlinjen och ett ligger längre in från kusten, benämnda nedre respektive övre Fröjel. De två 
områdena separeras av skogsmark. Inom de två jordbruksområdena ligger de flesta av sockens 
gårdar (Ahlquist et al. 2002:4; 16f; Andreeff 2001:7). Bebyggelsen är främst koncentrerad kring 
de nordsydliga vägarna genom socknen. Nedre Fröjel främst kring väg 140, som följer den 
gotländska västkusten. Övre Fröjel främst kring väg 141, som tar en sträckning längre från kusten. 
Övre Fröjel är dock också koncentrerat kring vägar som ansluter övre och nedre Fröjel. 

4.1 Forskningshistorik Fröjel 

Fröjel socken har varit i fokus vid tre större och flertalet mindre arkeologiska undersökningar 
under 1900-talet och 2000-talets början. 

Boplatsen vid Vallhagar, som med sina många synliga stenhusgrunder länge varit känd, 
grävdes ut mellan åren 1946 och 1949. Boplatsen är cirka 500 x 200 m stor, men det finns 
lämningar som tyder på att delar av boplatsen kan ha blivit bort odlad (Simonsen & Gejvall 
1955:88). Idag ligger platsen mellan den kultiverade marken och skogen, och beskrivs som en 
typisk gotländsk äng (Simonsen & Gejvall 1955:88). Totalt upptäcktes 24 byggnadslämningar 
under utgrävningarna, 22 av dessa är så kallade kämpagravar (Simonsen & Gejvall 1955:88ff). Ett 

Figur 18 Översiktskarta över Fröjel socken. 
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flertal av byggnadslämningarna var redan vid utgrävningarna skadade, men några av lämningarna 
var välbevarade (Simonsen & Gejvall 1955:88ff). Inom boplatsområdet hittades det också ett antal 
gravar. Ett flertal vastar (jord- och stenvallar) verkar dela in området i ägor med relation till husen 
(Simonsen & Gejvall 1955:88ff). Tolkningen av boplatsens brukningstid baseras på fynden, till 
mellan 200- och 550-talet e.v.t, med en möjlig pik av aktiviteter under folkvandringstiden, ca 400–
550-talet (Stenberger 1955:1144ff). 

Den andra platsen med stora utgrävningar är gravfältet vid Sälle (RAÄ Fröjel 40:1; 93:1). De 
första utgrävningarna av gravfältet genomfördes 1947-1949 i samband med utgrävningarna av 
Vallhagarboplatsen. Under dessa utgrävningar undersöktes 53 gravar (Eriksson 2012:3; 
Jennerholm 1971:112f). Under 1950-talet genomfördes mindre undersökningar av gravfältet. 
Mellan åren 1968 och 1984 kom gravfältet att totalundersökas. Totalt upptäcktes och grävdes 474 
gravar ut, inom två områden. Område A innehöll 401 och område B innehöll 73 gravar (Eriksson 
2012:15ff). Den största delen av fynden på gravfältet dateras till mellan 500-talet f.v.t till 500-talet 
e.v.t. Det finns ett mindre antal fynd med dateringar från bronsåldern, 1100-500 f.v.t (Eriksson 
2012:7). Gravfältet ligger på en låg ås cirka 700 meter sydväst från boplatsen vid Vallhagar 
(Eriksson 2012:3; Jennerholm 1971:112f). En förhistorisk väg (RAÄ Fröjel 95:1) följer åsens 
sträckning genom gravfältet. Denna väg är en av de två vägar som utgör grunden för diskussion 
kring vägnätet i Fröjel. 

Den senaste stora undersökningen i Fröjel socken har genomförts av Dan Carlsson i närheten 
av Fröjel kyrka i ett område som tolkats som en forntida hamn. Hamnen har undersökts mellan 
åren 1987-1990 och 1998-2004 (FMIS Fröjel 188:1). Ett totalt område av 290 m2 har undersökts, 
men baserat på fosfatkarteringar tror man att hamnens totala storlek kan ha varit upp emot 50 000 
– 60 000 m2 (Carlsson 1999a:53). Undersökningarna har visat att hamnen verkar ha varit i bruk 
från folkvandringstiden till 1100-talets början, med en pik av aktiviteter under vikingatiden, runt 
1000-talet (Carlsson 1999a:57f). Det har även framkommit gravar i området och minst tre gravfält 
har identifierats (Dahlström 2005:122; Carlsson 1999a:59; 1999b:7). Hamnplatsen övergavs 
troligen i början av 1100-talet på grund av landhöjningen och förändringar i havsnivån, och ersattes 
av andra hamnlägen söder om den förhistoriska (Carlsson 1999b:7). 

Under 2007 undersöktes en bildstensplats (RAÄ Fröjel 12:1) vid Stenstugu av Alexander 
Andreeff. Undersökningarna fokuserade på ett litet område kring basen av bildstenen. Målet var 
att undersöka spår från resandet av stenen och av aktiviteter kring bildstenen. I samband med 
undersökningarna av stenen grävde man också en förhistorisk väg. Vägen visade sig bestå av en 3 
meter bred stenlagd konstruktion. Det framkom också spår av en möjlig hålväg. Anledningen var 
bl.a. att undersöka relationen mellan bildstenar och vägar (Andreeff & Fridén 2014:5ff). Denna 
undersökning kommer att diskuteras närmare i analysen. 

4.2 Kartor och analys 

4.2.1 Vägnätets förändringar efter 1702 

I analysen av vägnätverket i Fröjel rektifierades och brukades främst fyra historiska kartor. 
Mobergs karta (1938), Generalstabskartan (RAK J243-31-1 – Roma) samt skattläggningskartan 
från 1702 (LMA 09-frö-1) och renovationen av denna från 1753 (LSA H28-1:1). I likhet med 
analysen av Buttle socken har vägar och myrar vektoriserats från dessa kartor, från renovationen 
av 1702 års karta har även åkrar, hägnader, gränser och gårdar vektoriserats. Dessa kartlager har 
precis som i Buttle socken brukats för att skapa ett tidigast känt vägnätverk, utifrån vilket 
kommunikationsnätverket på 500-talet har tolkats. 

I figur 19 kan vi se Fröjel socken så som den avbildas i 1702 års skattläggningskarta. I 
bakgrunden kan vi se dagens vägnät genom Fröjel socken. Till skillnad mot situationen i Buttle 
socken så kan vi se att det i Fröjel endast har skett mindre förändringar i vägnätet avseende de 
större vägarna. Dagens allmänna vägar följer i stort de vägar som finns karterade i kartan från 
1702, några mindre skillnader finns. En del av dessa skillnader kan dock tillskrivas rektifieringen 
av skattläggningskartan, men vissa beror sannolikt på smärre omläggningar av vägen. En 
observation som kan göras är att det finns långt många fler vägar registrerade mellan de två 
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jordbruksbygderna i skattläggningskartan än vad det finns i dagens terrängkarta (Fig. 19). Ett 
större antal vägar finns registrerade i 1700-talets kartor i Fröjel jämfört med Buttle. Med tanke på 
att samma lantmätare har karterat båda socknarna samt att de har samma datering kan det tänkas 
att liknade urval har gjorts, dock finns det källkritiska problem med detta antagande (se kapitel 
1.3) (Ronsten 2008:169ff). Anledning till det större antalet vägar har troligen med socknens 
organisation att göra. Socknen är dels större, men den är också, tillskillnad mot Buttle, uppdelad i 
två huvudsakliga jordbruksområden. De flesta av vägarna, som bidrar till det ökade antalet, är de 
som ansluter övre och nedre Fröjel med varandra. 

I figur 20 kan vi se att det i Mobergs karta saknas flera av vägarna som är registrerade i 
skattläggningskartan från 1702. Detta till skillnad mot situationen i Buttle socken där majoriteten 
av vägarna finns representerade i skattläggningskartan (Fig. 4). Det kan också observeras att 
dagens landsvägar i stort följer landsvägarna registrerade i Mobergs karta. Dock är det skillnad i 
sträckningen mellan gårdarna Gannarve och Mulde, som diskuteras mer nedan. Det kan dock 
konstateras att de flesta av de allmänna vägarna idag finns registrerade i Mobergs karta. Det kan 
också observeras ett antal utfartsvägar där vägsträckningen har ändrats. I likhet med situationen i 
Buttle kan vi till stor del spåra dessa förändringar till laga skiften, som genomfördes i olika 
skifteslag inom socknen mellan åren 1841 och 1914. För exempel på hur utfartsvägarna har ändrats 
se figur 6. 

De största skillnaderna som vi ser i vägsträckningar i Fröjel socken sker runt gårdarna Mulde, 
Stenstugu och Depps. I kartorna kan vi se att det finns en väg som inte är avbildad i de moderna 
kartorna men som avbildas i kartorna på 1700-talet. Denna väg finns inte heller avbildad i 
generalstabskartan karterad 1890. I laga skifteskartan från 1882 (LSA H28-17:3) finns dock vägen 
representerad. Vägen är också den väg som grävdes ut av Andreeff vid RAÄ Fröjel 12:1. Vägen 
verkar upphöra efter laga skifte. Det finns ingen riktig förklaring till varför. Vi kan dock se att 
Stenstugus och Muldes utfartsvägar görs om i laga skifteskartan. Det är möjligt att vägen efter 
dessa ändringar inte längre fyllde en funktion. 

I figur 20 kan vi också se att Mobergs vägar inte representerar alla vägar som har registrerats 
i skattläggningskartorna från 1700-talet, trots att kartan skall ha baserats i dessa (Moberg 1938). I 

Figur 19  Fröjel sockens inägor, myrar och vägar så som karterad i 1702 års karta, med bakgrund av dagens vägnät. 
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kartan saknas de vägar som 
fortsätter upp mot Klinte kyrka, 
dock finns vägen mot Klintehamn 
avbildad. Denna har en intressant 
dragning där den går genom 
gårdarna Mulde, Stenstugu och 
Depps (Fig. 20 & 21). I kartan från 
1702 ser det snarare ut som att det 
skulle vara en väg från Klintehamn 
och en väg från Klinte kyrka som 
bildar ett V runt gårdarna (Fig. 20). 
I Mobergs kartor ser det istället ut 
som att Mobergs landsväg gör en S 
sväng genom gårdarna. Det känns 
riktigt att, utifrån det som vi kan se 
i figur 20, ifrågasätta urvalet som 
Moberg har gjort och vilka vägar 
som egentligen finns 
representerade. Det blir också 
relevant att fråga sig vad Moberg 
har baserat sin indelning av 
vägarna som landsvägar och annan 
väg på. Detta är dock en fråga som 
är svår att svara på, men vad som 

står klart är att Mobergs karta bör brukas med försiktighet. 
 Överlag kan det observeras att de stora vägarna genom socknen har en huvudsaklig nordsydlig 

sträckning. Mellan dessa vägar finns det ett flertal östvästligt orienterade vägar som knyter 
samman de två jordbruksområdena. Mot öst har socknen dåligt med anslutningsvägar. Endast en 

Figur 20 Vägarna och myrarna registrerade i Mobergs karta (1938). Bakgrund med dagens vägnät. 

Figur 21 Karta visades förändringarna i vägnätet kring gårdarna 

Stenstugu, Mulde, Depps. 
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väg har en huvudsaklig östlig sträckning ut ur socknen. Fröjel socken verkar i likhet med Buttle 
socken främst haft kommunikationsbehov ut ur socknen mot syd och norr. Vägarna i Fröjel verkar 
också väl situerade för att tillgodose kommunikationsbehoven mellan gårdarna. Det kan också 
konstateras att det i likhet med Buttle finns fler stigar/vägar registrerade i utmarkerna i laga 
skifteskartorna för Fröjel. Det kan antas att det även i Fröjel fanns långt fler brukningsvägar som 
inte har karterats i 1700-talets skattläggningskartor. 

4.2.2 De utgrävda vägarna i Fröjel, datering och konstruktion 

Inom Fröjel socken finns det minst två utgrävda vägar. De är vägarna vid Sällegravfältet (RAÄ 
Fröjel 40:1; 93:1; 95:1) och bildstensplatsen vid Stenstugu (RAÄ Fröjel 12:1). Dessa 
väglämningar har grävts ut på olika sätt och skiljer sig mycket åt till karaktär och konstruktion. 

Figur 22 Flygfoto från NNO över Sällegravfältet. I mitten följande NNO-SSV kan hålvägen RAÄ Fröjel 95:1 ses.  

Bild från Eriksson 2012:7. 
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Vägen över Sällegravfältet (RAÄ Fröjel 95:1) har en NNV-SSO3 orientering och följer en flack 
stenbunden ås (Fig. 22) (Eriksson 2012:8; FMIS RAÄ Fröjel 95:1). Vägen är en hålväg. Vid 
utgrävningarna observerades det att gravarna vid sidorna om vägen verkar vara orienterade utifrån 
vägen. Gravarna verkar vara placerade på så sätt att de äldsta ligger närmast vägen, medan yngre 
gravarna ligger längre från vägen (Jennerholm 1971:112f). Det observerades också att vägen inte 
överlagrades av några gravar och att inga gravar överlagrades av vägen (Eriksson 2012:8). 

Vägen beskrivs på följande sätt i FMIS ”Hålväg, sammanlagt 520 m l (N 15cg Ö-S 15cg V), 
2-4 m br och 0,1 -0,25 m dj.”(FMIS RAÄ Fröjel 95:1). Från utgrävningarna framkom det att 
vägbanan var sandigare än de omgivande områdena (Eriksson 2012:12), något som skulle kunna 
tyda på att vägen varit grusad eller sandad under brukningstiden. 

