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Alla vägar bär till Roma 
Vägarna i Roma under I soo år 

STIGAR, VÄGAR OCH VATTENLEDER är nödvändiga 
för alla samhällen. Det är därför naturligt att vägar 

och vägsystem ska diskuteras mom historievetenska
perna. För Roma-Kolk-projektet1 som lagt tyngdpunk
ten på det medeltida Roma klosters ekonomiska grund
valar, är naturligtvis transpordederna för förnödenheter 

och pengar till klostret av avgörande intresse. Emeller
tid går det inte att bryta ut Roma klosters vägar från 
vägarna före och efter klostrets existens. Vägsystemet 
kring klostret har rimligtvis en lång förhistoria, särskilt 

med tanke på att Gutnaltinget, Gotlands huvudting 
under vikingatid och äldre medeltid, sannolikt har haft 
sitt säte i Romaområdet. Tingsbesökarna måste ha haft 

upptrampade vägar att färdas på. Med klostrets stäng
ning och etableringen av landshövdingehostället Roma 
kungsgård fick vägarna nya funktioner. Andra vägar för
svann, helt eller delvis. Vi har valt att undersöka vägarna 
i ett 1500-årigt perspektiv. 

Syfte och metod 
Syftet med den här studien är att belysa vägnätets för

ändringar som en del av den äldre samhällsutvecklingen 
på Gotland. Vi kommer att översiktligt rekonstruera 
vägnätet kring en för ön central plats, Roma kungsgård, 
under tre perioder - kungsgårdsperioden, klosterperio
den och järnåldern. Förändringarna i vägnätet ska rela
teras till förändringar i platsens funktion, förändringar 

i bosättningsmönstret och till Visbys framväxt till öns 
dominerande ort. Ett viktigt påpekande är att under-

sökningen inte avser att lösa frågan om var tingsplatsen 
har varit belägen. Undersökningen kan emellertid bli ett 

inlägg i frågan. 
Rekonstruktionsförsöket utgår från det vägnät som 

återges på det äldsta detaljerade kartmaterialet över Got
land från cirka qoo. Vi ska alltså backa utifrån den tidi
gaste kända »helhetsbilden«. Detta bygger på teorin att 

i kartbildens vägnät ingår vägsystem från olika perio
der vilka kronologiskt kan separeras och analyseras var 
för sig i sina sammanhang. Att förutsättningar finns 

för en sådan retrogressiv analysmetod bygger på teorin 
att vägar kan överleva samhällsförändringar när de väl 

anlagts eller uppkommit. Vägar har ursprungliga syf
ten, men kan också uppfylla senare uppkomna behov 
och användas på nya sätt. Mycket gamla vägar kan leva 
kvar i landskapet i mer eller mindre förändrat skick för 
att slutligen dokumenteras på kartan. För att att vägarna 

ska kunna analyseras i sitt funktionella sammanhang 
krävs också att det finns en kunskapsmassa om de sam
hällsstrukturer vägsystemen ingick i. Under lång tid har 
historiker, arkeologer och kulturgeografer arbetat fram 
övergripande bilder av öns bosättningsmönster, sam

hällsorganisation och ekonomiska förhållanden för de 
15 århundraden som analysen sträcker sig över. Dess
utom finns en stor mängd insamlad data, t.ex. fornläm

ningar och fornfynd, som möjliggör test av de i under
sökningen framlagda hypoteserna. Vi presenterar inte 
någon ny utgångspunkt. Redan på 1980-talet började 
öns vägar analyseras retrogressivt vilket Kalle Måhls bok 
Vägval är ett resultat av. 2 
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Roma, ett centrum på Gotland 
Ett av de viktigaste fenomenen i samhällsutvecklingen är 
uppkomsten av centrala platser och samhällselit. I skan
dinavisk historieforskning har uppkomsten av lokala och 
regionala centralplatser diskuterats livligt de senaste åren. 
Men vad är en centralplats? Ett lämpligt svar lånar vi av 
Lunda-arkeologen Bertil Helgesson, som menar att det 
är en» ... plats som är gemensam och/eller samlande för 

ett visst område«. Sedan kan dess karaktär variera näs
tan i det oändliga- administrativ, militär, rättsskipande, 
religiös, ekonomisk, kulturell osv. 3 Inom historieforsk
ning och arkeologi har detta medfört att stor vikt lagts 
på att identifiera vikingatida stormannagårdar. Inom 
gotlandsforskningen har ofta öns jämlika samhällsform 
framhävts. I enlighet med denna anda har Gutnaltinget 