Vägen dateras främst genom sin relation 
till gravarna. Det har antagits att vägen 
är äldre eller samtida med de äldsta 
gravarna på Sällegravfältet som dateras 
till cirka 500-talet f.v.t. Vägen är i bruk 
åtminstone under hela gravfältets 
brukningstid och fältet brukas fram till 
cirka 1050 e.v.t. Vägen har inga 
relationer till vägarna som registreras i 
1700-talets skattläggningskarta. Den 
verkar därför ha slutat användas någon 
gång efter 1050 e.v.t. Vägen har brukats 
under 500-talet e.v.t och kommer vara en 
central del i diskussionen kring 500-talet 
kommunikationsnätverk. 

Vägen vid Bildstensplatsen i 
närheten Stenstugu är orienterad i en 
huvudsaklig NO-SV riktning. Vägen 
följer den svallsedimentsås som utgör 
den så kallade Littorinavallen (Andreeff 
& Bacunic Fridén 2007:6ff). Vägen 
bedömdes av rapportförfattarna ha varit 
en väg som gick mellan Klinte och Fröjel 
kyrka (Andreeff & Bacunic Fridén 
2007:6). 

Under utgrävningarna hittades två 
möjliga brukningsfaser utav vägen, en 
stenlagd och en hålväg. Den stenlagda 
vägen bestod av en kompakt 
stenpackning av mestadels flata 

kalkstenar med en storlek av cirka 0,05-0,3 m och djupet på packningen uppgick till cirka 0,2 m 
(Fig. 23) Vägen är cirka tre meter bred, totalt undersöktes 3x2 m av vägen. Packningen låg på ett 
ler och gruslager som låg direkt på berggrunden (Andreeff & Bacunic Fridén 2007:16ff). 
 

Tabell 2 Tabellen visar de undersökta och daterade hästskosömmarna hittade vid utgrävningarna i Fröjel 2007. Se 

Bilaga 2 för mer information om fynden. Se Bilaga 3 för foton. 

Fynd ID Foto Söm typ Söm dat Författarens kommentarer 

31 DSC_0633 d 1100-1400 Sliten typ d 

82 DSC_0634 b 1000-1300 Sliten typ b 

82 DSC_0635 b? 1000-1300? Möjligen skadad/sliten söm, typ b? 

                                                 
3 Observera skillnaden i beskriven riktning mellan Figur 21 och texten. Figurtexten baseras på Figurtexten i Eriksson 

2012:7. Den löpande texten baseras på den löpande texten i Eriksson 2012:8. 

Figur 23 Foto på vägbanan från den stenlagda vägen vid Fröjel 

Stenstugu. Foto från utgrävningarna i Fröjel 2007. 
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I den översta nivån av stenpackningen hittades det enligt rapporten 7 hästskosömmar mellan 
stenarna, i fyndlistan medtas dock endast 3 sömmar fördelade på två fyndnummer (Andreeff & 
Bacunic Fridén 2007:6). Vid en genomgång av materialet hittade författaren också endast 2 
fyndposter innehållandes hästskosömmar (se tabell 2). Det är dock högst osäkert om ett av de två 
fynden i fyndpost 82 är en hästskosöm, främst på grund av storleken. Det är möjligt att det är en 
skadad eller kraftigt sliten söm, i så fall är den troligen en söm av typ b. Även den andra sömmen 
i fyndpost 82 är en söm av typ b. Fyndpost 31 är troligen en söm av typ d. Den har dock inte en så 
rombisk form som man vanligen associerar med typen (Kjellén 2013:42ff; Wallander 1998:226f). 
Sömmarna av typ b dateras till 1000-1300-talen, medan sömmen av typ d dateras till cirka 1100-
1400-talen (Kjellén 2013:42ff). 

I likhet med vägen i Buttle är vägen vid bildstenen i Fröjel stenlagd och har en bredd på cirka 
3 meter. Bredden på 3 meter verkar i Sverige vara en gammal standard för sockenvägar, även om 
det först 1734 lagstadgas att dessa vägar skall vara 3 meter i hela landet (Högberg 2015:40). De 
tidiga landskapslagarna nämner dock också andra standarder (Holmbäck & Wessén 1933:159; 
1946:136). Till skillnad mot Buttle så består vägen här av flata kalkstenar. Det är möjligt att 
tillgången av lämpligt material har styrt och är anledningen till skillnaden. 

I samband med utgrävningarna hittade man vad som möjligen var en hålväg mellan den 
stenlagda vägen och bildstenen. Denna bestod av ett 0,2-0,3 meter djupt mörkt jordlager som var 
cirka en meter bred (Andreeff & Bacunic Fridén 2007:22). Om detta är resterna av en hålväg så är 
detta troligen ett skede av användning som föregår den stenlagda vägen. 

Vägens datering för stenpackningen är osäker med tanke på det fåtal fynd som har daterats, 
och problematiken med dateringen av hästskosömmar (Gansum 2002:30ff). Fynden pekar dock på 
en brukning möjligen så tidigt som under 1100-talet. Även om sömmarna skulle vara yngre och 
tillhöra 1400-talet är det troligt att vägen stenlades under antigen sockenbildningen eller 1200-
talets kyrkobyggande. Hålvägen går inte att datera, men troligen har den minst en relation till 
uppförandet av bildstenen, som dateras till mellan 700- och 1000-talet (Andreeff & Bacunic Fridén 
2007:6). Men troligen har Littorinavallen använts som transportled under lång tid (Wehlin 
2013:179ff). I det föregående kapitlet visades det att denna vägsträckning troligen övergavs i 
samband med laga skifte 1882, om inte tidigare.  

4.2.3 Vägnätet på 500-talet, förändringarna mellan 1702 och 500-talet 

I likhet med analysen av Buttle socken, kommer analysen av Fröjel att involvera fornlämningar 
från en lång tidsperiod. Ett urval av fornlämningar har använts för att försöka återskapa ett 
förhistoriskt kommunikationsnätverk. Till skillnad mot situationen i Buttle, som har varit del av 
stora undersökningar gällande det gotländska kulturlandskapets utveckling, har Fröjel inte varit 
föremål för några större undersökningar av denna typ (Carlsson 1979; Måhl 2002; Svedjemo 
2014). Detta gör att det saknas ett forskningsunderlag gällande bebyggelseutvecklingen. Men med 
hjälp av de arbeten som Carlsson, Måhl och Svedjemo har gjort har det varit möjligt för författaren 
att identifiera och skapa ett kommunikationsnätverk mellan de stensträngsbebyggelser som 
författaren har kunnat identifiera. 

I stort kan det konstateras att stensträngsbebyggelsen verkar följa det utvecklingsmönster som 
Carlsson påvisar. I figur 24 kan vi se att stensträngsbebyggelsen i huvudsak återfinns inom de 
områden som på 1700-talet registrerats som åker eller ängsmark, alltså inägorna (Carlsson 
1979:145ff). Det kan också, i likhet med Carlssons resultat, ses att gårdslägena till stor del har 
skiftat. Vid den sydvästra sockengränsen kan ett område med stensträngbebyggelse identifieras 
(Fig. 24). Denna bebyggelse har relation till ängs- och åkermark. Den har dock ingen relation till 
ett historiskt gårdsläge, vilket gör det troligt att åtminstone ett gårdsläge har övergivits inom 
socknen. Det finns också risk att det har skett omfattande bortodling inom socknen. Detta främst 
kring gårdarna Sälle, Sigdarve, Rovide, Böckes, Robsarve och Hallegårds (Fig. 24). Inom detta 
område finns det få fornlämningar, med undantaget av ett fåtal gravar. I den östra utkanten av 
ägorna finns dock en stenhusgrund (RAÄ Fröjel 32:1) och stensträngar (RAÄ Fröjel 32:2) som 
skulle kunna vara de kvarvarande resterna av en bortodlad stensträngsbebyggelse. Men också i 
närheten av Vallshagar har möjlig bortodling identifierats (Simonsen & Gejvall 1955:88). Invid 
de andra historiska gårdsgrupperna inom Fröjel går det att identifiera stensträngsbebyggelse. Det  
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Figur 24 Karta visandes 500-talets lämningar i jämförelse med 1700-talets brukade marker. För definition av 

kategorierna husgrunder, boplats- och gravlämningar se kapitel 1.4.1 

Figur 25 Karta visandes 1702 års vägar i relation till fornlämningar och till dränerad- och täta- jordar, berggrund 

och äldre myrmarker. 
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Figur 26 Karta över leder tolkade utifrån 1702 års vägar. 

Figur 27 Karta över leder tolkade utifrån 1702 års vägar och FMIS. 
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är dock svårt att identifiera någon stensträngsbebyggelse vid ensamgården Gannarve (Fig. 24) Vid 
gårdarna Nymans Bottarve och Göstarvs, som även inkluderande Fröjel kyrkas ägor, finns det 
några fåtaliga rester av stensträngsbebyggelse, dock finns det rester av den vikingatida 
hamnanläggning (RAÄ Fröjel 188:1) som Carlsson (1999a) undersökt. Undersökningarna av 
hamnen har visat på dateringar mellan folkvandringstid (400-550 e.v.t) och 1100-talet (Carlsson 
1999a:57f). 

I likhet med Måhls analys har lederna först framarbetas genom att studera vägarnas relationer 
till den förhistoriska bebyggelsen och deras belägenhet på dränerade jordar. I figur 25 kan vi se att 
ett flertal av de nordsydliga lederna genom socknen följder dränerade grus- eller sandjordar. 

 Ett flertal av de vägar som korsar östvästligt kan dock konstateras leder över täta jordar. Det 
kan också konstateras, i likhet med Carlssons observationer, att den största delen av 
stensträngsbebyggelsen ligger på täta jordar (Carlsson 1979:90ff). Dock gäller inte detta för den 
kustnära bebyggelsen och den vikingatidahamnen som istället ligger på dränerade jordar (Fig. 25). 
I figur 25 kan vi också se att det finns vägar som återfinns i 1753-års renovationskarta, som har en 
låg relation till fornlämningar och verkar fylla modernare kommunikationsbehov. Ett flertal vägar 
har dock en god relation till fornlämningarna och följer väl Måhls observation, att de ligger i 
utkanten av stensträngsbebyggelsen och omgärdar den samma (Måhl 2002:166ff). I figur 26 kan 
vi se de leder som författaren tolkar ur vägarna från 1753 års karta efter att de vägar som verkade 
modernare eller som korsade våtmarker under 500-talet tagits bort. Detta har främst baserats på 
vägarnas relation till fornlämningar. I vissa fall har vägar som legat nära varandra och haft liknade 
sträckningar tagits bort, detta för att synliggöra det faktum att vi inte arbetar med exakta 
vägsträckningar. I dessa fall har den sträckning som bäst passade fornlämningarna lämnats kvar. 
Då vi i denna karta skall se på lederna som kommunikationsstråk som kan ta fler vägar genom 
landskapet (Carlie 2001:80; Jørgensen 2001:7; Måhl 2002:15), ändrar de inte uppfattningen av 
kommunikations-nätverket nämnvärt. 

I likhet med kommunikationsnätverket 
från Buttle socken har det för Fröjel gått 
att arbeta fram leder utifrån FMIS. I 
likhet med Buttle socken leder dessa 
också i de flesta fall ut ur socken och 
ansluter till den omkringliggande 
stensträngsbebyggelsen. De leder som 
har kunnat identifieras inkluderar två 
leder som följer en mer östlig riktning ut 
ur socknen. De leder som har kunnat 
identifieras har mer varit i periferin av 
socken om man jämför med Buttle. I 
likhet med analysen av Buttle har 
väglämningar från FMIS haft en stark 
roll i identifiering av vägarna. I analysen 
har det också varit mycket svårare att 
identifiera mer exakta sträckningar av 
lederna, eftersom stensträngarna i Fröjel 
verkar mer fragmenterade än de i Buttle. 
Detta kan ses som ytterligare ett möjligt 
tecken på att bortodlingsproblematiken 
är större i Fröjel än i Buttle. Endast en 
mer exakt sträckning har kunnat 
identifieras vid Vallhagar och 
Sällegravfältet (Fig. 28). I likhet med de 
exakta sträckningarna som kunde 
identifieras i Buttle kan dessa relateras 
till fägatsliknande formationer in och ut 
ur gårdsläget. Vid Sällegravfält har den 
utgrävda vägen kunnat brukas för att Figur 28 Karta över lederna kring Vallhagar boplatsen och Sälle 

gravfältet. 
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peka ut en mer exakt sträckning av lederna. Detta är också en av endast två leder inom bygden 
som har kunnat identifieras inom Fröjel till skillnad från Buttle där en handfull möjliga 
sträckningar kunde identifieras. Den andra möjliga leden inom bygden kan ses söder om Stora 
Solberga (Fig. 27). På grund av den låga relationen har inte en egen kategori för leder inom bygden 
använts i kartmaterialet för Fröjel socken. 

Författaren har inte som i Buttle kunnat göra en närmare egen tolkning av 
kommunikationslederna i Fröjel. De leder som framarbetades i de tidigare skedena är de leder som 
författaren känner att han kan identifiera. Det finns inte heller några leder som tydligt behöver 
omläggas för att anpassas till gårdslägena som i Buttle. Detta beror troligen på den sämre bevarade 
och mindre utbredda stensträngsbebyggelsen i Fröjel. Det kan också bero på att 
stensträngsbebyggelsen med få undantag ligger på visst avstånd från kusten (Svedjemo 2014:119). 
Det är möjligt att ett större undersökningsområde som inte begränsades av sockengränsen skulle 
ha medfört ett delvis annat resultat. Dock är området öster om socknen märkligt tomt på 
fornlämningar som tillhör de kategorier som har identifierats och använts för att representera 500-
talet, vilket är ytterligare något som pekar på att Fröjel hamnplats måste ha haft huvudsaklig 
nordsydlig kommunikation, snarare än östvästlig. 
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5 Diskussion och resultat 

Vid analyserna av vägnätverken i Buttle och Fröjel har ett antal resultat och intressanta 
observationer framkommit. Resultatet visar att utvecklingen av vägnäten i de båda socknarna 
verkar ha liknade skeden och orsaker, framför allt i historisk tid. Vägnätets utveckling under 
förhistorisk tid verkar också vara liknande men det finns skillnader, som verkar relatera till 
socknarnas utseende och även till de individuella kommunikationsbehoven inom socknarna. 

I båda socknarna har det observerats att den nordsydliga kommunikationen är dominerande 
under historisk tid. Även under 500-talet dominerar den nordsydliga kommunikationen, men det 
verkar ha funnits fler östvästliga kommunikationsleder. I analysen ser vi också att de båda 
socknarnas kommunikationsleder troligen gick närmare stensträngsbebyggelsen än vad tidigare 
undersökning har påvisat. Det är sannolikt att tidigare analyser speglar mer av medeltidens 
kommunikationsnätverk. Troligen är kyrkobyggandet och sockenbildningen en av de mest 
omfattande omstruktureringarna av kommunikationsnätverket, och av kulturlandskapet. 

Andra intressanta observationer hör till specifika platser. Det har observerats i både Buttle och 
Fröjel att det finns bildstenar som kan relateras till sockengränserna, som möjligen har sitt 
ursprung i tidigare administrativa gränser. Man kan av denna anledning fundera på stenarnas 
administrativa funktioner. 

En ytterligare observation är att det existerar få kommunikationsleder åt öster från Fröjel 
hamnplats. En fråga är varför det inte existerar tydligare kommunikationsvägar öster ut från 
hamnen och man kan ställa sig frågan vilka som hamnen tjänade. 

I detta kapitel kommer dessa och andra observationer och resultat att diskuteras och analyseras 
vidare. 

5.1 Järnålderns kommunikationsnätverk 

5.1.1 Kommunikationen mellan bygder 

I det kommunikationsnätverk som framarbetades i analysen ser vi främst kommunikationsleder 
mellan bygder. Dessa går oftast genom utmarksområden mellan stensträngsbebyggelserna. I 
analysen har främst stensträngsbebyggelsen brukats som noder i kommunikationsnätverket, där 
gravar har använts för att närmare identifiera ledernas möjliga sträckning. Detta har gjort att en 
stor del av kommunikationsnätverket mellan bygder är leder som har relationer till gravar, vilket 
är tydligt bl.a. vid gravfältet och bildstenarna vid gården Änge i Buttle (Fig. 17) och vid gravfältet 
Sälle i Fröjel (Fig. 28) (se kapitel 5.3.1 för djupare diskussion kring denna relation).  

I Danmark har vägar identifierats med hjälp av gravlämningar som visar på linjära mönster i 
landskapet (Lovschal 2013:226ff). Utifrån denna undersökning finner författaren det dock inte 
självklart att tolka vägar från linjära mönster av gravar. Om gravarna vore gränsmarkeringar skulle 
dessa linjära mönster istället behöva ses som gränser. Då är det möjligt att dessa mönster skulle 
visa på platser där kommunikationsleder korsar gränserna, där gravarna ligger utefter lederna och 
markerar gränsen. Ett möjligt exempel finns i Buttle socken, mellan gårdarna Änge och Altajme. 
Här ligger lämningarna RAÄ Buttle 40:1, 160:1 och 237:1 som bildar en semilinjär sträckning av 
gravar som har varit grunden för bedömningen av en möjlig led mellan bygder i området (Fig. 29). 
Man skulle kunna tolka att dessa istället är en gräns mellan två olika bygder i Buttle socken, en 
tolkning baserad på Carlssons (1979:145ff) uppdelning av Buttle i två primärenheter. Brukas en 
sådan tolkning skulle man istället kunna hävda att lederna gick mellan de två primärbygderna i 
Buttle och att gravarna markerade territoriella gränser mellan dessa bygder, utefter 
kommunikationslederna. Lederna skulle då istället ha huvudsaklig östvästliga sträckningar mellan 
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Änge och Atajme. Detta skulle 
möjligen kunna kopplas samman 
med väglämningen RAÄ Buttle 
146:2, som är en 20 meter lång, tre 
meter bred stenlagd väg. Denna väg 
går över den mark som troligen var 
sank under järnåldern och skulle då 
kunna ha en sträckning mot 
stenhusgrunderna vid Altajme. I 
stensträngen som omgärdar den 
sanka ytan mellan Änge och 
Altajme saknas det öppningar åt 
detta håll, dock beskrivs 
stensträngen som bitvis diffus vilket 
gör det möjligt att det finns fler 
öppningar. Vägen skulle då ta en 
sträckning genom de linjära 
gravlämningarna. En annan 
möjlighet är att vägen kan kopplas 
samman med en öppning i den 
norra änden av stensträngen. Denna 
bedömning har främst gjorts baserat 

på vägen och öppningen i stensträngen, som visar på en möjlig infart in i stensträngsbebyggelsen. 
Vägen går mest i utkanten av den möjliga sankmarken som existerade i området. Det skall påpekas 
att stenlagda vägar, som är samtida med stensträngsbebyggelsen, ofta leder över våtmarksområden 
(Huttu & Svedjemo 2007:169f; Måhl 1982:30f; 2002:162ff). Som Huttu & Svedjemo påpekar 
måste vägarna ha uppfyllt de krav som fanns på effektiv kommunikation under järnåldern (Huttu 
& Svedjemo 2007:169). Båda alternativen skulle kunna fylla olika kommunikationsbehov. Dels i 
kommunikationen mellan de två primärenheterna, eller som en alternativ sträckning av den 
nordsydliga huvudleden genom Buttle socken. Båda tolkningarna måste anses möjliga. Det är 
möjligt att alla de utpekade lederna existerade, men att vissa av lederna var större och mer 
välanvända. Lämningarna visar att åtminstone en led skulle kunna vara en stenlagd väg. 

Skulle den stenlagda vägen RAÄ Buttle 146:2 kopplas samman med öppningen i den norra 
delen av stensträngen är kanske en troligare förklaring att den skulle vara en kyrkväg, som tjänade 
gården Änge. Denna förklaring skulle stämma ganska väl med de observationer som har gjorts av 
kyrkvägar på ön (Ahlqvist 1982:58ff). 

Ingen av de ovan förslagna lederna har relation till vägarna i 1702 års karta. I de historiska 
kartorna finns det inga östvästliga kommunikationsleder mellan Änge och Altajme förutom 
huvudvägen vid kyrkan. Det finns inte heller några belägg för en alternativt nordsydlig 
kommunikationsled i 1702 års karta. Spår av denna kommunikation finns inte förrän i laga 
skifteskartan, efter landsvägens omläggning. Det är sannolikt att någon form av 
kommunikationsled funnits i området under järnåldern. Frågan är i vilken form. 

I analysen har författaren främst brukat den metod för att identifiera leder mellan bygder som 
Måhl lägger fram; att från 1700-talets kartor studera lederna mellan bygder genom att studera deras 
relation till fornlämningar. Måhl påpekar i sin analys på att många vägar verkar gå kring de 
brukade områdena under järnåldern (Måhl 2002:186ff). Måhl konstaterar också att 
stenhusgrunderna ligger förhållandevis långt ifrån de vägar som identifieras i 1700-talets kartor 
(Måhl 2002:166ff). Författaren finner det dock troligt att dessa vägar har påverkats av 
kulturlandskapets utveckling under historisk tid. Carlsson påvisar med sin modell över 
kulturlandskapets utveckling att de brukade arealerna ökar in i historisk tid. Carlsson föreslår att 
bebyggelsen ligger vid gränsen mellan inägor och utmarker under 500-talet, och att när 
inägoarealerna ökar så flyttar bebyggelsen med dessa gränser (Carlsson 1979:145ff). Om vi 
accepterar Carlssons modell skulle det göra att vägar från år 1700 troligen anpassats till denna 
förändring, och ligger förhållandevis långt ifrån 500-talets gårdslägen. Det kan antas att 500-talets 
kommunikationsnätverk var anpassat till stensträngsbebyggelsen och dess brukningsområden, 

Figur 29 Karta visandes gravlämningarna RAÄ Buttle 40:1, 160:1, 

237:1, och möjliga leder som följer lämningarnas sträckning och går 

emot dem. 



47 

 

istället för 1700-talets ägosituation. Detta gör att vägarna sannolikt låg närmare bebyggelsen än 
vad 1700-talets vägnät skulle antyda. Detta har författaren försökt att ta i beaktande vid 
framläggande av ett möjligt kommunikationsnätverk på 500-talet.  

Det vägnät som läggs fram i föreliggande analys; visar att flertalet av lederna i 
kommunikationen mellan bygder troligen går genom stensträngsbebyggelsen eller precis bredvid 
den istället för att gå runt den. Detta liknar situationen i 1700-talets kartor där vägarna mellan 
bygder går genom eller nära de historiska gårdslägena. Även mellan bebyggelsen finns det tecken 
på att kommunikationslederna har ändrats för att anpassas till det förändrade landskapet. 1700-
talets vägar som leder söder ut ur Buttle socken, i närheten av Altajme, ligger förhållandevis långt 
från gravarna som ligger längs sockengränsen. Ett antagande som författaren för fram i figur 17 är 
att 500-talets leder hade en sträckning närmare gravarna än 1700-talets vägar. På andra sidan 
sockengränsen (Fig. 30) kan vi också se möjliga tecken på denna omläggning av leder. 
Gårdslägena för gården Bare i Ethelhem socken och Altajme i Buttle socken har skiftat mellan 
1700-talet och 500-talet. Den föreslagna dragningen av en led mellan Atlajme och Bare 500-tals 
lägen ligger främst mellan gravarna som utgör gårdens gränser, och de gravar som ligger mellan 
bygderna, som kanske utgör bygdernas gränser (se relationen till sockengränsen i Fig. 30) (se 
djupare diskussion i kapitel 5.3.1). Skillnaderna i gårdslägenas lokalisering är dock väldigt små så 
det är svårt att säga om detta verkligen har inverkat på omläggningen av lederna. En insikt i 
problemet kan vi få från den inom uppsatsen brukade definitionen av leder, ”[…] LED (sic) och 
definieras; ett stråk i landskapet inom vilket man tar sig fram (färdas) och inom vilket en väg med 
tiden permanentas.” (Måhl 2002:15). Författarens tolkning är att vägarna är permanentade 
versioner av de föreslagna lederna. Sannolikt har dessa permanentats i relation till de historiska 
gårdslägena, snarare än i relation till 500-talet gårdslägen och gravar. Författaren tror att 
dragningen av lederna på grund av sin icke permanenta natur har anpassats till omorganisationen 
av landskapet.  

Figur 30 Karta visandes den södra socken gränsen i Buttle socken. Observera gårdsläget för gården Bare i 

Ethelhemsocken. 
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Det har också i analysen identifierats leder som inte identifieras av Måhl. Dessa har i första hand 
identifierats via fornlämningarna. Dessa leder är kanske av en mindre betydelse, än de leder som 
har bevarats in i historisk tid. Vissa av dessa har identifierats från övergivna gårdslägen, vilka 
saknar kommunikationsanslutningar i 1702 års skattläggningskartor. Men några har identifierats 
mellan platser i landskapet där fornlämningar, främst gravar, gett intrycket att 
kommunikationsleder existerat i området. Några av dessa kan möjligen ha funnits vid karterandet 
av 1702 års karta, men kan ha varit av sådan natur att de inte karterades. Säves skrifter om 
samfärdsel på Gotland gör det klart att kommunikationsleder av mindre permanent eller omarkerad 
natur existerade (Säve 1979:217ff). 

Kommunikationen mellan bygderna uppvisar överlag de mönster som Måhl identifierar, att de 
tar rakast möjliga sträckning mellan bebyggelsen och att de följer dränerade sand- och grusjordar 
(Måhl 2002:186ff). Dock har långt från alla leder en nära relation till dränerade jordar, många går 
över täta jordar eller berggrund. Jordar, som enligt olika forskare, har olika goda egenskaper för 
vägar (Friberg 1951:16f; Måhl 2002; Linné 1991:172). Täta jordar bestående av moränlera har 
pekats ut som goda underlag för vägar (Friberg 1951:16f). En majoritet av lederna verkar ligga på 
lerjordar. Det är möjligt att detta beror på stenhusgrundernas huvudsakliga lokalisering till morän- 
och lerjordar (Carlsson 1979:90f), och därför är tvingade att ligga på andra jordar än dränerade. 
Ett mindre antal leder ligger på ytor där kalkberget ligger i dagen eller har ett tunt jordtäcke. De 
områden där berget är täckt av ett tunt jordlager är det troligen lämpligt för kommunikation. Att 
resa direkt på berggrunden verkar dock inte ha varit fördelaktigt, enligt Linné (1991:172). Troligen 
var, som Måhl pekar ut, det viktigaste att undvika myrmark, om möjligheten fanns tog man 
dränerade jordar annars den rakaste vägen (Måhl 2002:186f). 

Många av de leder som har identifierats ovanför tjänade inte bara kommunikationen mellan 
bygder, utan också kommunikation inom bygder och lokal kommunikation.  

5.1.2 Kommunikationen inom bygder och lokal kommunikation 

Vid framarbetandet av kommunikationsnätverk inom Buttle och Fröjel kunde ett antal leder som 
tjänade kommunikationen inom bygderna identifierats. Dessa sammanbinder främst gårdarna med 
varandra. På grund av det ställningstagande som gjordes i kapitel 1.4.2 Teori, som säger att gravar 
inte uppträder som individuella mål för kommunikationslederna, har inga vägar eller leder som 
endast ansluter till gravar identifierats. Istället har alla kommunikationsleder anslutningar till 
gårdslägen, som i de flesta fall också ansluter till kommunikationslederna mellan bygderna. Trots 
detta har de flesta gravfält och ensamgravar relationer till kommunikationslederna. I vissa fall har 
fägatsliknande lämningar kunnat identifieras och brukats för att tolka kommunikationsledernas 
sträckningar genom gårdslägena. I andra fall har inte sådana tolkningar kunnat göras utifrån 
stensträngarna. I analysen identifierar också författaren kommunikationsleder som kopplar 
samman övergivna gårdslägen med kommunikationsnätverket (Fig. 12; 13; 14 & 27). Detta 
resulterar i fler möjliga kommunikationsleder inom och mellan bygderna. I stort har detta resulterat 
i identifikationen av fler kommunikationsleder och framför allt i fler leder med östvästlig riktning 
ut ur socknarna. Denna kommunikation tjänade troligen både lokala- och bygdebehov. 

Analysen visar att vi i vissa fall kan komma åt kommunikation inom bygderna, framför allt 
mellan olika gårdslägen och när de sammanfaller med kommunikationsleder mellan bygder. I 
likhet med Måhls (2002:187ff) slutsats är det svårt att i sin helhet återskapa kommunikationsleder 
inom bygderna, men möjliga leder kan föreslås. Men till skillnad mot Måhl anser författaren att 
kommunikationslederna mellan bygderna i stort gick närmare gårdslägena och till större del var 
en del av kommunikationen inom bygderna. Måhl (2002:172) föreslår att de flesta av gårdarna 
anslöts med utfartsvägar under järnåldern. Författaren tror istället att lederna till större del var 
sammankopplade och att lederna mellan bygderna i många fall gick genom eller precis invid 
gårdslägena. 

Det är dock vanskligt att uttala sig mer om lokal kommunikation under perioden. Med detta 
avses kommunikationen mellan gården och dess brukningsenheter. Inga leder av denna natur har 
kunnat identifieras. Men vissa observationer kring lokal kommunikation kan göras. 

Det kan observeras ifrån kartorna att flertalet av stensträngsbebyggelserna har en nära relation 
till våtmarker under 500-talet. Närheten till våtmarker verkar ha varit av betydelse för placeringen 
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av gårdslägena, en situation som även Carlson (1979:199ff) belyser. Det kan antas att dessa 
våtmarker på något sätt var viktiga för gårdens försörjning. Carlson föreslår att de var viktiga som 
ängsmarker, framför allt i skogsbygder som Buttle (Carlsson 1979:199ff). Dessa våtmarker kan 
också ha försett gårdarna med andra resurser som till exempel ag till tak. Stensträngsbebyggelsen 
är belägen på gränsen mellan inägorna och utmarkerna. Detta gör att människorna har nära till 
både inägornas och utmarkernas resurser. Gårdarnas kommunikation inom inägorna tjänades 
troligen av markerna i utkanterna av åkrarna och markerna invid stensträngssystemen. Troligen 
existerade endast stigar som ej resulterat i permanenta lämningar inom inägorna. I utmarkerna var 
troligen situationen liknade. Förmodligen har leder som sörjt för kommunikation inom och mellan 
bygder också brukats inom den lokala kommunikationen för att komma åt specifika resursområden 
i utmarkerna. Dessa leder har troligen utgjort stommen för kommunikationen och resandet i 
utmarkerna. Troligen hade lederna som inte tjänade kommunikationen mellan bygderna i 
utmarkerna inte mer form än en stig och endast identifierats av kända landmärken. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att analysen kan komma åt vissa delar av kommunikation 
inom bygder och lokal kommunikation. I de flesta fall relateras de leder som har identifierats till 
lederna mellan bygderna eller till stensträngarna. Men det är svårt, om inte omöjligt, att återskapa 
lokal kommunikation. 

5.2 Frågan om vägnätets utveckling och kvalitet 

5.2.1 Vägnätets utveckling 

En av huvudfrågorna i denna uppsats är frågan om vägnätets utveckling genom tid. Utvecklingen 
av vägnätet i sen historisk tid, går ganska lätt att spåra i de historiska kartorna. I både Fröjel och 
Buttle kan stora förändringar relateras till laga skifte, när gårdarnas utfartsvägar ofta lades om. 
Detta kan vi till exempel se i Buttle socken där flera vägar i 1700-talets kartor, som tjänade 
socknens kommunikationsbehov, försvinner och ersätts med mindre utfartsvägar, nu ofta 
återvändsvägar (Fig. 3; 6; 19 & 21). Detta har resulterat i att utfartsvägarna i både Buttle och Fröjel 
socken i stort har en annan sträckning idag än under 1700-talet. Det skall dock påpekas att 
förändringarna som kan härledas till laga skiftet inte är de sista modifikationerna av vägnätet som 
genomförts. Senare förändringar kan ofta relateras till modern bebyggelse och anpassning till 
moderna kommunikationsmedel. 

I jämförelsen med dagens allmänna vägnät kan det konstateras att det i skifteskartorna finns 
mindre förändringar i den specifika dragningen av vägarna, men det är sällan större förändringar 
kan spåras inom Fröjel eller Buttle. Dock kan det identifieras vissa förändringar i 
skattläggningskartorna från 1700-talet. Det är olika nivåer på skillnaderna i Buttle och Fröjel. I 
Fröjel har dagens allmänna vägar i stort samma sträckning som sina föregångare i 1700-talets 
kartor, med endast mindre förändringar (Fig. 19). I Buttle kan vi istället se att det har skett stora 
förändringar om vi jämför med dagens allmänna vägar (Fig. 3). Väg 534 som går nordsydligt 
genom Buttle socken uppvisar stora förändringar jämfört med de vägar som ses i 1700-talets 
kartor. Denna förändring sker i stort före laga skifte i Buttle socken, då landsvägen från Roma 
söderut mot Ethelhem flyttas från sin historiska sträckning genom gården Änge för att istället gå 
mellan gårdarna Änge och Altajme. Denna förändring kan möjligen relateras till landshövdingen 
Carl Otto von Segebadens upprustning av det gotländska vägnätet under 1770- och 80-talen. Under 
denna period skall 120 mil av det gotländska vägnätet reparerats eller lagts om (A:son-Utas 
1982:44ff; Nihlén 1948:44f). I Fröjel ser vi dock att de största skillnaderna sker i vägarna som 
ligger mellan dagens allmänna vägar. Dessa vägar har ofta fått ersättare under laga skifte och 
skapar inte i de moderna kartorna ett lika sammankopplat vägnät, då de nu oftast har gjorts om till 
återvändsvägar till specifika resurser i utmarkerna. I skattläggningskartorna från 1700-talet är 
dessa vägar istället en viktig del för att koppla samman övre och nedre Fröjel, där ett stor antal kan 
identifieras (Fig. 19) I de moderna kartorna finns endast två vägar mellan övre och nedre Fröjel, 
en enskild väg och väg 549. Det verkar överlag som att vägnäten i de två undersökta socknarna 
har rationaliserats ner till ett mindre antal vägar. 
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Det är svårare att spåra vilka förändringar som har skett mellan år 1702 och 500-talet. Vägnätet 
som vi ser 1702, kan till stor del antas ha varit en del av det nätverk som existerade under 
medeltiden (Måhl 2002:190f; Svedjemo 2014:124f). Måhl visar att ett flertal av de medeltida 
gårdarna ligger i anslutning till bygdevägarna, medan en mindre mängd ansluts till bygdevägarna 
via utfartsvägar (Måhl 2002:190f). Liknade iakttagelser kan göras utifrån Carlssons arbete om 
kulturlandskapets utveckling. Carlsson (1979:157ff) pekar på att förändringarna i kulturlandskapet 
mellan medeltiden och 1700-talet är förhållandevis små, även om gränserna mellan gårdarna 
ändras. De förändringar som sker är en reducering i antalet gårdar, en minskning som bl.a. kan 
relateras till 1300-talets agrarkris och andra händelser under senmedeltiden (Ersson 1974:96f; 
Svedjemo 2014:217; Östergren 1989:239). I vissa fall kan de övergivna gårdslägena identifieras i 
kartorna. Detta i de fall där åkerstycken under 1700-talet kan relateras till stensträngsbebyggelse 
men inte direkt till 1700-talets gårdslägen. I dessa fall verkar åkermarken ha övertagits av andra 
gårdar, men gårdsläget övergivits. 

Det finns också spår av vägar som kan ha tillkommit vid sockenbildningen men som senare 
övergetts. Dessa kyrkvägar har ofta raka sträckningar mellan kyrkorna och gårdarna, och 
vanligtvis är de bara gång- eller ridstigar mellan gården och kyrkan som tar den rakaste möjliga 
vägen (Ahlqvist 1982:58ff). I vissa fall har dessa förstärkts med hjälp av stenkonstruktioner eller 
vägbankar över sanka partier (Ahlqvist 1982:58ff). Att konstruera vägar, kyrkvägar och broar har 
setts av kyrkan som en god gärning och kunde bringa syndernas förlåtelse (Säve 1979:219; 
Öjerskog 2008). Kyrkan hade också intressen i att se vägnätet underhållet, och vägarbete var ibland 
en tillåten aktivitet på vilodagen (Öjerskog 2008). I analysen finns det en fornlämning med 
benämningen kyrkstigen, bestående av utlagda kalkhällar (RAÄ Buttle 181:1). Ahlqvist 
identifierar en annan kyrkväg konstruerad av kalkhällar i Hejnum socken (Ahlqvist 1982:58f). 
Ytterligare en möjlig kyrkväg (RAÄ Buttle 146:2) har tidigare diskuterats i kapitel 5.1.1. Det får 
anses möjligt att delar av dessa kyrkvägar övergavs före 1700-talet, då de inte är avbildad i 
skattläggningskartan. Liknade observationer har också gjorts i Dalsland (Thomelius 2015:21). I 
Fröjel socken kan inte direkta lämningar av kyrkvägar identifieras, dock är det troligt att ett antal 
av de vägar som finns mellan övre och nedre Fröjel tillkommit eller brukats som kyrkvägar. 

När vi börjar arbeta med situationen på 500-talet blir det svårare. Dock kan vi identifiera några 
områden där vi möjligen kan se förändringar. Gården Österby i Buttle som idag ligger vid den 
östvästliga sockenvägen verkar vara nyare i tid (Fig. 17). Gården har dålig relation till 
fornlämningar som har dateringar före cirka 1050. Den ligger också tydligt i utkanten av de 
områden som verkar ha brukats under 500-talet. En liknande situation kan spåras med Buttle kyrka 
och de gårdar som ligger i närheten. Dessa har också en svag relation till fornlämningar från 500-
talet. Detta gör att vi kan ställa oss frågan om vägsträckningen mellan kyrkan och Österby som 
idag är den öst-västliga sockenvägen verkligen använts före medeltiden. En möjlighet är att vägen 
uppkom först i samband med kyrkobygget. Det är dock också möjligt att kyrkan lades vid en led 
genom landskapet. Kyrkan ligger på en svallsediments ås, som möjligen har brukats länge som 
kommunikationsled. Vägen kan tillhöra båda perioderna, men den har låg relation till 
fornlämningar från 500-talet. Författaren finner det troligt att vägen tillkom eller fick ny betydelse 
i samband med kyrkans uppförande.  

Som tidigare påpekats har också ett flertal gårdslägen från 500-talet som senare övergivits 
också kunnat anslutas till kommunikationsnätverket. Ett flertal av dessa övergavs troligen under 
medeltiden, men vissa kan ha övergetts tidigare eller senare. Författaren finner det dock troligt att 
gårdslägen utan väganslutningar övergavs före medeltidens slut. Dessa gårdslägen hade självfallet 
kommunikationsanslutningar under sin brukningstid. I analysen av 500-talets nätverk har ett flertal 
kommunikationsleder till de övergivna gårdslägena kunnat identifieras. Dessa har resulterat i fler 
möjliga kommunikationsleder in och ut ur bygden under 500-talet, framför allt i östvästlig riktning. 

Överlag kan det konstateras att flertalet av kommunikationslederna inom både Buttle och 
Fröjel uppvisar flera förändringar. Vissa mindre och vissa större. Det kan i likhet med Stenqvist 
Milde konstateras att alla olika nivåer av vägar uppvisar både föränderliga och stabila egenskaper. 
Hon målar upp att vägarna kan vara stabila institutioner eller flexibla strukturer (Stenqvist Milde 
2007:238ff). I Mildes arbete verkar vägarna vara del av en flexibel struktur, något hon kopplar 
samman med mänsklig anpassning och val av strategier (Stenquist Milde 2007:242). 
Förändringarna kan troligen också till viss del relateras till en förändrad syn på landskapet och 
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dess organisation mellan olika tidsperioder. Flera forskare har påvisat att vägar är en viktig del i 
hur människor uppfattar landskapet (Aspeborg 2005; Murrieta-Flores 2010; Witcher 1998:61; 
Zaharia 2013). Det är möjligt att sockenbildningen och kristnandet av Gotland kan sättas samman 
med en förändrad landskapssyn. Det har diskuterats att införandet av nya landskapsorganisationer 
kan ses som ett effektivt sätt att kontrollera en befolkning (Witcher 1998; Zaharia 2013). Kanske är 
det möjligt att kyrkan till viss del varit behjälplig i detta. 

Det kan också observeras att vissa kommunikationsleder verkar ha en större betydelse för 
kommunikationen än andra. Detta kan främst observeras från mängden och typen av 
fornlämningar längs dess sträckning. I både Fröjel och Buttle har de nordsydliga lederna uppvisats 
vara av vikt under alla diskuterade perioder. I Buttle går denna led centralt i bygden och uppvisar 
relation till bebyggelse-, grav- och väglämningar samt bildstenarna. I detta relaterar den också till 
ett av de större gravfälten i Buttle socken (Fig. 17). I Fröjel är det främst lederna som följer de 
naturliga Littorina- och Ancylusvallarna som har uppvisat en långvarig vikt för kommunikationen 
inom landskapet. Dessa leder uppvisar också relationer till flertalet grav-, bebyggelse-, väg- och 
hamnlämningar samt bildstenar. Flertalet av vägarna har behållit betydelsen men vägen som går 
vid Vallhagarboplatsen och Sällegravfältet tycks ha förlorat sin betydelse, trots att den verkar vara 
en av de viktigare lederna under järnåldern (Fig. 27 & 28).  

Man kan fråga sig varför de viktigaste kommunikationslederna redan under 500-talet riktades 
i nordsydlig riktning. I historiska tid är relation tydligt till Visby och Roma, som utgör de centrala 
platserna för makt, ekonomi och religion (Måhl 2002:104f; Huttu & Svedjemo 2007:161). Det är 
möjligt att Roma utgjorde en viktig plats för makt och religion även tidigare, då Roma är den 
vanligt antagna platsen för Gutnaltinget (Huttu & Svedjemo 2007:160; Myrberg 2009:101ff). Att 
Roma skulle var platsen för tinget har dock ifrågasatts (se redogörelse i Myrberg 2009:101ff). Det 
är fortfarande en intressant fråga varför kommunikationen i en kustnära socken är huvudsakligt 
nordsydligt riktad, där denna måste varit ett supplement till den havsburna kommunikationen. Man 
kan fråga sig varför Fröjels hamn inte har bättre kommunikationer åt öst för att ge 
inlandsbebyggelsen tillgång till en hamnplats och vilken population som hamnen i Fröjel 
egentligen tjänade. Buttle verkar dock tjänas av en hamn i När socken som nås via den nordsydliga 
kommunikationsleden (Mobergs karta 1938), något som garanterat bidrar till ledens vikt i 
kommunikationsnätverket. Det är då kanske möjligt att Fröjel också tjänar inlands socknar som 
kopplas samman via de nordsydliga kommunikationslederna. 

5.2.2 Vägnätets kvalitet 

En fråga som har berörts i denna uppsats är hur god kvalitén på det gotländska vägnätverket 
egentligen var. De utgrävda vägarna RAÄ Buttle 145:1 och vägen vid bildstenen RAÄ Fröjel 12:1 
ger vissa insikter i denna fråga. Vägarna som båda kan spåras i skattläggningskartorna har 
stenkonstruktioner. Trots att konstruktionerna är olika så kan de ses i relation till den väg som 
Linné beskriver under sin gotlandsresa och de allmänna observationer Måhl gör om stenlagda 
vägar (Linné 1991:164; Måhl 1982:30). Det kan också påpekas att vägarnas bredd verkar följa den 
vägstandard som utskrivs i 1734 års lag, där en landsväg skall vara 10 alnar bred (cirka 6 meter) 
och en sockenväg 6 alnar bred (cirka 3,5 meter bred) (Högberg 2015:40). Vägen RAÄ Buttle 145:1 
är mellan 3-3,5 meter bred och vägen hittad vid bildstenen RAÄ Fröjel 12:1 är cirka 3 meter bred 
(Andreeff & Bakunic Fridén 2014:19ff; Andreeff & Melander 2015:51ff). Detta skulle göra vägen 
i Fröjel och vägen RAÄ Buttle 145:1 till sockenvägar. Dock var RAÄ Buttle 145:1  enligt FMIS 
och Moberg (1938) en landsväg i början av 1700-talet. Denna väg som kan spåras i flera 
fornlämningar genom Buttle är stenlagd (RAÄ Buttle 145:1; 132:1; 149:1). Men anslutningen mot 
Ethelhem kyrka är istället beskriven som hålväg, delvis förstärkt med stenkonstruktioner över 
sanka partier (FMIS RAÄ Buttle 132:1). Möjligen var socken- eller landsvägarna stenlagda inom 
socknarna, medan de mellan socknarna endast hade tillräcklig konstruktion för att säkerställa 
transport året om. 

Lämningarna av den gamla landsvägen norr om Buttle kyrka (RAÄ Buttle 130:1) är sex meter 
breda, vilket skulle kunna tyda på att vägen breddats under 1700-talet. Möjligen relaterat till von 
Segebadens upprustning av det gotländska vägnätet (A:son-Utas 1982:44ff; Nihlén 1948:44f), som 
borde ha följt 1734 års lagstiftning. Det är då möjligt att omläggningen av den södra delen av 
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landsvägen genom Buttle socken också höll denna standard. Dock har inte den ursprungliga 
dragningen uppdaterats till denna standard, vilket ytterligare skulle kunna tyda på att vägen lades 
om i samband med von Segebadens upprustningsarbete. Denna breddning skulle också kunna 
relateras till grustaget i närheten av gården Änge, eftersom RAÄ Buttle 149:1 enligt FMIS 
breddades till sex meter i samband med grushämtning vid gården Änge. Det är möjligt att 
landsvägen (RAÄ Buttle 130:1) norr om kyrkan också breddades till 6 meter i samband med detta. 

Det bör anses möjligt att vägstandarden efter von Segebadens förbättringar under 1760-1780-
talen resulterade i en vägstandard för åtminstone landsvägar, möjligen också de viktigaste 
sockenvägarna, som följde 1734 års lag. Denna säger inget om att vägen skall vara stenlagd, utan 
reglerar endast vägbredden (Högberg 2015:40). Men en trolig vägstandard för de stora vägarna 
genom socknarna är 3 meter breda grusade eller stenlagda vägar, medan de genom utmarkerna har 
en grusad hålvägskaraktär, möjligen cirka 3 meter bred. Om landsvägstandard använts på ön var 
den troligen liknade i konstruktion fast 6 meter bred. 

Försöken att datera de i analysen undersökta stenlagda vägarna i Buttle och Fröjel har varit 
allt annat än entydiga. Vägen i Buttle saknar klar datering på grund av de omrörda kontexterna. 
Spåren, som hittades, i dessa kontexter relateras dock till 1000-1500-talen. En liknande datering 
ges för fynden vid vägen i Fröjel. Det är möjligt att vägarna stenlades så tidigt som kring 
sockenbildningen och kyrkobyggandet. Det står dock tydligt i FMIS att långt ifrån alla 
sockenvägar var stenlagda och många var endast grusade eller hålvägar. Det bör dock inte anses 
otroligt att viktiga sockenvägar var stenlagda under medeltiden (åtminstone inom socknen), med 
tanke på det som källorna berättar för oss om syndaförlåtelse för vägbygge, tillåtelsen att utföra 
vägarbeten under vilodagen och den prestigen som fanns i kyrkvägar (Ahlqvist 1982:58ff; Säve 
1979:219; Öjerskog 2008). Dock finns det flera källor som talar om dåliga vägar och dåligt 
underhåll av vägar under många perioder. Dessa källor relaterar främst till situationen under 1700- 
och 1800-talen (A:son-Utas 1982:44ff; Nihlén 1948:44f; Palmqvist 1944:9f; Säve 1979:213ff). 

Under tiden före kyrkobildningen är det svårt att avgöra hur bra vägarna var. Det är känt från 
flera områden och även från Gotland att det existerar stenlagda vägar. Det är också känt att vägar 
har grusats sedan neolitikum (Daun 2014:9; Måhl 2002:10ff; 166ff; Åkesson 2012:15). Endast 
vägen från Sällegravfältet uppvisar tydligt en datering till 500-talet. Denna väg var möjligen 
grusad under brukningstiden (Eriksson 2012:8ff; Jennerholm 1971:112f). Det är svårt att uttala sig 
om vägarnas kvalitet under perioden överlag. Men troligen var de flesta vägar hålvägar, möjligen 
grusade. I områden där sanka marker måste passeras var de troligen förstärkta med olika former 
av trä eller stenkonstruktioner. 

Det är överlag svårt att säga hur bra vägarna och vägnätet varit. Vissa textuella källor utrycker 
att vägarna var dåliga och dåligt underhållna (A:son-Utas 1982:44ff; Nihlén 1948:44f; Palmqvist 
1944:9f; Säve 1979:213ff). De fysiska lämningarna ger inte fler indikationer på problemet. Det 
kan dock påpekas att det i FMIS finns 514 linjära objekt registrerade som väglämning på Gotland, 
samma siffra för Västragötalandsregionen är 1 805 väglämningar. På Gotland är 239 av 
väglämningarna registrerade som vägbankar, och 107 är registrerade som hålvägar. I 
Västragötalandsregionen är endast 76 stycken registrerade som vägbank, medan 793 är 
registrerade som hålvägar. Då vägbank antyder att någon form av konstruktionselement ingår i 
vägen och en hålväg antyder att det saknas sådana skulle det kunna tyda på att en större fokus har 
lagts på vägarna på Gotland jämfört med i Västragötalandsregionen. 

5.3 Vägar och landskap 

En av de huvudsakliga frågeställningarna i detta arbete är hur vägar och kommunikationsleder 
passar in i landskapsorganisation. Tidigare forskare har ibland försökt tolka vägar som kultvägar 
eller att de har speciella betydelser inom kommunikationen (Måhl 2002:163ff). Men i denna 
uppsats är det mer relevant att ställa frågan vilken betydelse olika vägar har för kommunikationen, 
samt vilken betydelse vägen har för uppfattningen av landskapet och hur detta passar in i analyser 
av landskapet. 
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5.3.1 Gravars relation till vägarna 

I analysen har gravar setts i främst två olika relationer till vägarna. Dels där gravarna har en relativt 
nära relation till stensträngsbebyggelsens och dels där de ligger mer separerat från bebyggelsen 
(Fig. 17 & 27). När gravarna uppträder i nära anslutning till stensträngsbebyggelsen ligger de ofta 
i utkanterna av de brukade områdena. Dessa gravar har ofta, men inte alltid, en relation till 
kommunikationslederna som ansluter till bebyggelsen. Dock har inte alla gårdar en relation till 
gravar i utkanterna av de brukade områdena. Det är möjligt att gravarna endast uppträder i nära 
anslutning till stensträngsbebyggelsen när den anslöt till kommunikationsleder mellan bygderna. 
Dessa gravar skulle kunna ses som gränsmakeringar för gårdsenheterna eller för bygderna, 
eftersom de ligger i utkanterna utav dessa. Dessa skulle troligen vara de främsta i markeringen 
utav ägandet av gården. Något som kan relateras till tidigare antagande om gravar som 
ägomarkeringar (Samuelsson 2001). Det skulle också kunna ses som en markering av att passera 
från inägornas skyddade värld till utmarkers oskyddade, en fysisk manifestation om att passera 
från det kända till det okända (Aspeborg 2005:206ff). 

Den andra typen av gravplacering i landskapet är de gravar som placerats på gränserna mellan 
bygderna, ofta i viss relation till de moderna sockengränserna (Fig. 17, 27 & 30). Dessa gravar 
ligger nära lederna mellan bygder och placeringen medför att man skulle kunna tolka dem som 
gränsmarkeringar, relaterat till de möjliga bygdegränserna. Gravar med denna placering verkar 
vara färre än de gravar som har en närmare relation med stensträngsbebyggelsen. Det finns dock 
några större gravfält som skulle kunna vara av denna typ, till exempel Sällegravfältet. Det finns 
dock en annan möjligt förklaring till dessa gravars placering. Ensamgravar placerade på detta sätt 
skulle kunna ses som ledmarkeringar eller navigationselement (Lovschal 2007;229ff; Murrieta-
Flores 2010:250ff), som i situationen utpekad i figur 30, där de skulle kunna ses som 
ledmarkeringar. För gravfälten känns det mindre troligt att de skulle vara ledmarkeringar, utan 
dessa har troligen endast funktion som gränsmarkeringar för bygderna. 

Om vägarna skall ses som gränsmarkeringar så är det tydligt att det existerar två olika former 
av gränsmarkeringar. En som ligger närmare stensträngsbebyggelsen och en längre från denna. De 
gravar som ligger i utmarkerna relaterar troligen till gränser mellan bygderna eller större politiska 
enheter. Denna relation ses lättast i Buttle där denna typ av gravplacering finns kring hela socknen, 
och möjligen även inom socknen (Fig. 17 & 30). Denna situation kan även ses i Fröjel, men där 
verkar socknen vara uppdelad i 3-5 olika bygder (Fig. 27). Gravarna som ligger närmare gårdarna 
verkar mer vara relevanta för gräns- eller ägomarkeringar mellan gårdarna, men även för bygderna 
då de ofta ligger koncentrerade i närheten av där leder in och ut ur bygden ansluter till de mer 
lokala kommunikationsnätverken. 

Det är dock värt att åter lyfta fram ett källkritiskt problem med detta arbete. I arbetet har det 
använts en uppfattning som till stor del bygger på en relation mellan vägar och gravar. Det 
existerar, framför allt efter författarens tolkning av möjliga leder, få gravar som inte har en relation 
till kommunikationsleder. Författaren har försvarat detta antagande flera gånger med att det är ett 
vanligt observerat fenomen (Ericsson 2003; Lovschal 2007:229ff; Murrieta-Flores 2010:250ff; 
Samuelsson 2001; Varenius 2012:45ff), samt att författaren inte ser något skäl till att en grav är 
placerad mitt i ingenstans utan relation till andra lämningar eller kommunikationsleder (se kapitel 
1.4.1 & 1.4.2). Författaren har i en tidigare studie visat att gravar ligger på, från 
kommunikationsleder, synliga platser i landskapet, gärna på kullar (Thomelius 2015:20ff). Även 
andra studier har tagit fasta på att vissa gravformer har en hög synlighet i landskapet (Aspeborg 
2005:206ff; Lovschal 2007;229ff; Murrieta-Flores 2010:250ff; Samuelsson 2001). I andra fall kan 
dock gravar vara omarkerade, dolda, eller likna naturliga formationer (Aspeborg 2005:213ff). Det 
är endast de markerade gravarna som kan anses ha en relation till vägen. Omarkerade gravar kräver 
andra kunskaper för att identifieras vid resande genom landskapet. Författaren finner det troligt att 
även gravarna på Gotland ligger synligt från kommunikationsleder. 

Detta skapar en situation där författaren möjligen har skapat situationen att i princip alla gravar 
har en relation till kommunikationslederna. Dock är det observerbart att gravarna ofta ligger i 
utkanterna av bygderna med relation till kommunikationsleder (Carlsson 1979:148ff; Måhl 
2002:187), och då även om lederna inte har relation till dessa skulle de kunna tolkas som 
gränsmarkeringar. Denna tolkning förutsätter att sockengränserna har föregångare i tidigare 
perioders gränser. Carlsson (1979:150) pekar dock ut att det är möjligt att man vid dragningen av 



54 

 

sockengränserna brukat ensamgravar som landmärken och att detta resulterar i de mönster vi ser. 
Det får även i detta arbete anses som en möjlighet. Det bör dock också anses möjligt att de 
representerar andra gränser som inte relaterar till de moderna gränserna. 

Det kan konstateras att det i undersökningsområdet finns goda tecken på att vägarna och 
gravarna har relationer tillvarandra. Undersökningsområdet stödjer också de vanliga tolkningarna 
att gravarna skulle kunna ses som gräns-, led- eller ägomarkeringar av flera olika slag. 

5.3.2 Bildstensrelation till vägar 

Även monument kan ses som gränsmarkeringar. I både Fröjel och Buttle finns det bildstenar resta 
i närheten av kommunikationsleder. Gemensamt för bildstenarna är att de verkar vara resta längs 
de viktigare kommunikationslederna i socknarna. Den i Fröjel (RAÄ Fröjel 12:1) är rest utefter en 
kommunikationsled som har en huvudsaklig nordsydlig riktning följande Littorinavallen. 
Bildstenarna (RAÄ Buttle 42:1-2) i Buttle ligger utefter den nordsydliga landsvägen vid gården 
Änge, som troligen är en viktig kommunikationsled till Roma. Dessa stenar råkar också ligga i 
relation till gränserna in och ut ur bygderna. Men de ligger också relaterade till gränserna mellan 
de södra och norra tredingarna på Gotland (Nilsson 2011:43). Det är möjligt att stenarna 
representerat både bygdegränser och/eller tredinggänserna. 

Bildstenar har ofta tolkats vara berättande eller åminnelseobjekt över bl.a. personer och 
händelser (Varenius 2012:45ff). På detta sätt är de, i likhet med gravarna, meningsskapande objekt 
i landskapet. Bildstenarna överför en mening till den som reser, om de kan tolka dem. På Gotland 
där en stor mängd bildstenar existerar så kan troligen deras betydelse varit känd för de som bodde 
på ön, eller hade nära kontakt med den. Det är också troligt att bildframställningens betydelse var 
känd. Det kan ha varit svårare för fastlänningar att känna till detaljerna i traditionen, men grunden 
för runstenstraditionen och resandet av oristade stenar är liknade (Ericsson 2003:193ff). Det kan 
därför antas att viss förståelse kan ha funnits för traditionen även bland resande från fastlandet. 

Bildstenarna, och andra resta stenar, med sin fallosform skulle också kunna kopplas samman 
med en mer allmän europeisk tradition (Ericsson 2003; Rudebeck 2001:99f). Fallosformade stenar 
har på många håll i Europa rest just utefter vägar som gräns- eller ägomarkeringar (Ericsson 
2003:193ff). Dessa skulle kunna ses som gemensamt kända kommunikationsmärken för européer 
med likartad betydelse (Ericsson 2003:206ff). I likhet med Europa uppträder de i 
undersökningsområdet längs viktiga kommunikationsleder, i relation till gränser. De gränser som 
främst kan ses är bygdegränserna som båda stenarna i undersökningsområdet relaterar till, men de 
kan möjligen också relateras till tredinggränserna. Med tanke på bildstenarnas relation till de 
viktigare kommunikationslederna och möjliga relation till tredinggränserna, skulle de möjligen 
kunna tolkas som överregionala gräns- eller kommunikationsledsmarkeringar som tjänar att 
förmedla information till en publik som inte bara kommer från Gotland. Denna tolkning skulle 
kunna sättas i relation till Ericssons (2003:206ff) tolkningar gällande oristade fallosstenar och till 
runstenar. 

Det är dock möjligt att detta inte var meningen med stenarnas resande, utan att de restes av de 
mer vanligt påpekade anledningarna, och i stort i samma relation som gravarna. Men tolkningen 
att de skulle, när de kan relateras till viktigare kommunikationsleder och gränser, kunna ha tjänat 
som mer universell markering. Det är möjligt att gravar och monument som bildstenar alltid har 
varit förståeliga för befolkningar över större områden, framför allt då gravar ofta uppträder i 
gränsmarker (Ericsson 2003:206ff; Loveschal 2013:238ff; Murrieta-Flores 2010:259ff). 

Det blir på detta sätt tydligt att stenarna skulle kunna tjäna flera syften och överföra flera 
betydelser till de som reser inom landskapet. 

5.3.3 Landskapet 

Landskapet tillsammans med de ovan diskuterade lämningarna och kommunikationslederna 
skapar den totala upplevelsen av resande. I det platta landskap som utgör undersökningsområdet 
har det varit svårt att lokalisera några övergripande strukturer för organisationen. Gårdslägenas 
lokalisering verkar främst ha styrts av placeringen på lerjordar och närheten till våtmarker, detta 
troligen för att säkerställa att gården hade alla de resurser som den behövde (Fig. 17 & 27). I övrigt 
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är det svårt att identifiera några andra naturliga fenomen inom socknarna som styr bebyggelsens 
lokalisering. Gårdarna verkar uppstå där man kan hitta lämpliga jordar för brukning, och på visst 
avstånd från kusten (Svedjemo 2014:119). Dock verkar, som Måhl (2002:186f) påpekar, lederna 
mellan bygder följa de dränerade jordarna, om möjligt (Fig. 17 & 27). Detta påverkar dock inte i 
stort lokaliseringen av bebyggelsen eller landskapets organisation, i alla fall inte till samma grad 
som i andra landskap. 

Situationen på Gotland kan jämföras med ett kraftigt kuperat landskap som Dalsland. I 
Dalsland verkar det av inlandsisen skapade landskapet påverka organisationen mer än vad ett 
flackt landskap som Gotland gör. I Dalsland ligger bebyggelsen centrerad till de dalar som 
dominerar landskapet och har en stor effekt på kulturlandskapets utformning. Även i Dalslands 
flackare delar styr höjderna och vattenvägarna organisationen (Thomelius 2015:20ff). I detta 
landskap ligger bebyggelsen främst i de för jordbruk lämpade dalgångslätterna, vilket har inneburit 
att de flesta av vägarna ligger i dessa. Vägarna ligger ofta på lerjordar, då dessa dominera 
dalgångarna (Thomelius 2015:20f). Men vissa vägar går också över dalarna, dock endast när de 
verkar fylla en funktion att koppla samman de olika dalgångarna (Thomelius 2015:21f). Det kan 
observeras i likhet med Gotland att de flesta leder verkar vara nordsydliga istället för östvästliga. 
I Dalsland skapas dock denna organisation av de nordsydliga dalgångarna (Thomelius 2015:20ff), 
tillskillnad mot Gotland där något annat än landskapets utformning måste vara orsaken. Det kan 
konstateras att dalgångarna skapar fler begränsningar för landskapsorganisationen än vad Gotlands 
relativt flacka landskap gör. 

Det kan också konstateras att dalar ofta är en styrande faktor i kommunikationsledernas 
dragning, främst i stark kuperade landskap (Carlie 2001:60ff; Friberg 1951:14ff). I flackare 
områden har dock flera konstaterat att åsryggar ofta utgör kommunikationsleder (Olausson & 
Seiler 2007:666ff; Stenquist Milde 2007:36ff). Detta har skapat två olika 
kommunikationslandskap, då man från åsarna ser ner på det kringliggande landskapet medan man 
i dalarna ser upp på det. Detta ses också i gravarna placering då dessa gärna är placerade på 
dalgångarnas sidor eller på höjder i dalgångarna där dessa kan ses från kommunikationslederna 
(vattenvägar och landvägar) i dalarna (Olausson & Seiler 2007:666ff; Thomelius 2015:20ff) Då 
varken dalar eller åsryggar dominerar de undersökta områdena styr inte dessa kommunikationen 
eller landskapsorganisationen (Fig. 17 & 27). Det närmaste vi kommer är Ancylus- och 
Littorinavallarna som till viss del styr kommunikationen utefter kusten, även dränerade jordar i 
inlandet uppvisar liknade funktioner. Dock påverkar de inte organisationen på samma sätt som 
dalarna eller åsarna i mer kuperade landskap. 

Istället känns det gotländska landskapet mer utformat av människan än vad till exempel 
Dalsland gör. Som har pekats ut i analysen verkar de gotländska gravarna uppvisa en funktion som 
gränsmarkering. Dessa tycks markera skillnaden mellan utmarken och inägorna samt 
bygdegränserna (se kapitel 5.3.1). Det gotländska landskapet känns förhållandevis artificiellt, 
något som de övergivna gårdslägena i bygdernas utkanter också bidrar till. Det är främst gravarna 
som skapar upplevelsen av en uppdelning och en skillnad mellan bygdens inre, bebodda, delar och 
yttre. Tillsammans med stensträngbebyggelsen hägnader skapar de också en tydlig markering 
mellan inägor och utmark. I ett landskap som Dalsland känns det som att naturen har styrt 
placeringen mer. Gravarna är i Dalsland till större del placerade i linjära element kring vägarna 
och ofta på dalsidorna eller på kullar (Thomelius 2015:20f). Detta skapar en uppfattning om att 
gränser har spelat en mindre roll. Gravarna kan fortfarande ses markera gränsen mellan inägor och 
utmark där de är placerade längs dalsidorna, i vissa fall kan också gränser mellan bygder ses. Det 
är möjligt att även gravarna i Dalsland är gränsmarkeringar som på Gotland. Men det känns mer 
tydligt att gravarna skapar ett landskap på Gotland, där de verkligen avskiljer inägor, utmark och 
bygder från varandra. I Dalsland skapas dessa av landskapet men förstärks av gravarna. 

Det kan sammanfattningsvis sägas att det gotländska landskapet i de undersökta områdena 
utgör få hinder för hur landskapet utformats. Det är troligt att situationen ser annorlunda ut där det 
finns större våtmarker och höjdskillnader på Gotland, men i det undersökta området verkar det 
som att landskapet har utformats mer av människan än av hinder från landskapets topografi eller 
geologi. 
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5.4 Avslutande sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka lokal kommunikation och samfärdsel under järnåldern i 
socknarna Buttle och Fröjel, och att undersöka kommunikationsnätverkets utveckling och kvalitet 
under olika tidsperioder, samt att undersöka hur kommunikationsleder passar in i 
landskapsorganisationen. 
Svaren på frågeställningarna kan sammanfattas på följande sätt; 

1. Hur var lokal kommunikation (kommunikation mellan gården, dess ekonomiska bruknings 

områden, dess kultområden och dess anslutningar till regional kommunikation) inom socknarna 

organiserad? Uppsatsen har visat på att det, i likhet med Måhls observationer, är svårt att komma 

åt den lokala kommunikationen. Viss del av den lokala kommunikationen kan studeras, men på 

grund av dessa leders tillfälliga natur är det svårt att få en fullständig bild. Den lokala 

kommunikationen lyser främst igenom gällande kommunikationen mellan gårdar, och i första hand 

i de fall där den lokala kommunikationen motsvarar kommunikation mellan och inom bygder. 

Analysen visar dock på att dessa leder troligen gick relativt nära bebyggelsen. Det har också 

påvisats att dessa troligen var basen i kommunikationen även lokalt. Diskussionen i uppsatsen har 

på grund av svårigheterna med att identifiera lokala kommunikationsnätverk mer fokuserat på 

kommunikationsnätverket i stort. 
2. Vad kan sägas om kommunikationsnätverkets utveckling och kvalitet? Gällande 

kommunikationsnätverkens utveckling och kvalitet har det observerats att utvecklingen i stort har 
gått mot ett mer rationaliserat nätverk med färre leder/vägar. Denna utveckling kan främst relateras 
till laga skiftet och till moderna förändringar. Det kan också observeras att det var ett mer 
sammanhängande nätverk under 1700-talets början och under järnåldern där få vägar verkar ha 
varit återvändsvägar. Gällande kvalitén på vägnätet så verkar åtminstone de större lederna kunna 
ha varit väl underhållna under de flesta tidsperioder. Det är endast under sen historisk tid som det 
tydligt framgår att underhållet av vägarna var eftersatt. Det finns också tecken på att vägarna i 
vissa fall var stenlagda inom socknarna på Gotland.  

3. Hur är det topografiska- och det kulturella landskapets organisation sammankopplat med 
kommunikationsnätverket? Gällande kommunikationsleder och landskapsorganisationen kan det 
konstateras att kommunikationslederna är en viktig del i hur landskapet uppfattas. Men det kan 
också konstateras att landskapet begränsar kommunikationslederna. På Gotland finns det inga 
större begräsningar varken för placeringen av boplatser eller för placeringen av 
kommunikationsleder. Det finns kommunikationsleder i alla riktningar. Detta skapar känslan av 
att Gotland är ett mer artificiellt skapat landskap, eftersom kommunikationsledernas huvudsakliga 
riktning verkar ha skapats av andra faktorer än topografiska. Det känns också som att landskapets 
gränser är mer artificiellt skapade än i ett mer topografiskt begränsande landskap. 

Avslutningsvis kan det sägas att denna undersökning är kraftigt begränsad i vad den kan och 
inte kan fastställa. Undersökningsområdet är begränsat till två socknar just för att studera lokal 
kommunikation, men det hade för vissa delar av analysen varit fördelaktigt att studera ett större 
område. Dock har begränsningen medfört att den lokala kommunikationen till viss del har kunnat 
studeras. Skulle man i framtiden göra liknade analyser skulle det vara fördelaktigt att göra analysen 
på sockennivå, men att koppla samman resultatet med större områden. Ett annat problem med 
uppsatsen är de vitt skilda frågeställningarna och målen. Det hade troligen gett en bättre analys om 
en begränsad målsättnings brukats. Dock ville författaren beröra flera delar av 
kommunikationsforskningen där det fanns frågor och kändes som att den rådande diskussionen 
var oklar. 

Författaren anser att denna analysmetod skapar goda möjligheter att analysera landskaps- och 
socialorganisation. Den ger oss möjligheten att analysera och studera landskap inte bara utifrån 
perspektivet var vi har gravar, bosättningar, utmarker eller inägor. Utan den ger oss möjligheten 
att till viss del studera hur dessa delar hänger samman och hur de skapar en sammansatt upplevelse 
av landskapet. Författaren anser att inkluderandet av kommunikationsaspekter i landskapsanalyser 
är viktigt för att öka vår förståelse om landskapets organisation. 
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6 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur den lokala kommunikationen såg ut i två socknar 
på Gotland under 500-talet e.v.t. Uppsatsen har också diskuterat hur kommunikationsnätverket i 
socknarna har utvecklats och vilken kvalité det har hållit genom tid. Även relationen mellan 
landskapet och kommunikationsnätverken har studerats.  

Frågeställningarna som har brukats i analysen är följande. 1. Hur var lokal kommunikation 
(kommunikation mellan gården, dess ekonomiska brukningsområden, dess kultområden och dess 
anslutningar till regional kommunikation) inom socknarna organiserad? 2. Vad kan sägas om 
kommunikationsnätverkets utveckling och kvalitet? 3. Hur är det topografiska- och det kulturella 
landskapets organisation sammankopplat med kommunikationsnätverket? 

För detta arbete valdes två socknar på Gotland ut, Fröjel och Buttle socken. Urvalet baserade 
sig på de utgrävda vägar som finns inom socknarna, då dessa ansågs viktiga för att besvara 
frågeställningarna om vägnätets utveckling och kvalitet. Antalet  begränsades till två, för att kunna 
lägga större fokus på att studera och identifiera lokala kommunikationsleder inom socknarna. 

För att besvara dessa frågeställningar har främst en retrogressiv metod brukats för att 
undersöka kommunikationsnätverken. Denna metod har kombinerat informationen registrerad i de 
tidigaste historiska kartorna över socknarna med förhistoriska lämningar samt geologisk- och 
topografisk data för att försöka återskapa ett möjligt kommunikationsnätverk under 500-talet e.v.t. 
Utifrån den retrogressiva metoden har även vägnätets utveckling diskuterats. Då relationen mellan 
kulturlandskapets lämningar, det topografiska landskapets särdrag och kommunikationsnätverkets 
utformning är en grund för den retrogressiva metoden har det känts relevant att diskutera 
landskapets och kommunikationens relation. 

I analysen visade sig de lokala kommunikationsnätverken vara svåråtkomliga. Nätverket 
framträder främst i relation till kommunikationsleder mellan och inom bygder. Det kunde dock 
observeras att dessa verkar vara sammankopplade i nätverk, vilka har en stark relation till både 
bygdens boplatser och gravar. Dessa leder, som framträder, är dock inte de som brukades för att 
komma åt gårdens åkermarker eller resurser i utmarkerna. De leder som ledde dit var troligen av 
högst tillfällig natur och lämnade troligen inga spår. Det kan dock observeras att de flesta av 
gårdslägena har en nära relation till både inägornas, utmarkernas och våtmarkernas resurser, vilket 
antyder att en placering med kommunikation till dessa resurser var viktigt. 

Analysens resultat visar att kommunikationsnätverket har utvecklats under en lång tid. Under 
vissa perioder sker fler förändringar än under andra. I samband med laga skifte under 1800-talet 
sker de största förändringarna. Ytterligare förändringar sker under 1900-talet något som kan 
relateras till introduktionen av motorfordon. Mellan laga skifte och sockenbildningen på Gotland 
sker få förändringar. Under 1700-talet sker främst förändringar relaterade till upprustningen av det 
gotländska vägnätet. Före 1700-talet är det dock svårt att spåra några större förändringar. De 
största förändringarna relaterar till sockenbildningen och kristnandet. Främst verkar dessa relatera 
till de skiftande gårdslägena i samband med att inägoarealerna växer från 500-talet e.v.t in i 
historisk tid. Främst visar analysen att vägarna gick närmare 500-talets e.v.t gårdslägen än vad 
man tidigare trott. Framför allt verkar lederna mellan bygderna ha legat närmare gårdslägena än 
vad man tidigare antagit. Gällande vägnätets kvalitet har det varit svårt att få fram tydliga resultat, 
troligen var det underhållet till en fungerande standard. De flesta vägar var troligen hålvägar eller 
enklare gruskonstruktioner. Men det finns tecken som tyder på att sockenvägar kan ha varit 
stenlagda inom socknarna, men att vägarna mellan socknarna endast var tillräckligt förstärkta för 
att säkerställa kommunikation året om. 

Vad det gäller hur kommunikationen och landskapet är sammankopplat så kan det konstateras 
att ett så platt landskap, som landskapet i undersökningsområdet är, medför att det inte finns några 
större hinder för hur kommunikationen eller kulturlandskapet organiseras. Detta medför istället att 
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gravar och monument verkar få en viktigare roll i att avgränsa och definiera bygderna mot 
varandra, men också i att definiera gränsen mellan utmark och inägor. Detta gör att landskapet får 
en artificiell känsla. Detta tillskillnad mot mer kuperade landskap, där landskapets topografiska 
utformning till större grad definierar dess gränser. 

Det kan sammanfattningsvis sägas att det varit svårt att studera den lokala kommunikationen. 
Men studien har visat att det går att komma åt delar av den. Undersökningen visar också att studier 
av kommunikationslandskapet kan ge mer information om samspelet mellan bygder och 
organisationen av dessa. 
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Uppåkras lokalområde. Lund Universitet. Lund. 

Östergren, Majvor (1989). Mellan stengrund och stenhus: Gotlands vikingatida silverskatter som 
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7.2 Online källor 

Sveriges Hembygdsförbund. Buttle A-Ö. https://www.hembygd.se/buttle/buttle-a-o/ Hämtad: 2017-05-15  

 

Länsstyrelsen Gotlands Län. Våtmarker. http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-

och-vattenanvandning/Pages/Vatmarker.aspx Hämtad: 2017-05-15 

 

Öjerskog, Peter (2008). Sveriges Väghistoria. Länk: http://www.nattrabyvagmuseum.se/vaghistoria.html 

Hämtad 2017-05-15 

7.3 Databaser 

FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem.  

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

Information hämtad mellan 2015-09-01 och 2017-05-15 

7.4 Kartmaterial 

7.4.1 Historiska kartor 

Mobergs Karta 1938 I: Moberg, Ivar (1938). Gotland um das Jahr 1700: eine kulturgeographische 

Kartenanalyse. Diss. Stockholm : Univ. 

 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. Tillgängligt via:  

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html 

09-ala-1 

09-but-1 

09-BUT-41VOl6 

09-frö-1 

 

Lanmäteristyrelsens arkiv. Tillgängligt via:  

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html 

H2-1:2 

H14-1:1 

H14-2:2 

H28-1:1 

H28-2:3 

H28-4:1 

H28-6:1 

H28-7:1 

H28-11:1 

H28-13:1 

H28-13:2 

H28-17:3 

H28-21:1 

H28-24:1 

H28-26:1 

 
Rikets Allmänna kartverks arkiv. Tillgängligt via:  

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html 

J243-31-1 – Roma 

 

SGU (Sveriges geologiska undersökningar). Kartor från kartserien Aa: 
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Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska undersökning 

Aa No 164 Hemse © Sveriges geologiska undersökning 

Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska undersökning 

7.4.2 Modernt kartmaterial 

Hämtat från GET kartserver. https://maps.slu.se/get/  

Karta: Höjddata 2m raster © Lantmäteriet 

Karta: Jordarts vektor © Sveriges geologiska undersökning  

Karta: Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 

Karta: Översiktskartan vektor © Lantmäteriet 

Karta: Ortofoto RGB 0,25 © Lantmäteriet 
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Bilaga 1 Figur och tabell förteckning 

Figur nr 
& sida 

Figurtext Figurbeskrivning 

Figur 1 
Sida 7 

Figur 1 Karta över Gotland, 
med de undersökta 
socknarna Buttle och Fröjel 
utmarkerade. 

Översiktskarta över Gotland med de undersökta 
socknarna utmarkerade. 
Kartunderlag: 
Översiktskartan vektor © Lantmäteriet  

Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
Figur 2 
Sida 19 

Figur 2 Översiktskarta 
Buttle socken. 

Översiktskarta över Buttle socken. Visandes det 
moderna vägnätet och gårdarna. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 

Figur 3 
Sida 21 

Figur 3 Buttle sockens 
inägor, myrar och vägar som 
karterad i 1702 års 
skattläggningskarta. 
Bakgrund med dagens 
vägnät. 

Karta över Buttle socken. Visandes de moderna 
vägarna och 1702 års vägar, ägor och våtmarker. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 

Figur 4 
Sida 21 

Figur 4 Vägarna och 
myrmarkerna registrerade i 
Mobergs karta (1938). 
Bakgrund med dagens 
vägnät. 

Karta över Buttle socken. Visandes de moderna 
vägarna och vägarna samt myrarna karterade i 
Mobergs karta. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
Mobergs karta 1938 

Figur 5 
Sida 22 

Figur 5 Karta som visar 
möjliga okarterade 
bruknings-vägar i 
skattläggningskartan från 
1702. 

Detalj från Buttle socken visandes exempel på 
möjligt okarterade brukningsvägar i 1702 års karta. 
Med bakgrund i den rektifierade renoveringen från 
1752.  
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 

Figur 6 
Sida 23 

Figur 6 Detalj över 
skillnaderna i de moderna 
utfartsvägarna och 
”utfartsvägarna” 1702. 

Detalj från Buttle Socken visandes de generella 
förändringarna i utfartsvägar mellan den moderna 
kartan och 1702 års karta. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
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Figur 7 
Sida 24 

Figur 7 Foton från 
utgrävningarna i Buttle 
2009, visandes schakt 2. Det 
vänstra fotot visar 
stenpackningen och det över 
sandlagret, tolkat som 
vägyta. Det högra fotot visar 
stenpackningen och det 
under stenblandade 
jordlagret, tolkat som 
vägyta. 

Foton från utgrävningarna i Buttle 2009. Visandes 
schakt 2, fotograferat från ~nord. 

Figur 8 
Sida 25 

Figur 8 Foto över den 
tolkade vägbanan kontext 
11:53 m.fl. Foto från 
utgrävningarna i Buttle 
2014. 

Foto från utgrävningarna i Buttle 2014. Fotot visar 
utgrävningarna av schakt 11. Fotot visar kontext 
11:53 m.fl. Fotograferat från ~väst. 

Tabell 1 
Sida 26 

Tabell 1 Tabellen visar de 
undersökta och daterade 
hästskosömmarna hittade i 
Schakt 2 och 11 från 
utgrävningarna i Buttle 
2009 och 2014. Se Bilaga 2 
för mer information om 
fynden. Se Bilaga 3 för foton. 

Tabell över undersökta och daterade hästskosömmar 
från utgrävningar 2009 och 2014 i Buttle. 

Figur 9 
Sida 27 

Figur 9 Karta över 
lämningar som 
representerar landskapet 
under järnåldern samt 1700-
talets vägar. Liknar karta 
framarbetad av Kalle Måhl 
2002:174f. För definition av 
kategorierna husgrunder, 
boplats- och gravlämningar 
se kapitel 1.4.1 

Karta över Buttle socken visandes 1702 års vägar i 
relation till fornlämningar från järnåldern. Kategorin 
boplatslämningar innehåller lämningar relaterade till 
boplatser så som forn- och fossil åkermark, 
stensträngar och boplats/boplatsområden. Kategorin 
gravlämningar innehåller alla förkristna 
gravlämningar. Kategorin Husgrunder innehåller 
lämningar registrerade i FMIS som ”husgrund, 
medeltida/förhistoriska”. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
FMIS 

Figur 10 
Sida 28 

Figur 10 Karta visandes 
fornlämningar RAÄ Buttle 
50:1; 50:2; 51:1; 52:1; 
67:1; 68:1; 70:1. 

Detalj från Buttle socken visandes fornlämningar 
RAÄ Buttle 50:1; 50:2; 51:1; 52:1; 67:1; 68:1; 70:1. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
FMIS 

Figur 11 
Sida 28 

Figur 11 Karta visandes 
fornlämningar RAÄ Buttle 
39:1; 196:1; 246:1; 249:1. 

Detalj från Buttle socken visandes området kring 
Buttle Kyrka och fornlämningarna 39:1; 196:1; 
246:1; 249:1. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
FMIS 
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Figur 12 
Sida 29 

Figur 12 Kartan visandes 
leder mellan bygder tolkade 
av författaren. 

Karta över Buttle socken visandes av författaren 
tolkade leder mellan bygder. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
FMIS 

Figur 13 
Sida 29 

Figur 13 Karta visandes 
tolkade leder mellan bygder 
i relation till dränerad- och 
täta- jordar, berggrund och 
äldre myrmarker. 

Karta över Buttle socken visandes de av författaren 
tolkade lederna i relation till jordartsförhållandena. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 14 
Sida 30 

Figur 14 Detalj över 
fägatsliknande lämningar 
som använts för att föreslå 
en mer exakt dragning av 
lederna. 

Detalj från Buttle socken visandes av författaren 
tolkade leder i relation till fägatsliknade lämningar. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 15 
Sida 31 

Figur 15 Karta över leder 
inom bygder tolkade av 
författaren. 

Karta över Buttle socken visandes av författaren 
tolkade leder inom bygder. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 16 
Sida 31 

Figur 16 Detalj visandes 

tolkade leder inom bygder. 
Detalj från Buttle socken visandes av författaren 
tolkade leder inom bygder. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 
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Figur 17 
Sida 32 

Figur 17 Författarens 

slutgiltiga tolkning av 

kommunikationsnätverket i 

Buttle. 

Detalj från Buttle socken visande alla av författaren 
tolkade leder från 500-talet. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 18 
Sida 34 

Figur 18 Översiktskarta över 

Fröjel socken. 
Översiktskarta över Fröjel socken. Visandes de 
moderna vägarna och gårdarna. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 

Figur 19 
Sida 36 

Figur 19 Fröjel sockens 

inägor, myrar och vägar så 

som karterad i 1702 års karta, 

med bakgrund av dagens 

vägnät. 

Karta över Fröjel socken visandes det moderna 
vägnätet och 1702 års vägar, ägor och våtmarker. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 

Figur 20 
Sida 37 

Figur 20 Vägarna och myrarna 

registrerade i Mobergs karta 

(1938). Bakgrund med dagens 

vägnät. 

Karta över Fröjel socken visande det moderna 
vägnätet och vägarna från Mobergs karta 1938. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
Mobergs karta 1938 

Figur 21 
Sida 37 

Figur 21 Karta visades 

förändringarna i vägnätet 

kring gårdarna Stenstugu, 

Mulde, Depps. 

Detalj från Fröjel socken visande förändringar i 
vägnätet kring gårdarna Stenstugu, Mulde och 
Depps. 
Kartunderlag: 
Terrängkartan vektor © Lantmäteriet 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
Mobergs karta 1938 

Figur 22 
Sida 38 

Figur 22 Flygfoto från NNO 

över Sällegravfältet. I mitten 

följande NNO-SSV kan 

hålvägen RAÄ Fröjel 95:1 ses. 

Bild från Eriksson 2012:7. 

Flygfoto över Sällegravfältet taget från NNO. 
Visandes gravarna och hålvägen. Bild från Ericsson 
2012:7. 

Figur 23 
Sida 39 

Figur 23 Foto på vägbanan 

från den stenlagda vägen vid 

Fröjel Stenstugu. Foto från 

utgrävningarna i Fröjel 2007. 

Foto från utgrävningarna i Fröjel 2007 fotot visar 
vägbanan från den stenlagda vägen i Fröjel. Fotot 
tager från ~öst. 

Tabell 2 
Sida 39 

Tabell 2 Tabellen visar de 

undersökta och daterade 

hästskosömmarna hittade vid 

utgrävningarna i Fröjel 2007. 

Se Bilaga 2 för mer information 

om fynden. Se Bilaga 3 för 

foton. 

Tabell visande de undersökta och daterade 
hästskosömmarna från utgrävningarna i Fröjel 2007. 
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Figur 24 
Sida 41 

Figur 24 Karta visandes 500-

talets lämningar i jämförelse 

med 1700-talets brukade 

marker. För definition av 

kategorierna husgrunder, 

boplats- och gravlämningar se 

kapitel 1.4.1 

Karta över Fröjel socken visande fornlämningarna i 
relation till 1702 års vägar, ägor och våtmarker. 
Kategorin boplatslämningar innehåller lämningar 
relaterade till boplatser så som forn- och fossil 
åkermark, stensträngar och boplats/boplatsområden. 
Kategorin gravlämningar innehåller alla förkristna 
gravlämningar. Kategorin Husgrunder innehåller 
lämningar registrerade i FMIS som ”husgrund, 
medeltida/förhistoriska”. 
Kartunderlag: 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
FMIS 

Figur 25 
Sida 41 

Figur 25 Karta visandes 1702 

års vägar i relation till 

fornlämningar och till 

dränerad- och täta- jordar, 

berggrund och äldre 

myrmarker. 

Karta över Fröjel socken visande fornlämningar i 
relation till vägarna och jordartsförhållandena. 
Kartunderlag: 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 164 Hemse © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 26 
Sida 42 

Figur 26 Karta över leder 

tolkade utifrån 1702 års vägar. 
Karta över Fröjel socken visande de av författaren 
tolkade lederna utifrån 1702 års vägar och 
fornlämningarna. Denna karta liknar den analys som 
görs av Måhl i Buttle socken. 
Kartunderlag: 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 164 Hemse © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 27 
Sida 42 

Figur 27 Karta över leder 

tolkade utifrån 1702 års vägar 

och FMIS. 

Karta över Fröjel socken visande de leder som 
författaren har tolkat utifrån fornlämningarna och 
jordartsförhållandena. 
Kartunderlag: 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 164 Hemse © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 
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Figur 28 
Sida 43 

Figur 28 Karta över lederna 

kring Vallhagar boplatsen och 

Sälle gravfältet. 

Detalj från Fröjel socken visandes de tolkade lederna 
kring Vallhagar boplatsen och Sällegravfältet. 
Kartunderlag: 
LMA 09-frö-1 
LSA H28-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 164 Hemse © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 29 
Sida 46 

Figur 29 Karta visandes 

gravlämningarna RAÄ Buttle 

40:1, 160:1, 237:1, och möjliga 

leder som följer lämningarnas 

sträckning och går emot dem.. 

Detalj från Buttle socken visandes möjliga leder 
kring gravlämningarna RAÄ Buttle 40:1; 160:1; 
237:1. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

Figur 30 
Sida 47 

Figur 30 Karta visandes den 

södra socken gränsen i Buttle 

socken. Observera gårdsläget 

för gården Bare i 

Ethelhemsocken. 

Detalj från Buttle socken visandes möjliga leder över 
sockengränsen. 
Kartunderlag: 
LMA 09-but-1 
LSA H14-1:1 
Aa No 160 Klintehamn © Sveriges geologiska 
undersökning 
Aa No 170 Katthammarsvik © Sveriges geologiska 
undersökning 
FMIS 

 



73 

 

Bilaga 2 Fyndlistor 

Utdrag över undersökta hästskosömmar ur fyndlistorna från utgrävningarna i Fröjel 2007, Buttle 2009, Buttle 2014. 
 
Tabell över undersökta objekt från utgrävningarna i Fröjel 2007 (Andreeff & Bacunic Fridén 2014). 

Dnr. Socken Lokal Raä nr. Fynd ID Inmätnings ID Anläggning Lager Ruta Material Fyndtyp Antal 
Vikt 
(g) 

Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) Anmärkning Del Utgallrad 

431-4265-07 Fröjel Stenstugu 1:8 Fröjel 12:1 31 2550   1 17 Järn Hästskosöm 1 7 32 11 9   i.   

431-4265-07 Fröjel Stenstugu 1:8 Fröjel 12:1 82     1 17 Järn Hästskosöm 2 7,5       två fragmentariska hästskosömmar f.   

 

Tabell Över undersökta objekt från utgrävningarna i Buttle 2009 (Andreeff et al. 2014). 

Dnr. År Lokal Socken Raä nr. Fynd ID Schakt Fyndomr Lager M.Ö.H Material Fyndtyp Antal 
Vikt 
(g) 

Bredd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) Anmärkning Del Utgallrad 

431-4838-09 2009 Änge Buttle Buttle 145:1 100 2 3 1   Järn Hästskosöm 7 25         f.   

 
 
Tabell över undersökta objekt från utgrävningarna i Buttle 2014 (Andreeff & Melander 2015). 

Fynd ID 

Pnr 
(från 

totalstation) Schakt Fyndomr 
Nivå 

(lager) M.Ö.H Kontext Material Fyndtyp Antal Vikt (g) 
Bredd 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) Anmärkning 

4273   11 57     11:02 Järn Hästskosöm 1 2 12 29 7   

4242 G568 11 6   48,716 11:02 Järn Hästskosöm 1 3 16 31 4   

4345   11 1     11:13 Järn Hästskosöm 1 6 18 28 7   

4302 T689 11 15     11:13 Järn Hästskosöm 1 3 11 28 4   
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4479 T860 11 85     11:02 Järn Spik 1 3 15 30 12   

4612   11 35     24 järn hästskosöm 1 1 11 22 4   

4509 G6388 11 109     2 järn hästskosöm 1 2 14 28 8   

5214   11 17     5 järn hästskosöm 1 65 12 31 8   

5397   11 14     24 järn hästskosöm 1 2 17 28 3   

7550   11 14     31 järn hästskosöm 1 2 12 35 6   
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Bilaga 3 Foton av daterade hästskosömmar. 

Foto över Fynd ID 100 från utgrävningarna vid Buttle 2009 

Foto DSC_0432. Hästskosöm typ d. Fynd ID 100, Buttle 2009. 
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Foto DSC_0435. Hästskosöm typ d. Fynd ID 100, Buttle 2009. 

Foto DSC_0436. Hästskosöm typ b. Fynd ID 100 Buttle 2009. 
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Foto DSC_0437. Hästskosöm typ b/d? Fynd ID 100, Buttle 2009. 

Foto DSC_0441. Hästskosöm typ b/d? Fynd ID 4273, Buttle 2014. 
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Foto DSC_0442. Hästskosöm typ b/c? Fynd ID 4242, Buttle 2014. 

Foto DSC_0443. Hästskosöm typ d. Fynd ID 4345, Buttle 2014. 
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Foto DSC_0445. Hästskosöm typ b/c? Fynd ID 4302, Buttle 2014. 

Foto DSC_4447. Hästskosöm typ b. Fynd ID 4612, Buttle 2014. 
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Foto DSC_0448. Hästskosöm typ a. Fynd ID 4509, Buttle 2014. 

Foto DSC_0449. Hästskosöm typ d. Fynd ID 5214. 
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Foto DSC_0451. Hästskosöm typ c. Fynd ID 5397. 

Foto DSC_0452. Hästskosöm typ d. Fynd ID 7550. 
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Foto DSC_0633. Hästskosöm typ d. Fynd ID 31, Fröjel 2007. 

Foto DSC_0634. Hästskosöm typ b. Fynd ID 82, Fröjel 2007. 
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Foto DSC_0635. Hästskosöm typ b? Fynd ID 82, Fröjel 2007. 