(gutna althingi) betraktats som öns gemensamma sty
rande och rättsskipande institution. Det skriftliga käll
materialet om Gutnaltinget är magert. De äldsta beläg
gen finns i Gutalagen och Gutasagan från medeltiden. 
Endast ett fåtal källor talar om var tingsförhandlingarna 

hölls. Gatalagens tyska översättning från 1401 nämner 
att de hölls i Roma. Historikern Richard Steffen tviv
lade dock på att Roma skulle ha haft någon central bety
delse för hela ön. Även om Roma geografiskt ligger mitt 
på ön så tillhör socknen N ordertredingen, vilket han 
menade utesluter att platsen kan ha varit gemensam för 
ön. Han menade också att de fåtaliga arkeologiska fyn
den uteslöt en större befolkning och att trakten hade 
varit sumpig med enstaka torra platser.4 På många sätt 
är Steffens åsikt föråldrad idag. Moderna forskare har 
en annan åsikt och accepterar Roma som Gutnalting

ets ursprungliga säte och traktens centrala ställning oav

sett tät population eller inte.5 I Roma klosters tidigaste 
namn S:ta Maria de Gutnalia ser man ett belägg för att 
klostret byggdes på eller i närheten av tingsplatsen, var
vid tinget gav klostret sitt namn. Platsen kan ha haft 
ett symbolvärde som klostret kunde överta. Tinget bör 
därför redan ha varit etablerat vid klostrets grundande 
år 1164. Även vissa ekonomiska funktioner är möjliga 
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för Gutnaltinget, t.ex. marknader under tingsdagarna. 
Tingsplatsen har dock inte spelat rollen som ett bety
dande ekonomiskt centrum för hela ön. Handeln var 
utspridd till flera hamnplatser vid kusten innan Visby 
under IIOO-talet övertog merparten av den. 

Roma cisterciensklosters grundande innebar en ny fas 

i områdets historia. Under den allmäneuropeiska tidig
medeltida nedgångsperioden (500-1000 e.Kr.) var klost
ren centrum för både ekonomi och civilisation. Detta 

gäller framför allt benediktinordens kloster. Cisterciens
orden, sprungen ur den förra år 1099, betonade självför
sörjning. Klostren blev därför »jordbruksanläggningar« 
med en för den tiden storskalig produktion. Förutom 
ägan omedelbart kring klostret, ägde Roma kloster 10 

klosterhemman på Gotland, cirka 18 klosterhemman på 
Öland och ett stort sammanhängande område med upp 
till 14 stora byar i Estland. Klostret hade också påvliga 

missionspolitiska uppdrag i Östersjöområdet. Källorna 
tillåter oss inte att fullständigt utreda Roma klosters 
betydelse för den gotländska samhällsutvecklingen. 
Trots att cistercienskloster i allmänhet var stängda 
enklaver för utomstående, så hade de ett stort kulturellt 
och ekonomiskt inflytande på det omgivande samhället. 

Klostren var centrum för spridning av olika nymodig
heter, från gregoriansk körsång till vattenkvarnar. 

Efter klostrets avveckling i början på 1500-talet, blev 
klosteregendomen dansk kronoegendom och efter 1645 
svensk. Klosterhemmanen blev i prakti~en kronohem
man vilka liksom skattehemmanen skattade till Vis
borgs slott. Den första landshövdingen som bosatte sig 

på kungsgården var Johan Didrik Grönhagen. Han upp
förde den ännu existerande landshövdingehostaden på 

1730-talet och trots ortsbefolkningens motstånd bröts 
byggnadssten ur klosterbyggnaderna. Han förbättrade 
också kungsgårdens vägar. 6 Kungsgården blev centrum 
för öns styrelse och förvaltning även om mycket av det 
praktiska arbetet sköttes från Visby. Utöver dessa uppgif
ter bemödade sig landshövdingarna att stärka öns skatte
kraft genom att utveckla och effektivisera jordbruket 



och andra näringar. Kungsgården utvecklades till öns 
ledande jordbruk. Allmogen var dagsverksskyldig med 
bestämda sysslor beroende på tingstillhörighet. Den siste 
landshövdingen på kungsgården blev Jacob Cederström. 
Han flyttade till Visby 1815? Efter en nedgångsperiod 
återupprättade arrendatorn Oscar Myhrman mönster
jordbruket under andra hälften av 18oo-talet. Försvars

makten övertog området på 1930-talet. Bortser vi från de 
senaste tvåhundra åren, så kan vi skissa ett centrum med 

rumslig kontinuitet men med en starkt skiftande karak
tär och funktion. 

I dag är Visby i nästan alla avseenden centralort för 
hela ön. Ekonomisk huvudort har Visby varit sedan 

noo-talets andra hälft. Med Visborgs slotts grundande 
på 1400-talet blev staden också administrativt centrum 
med undantag för kungsgårdens mellanspel i knappt 
hundra år. Kyrkligt centrum blev Visby så sent som på 

1570-talet med stiftets grundande. 

Vägarnas datering 
Vägar är svåra att datera i sig själva. Kostsamma fysi
kaliska absoluta dateringsmetoder ger ofta svårtolkade 
resultat, om inte prover kan tas från trästrukturer tillhö

rande vägen. Det hör också till undantagen att vägbyg
gen nämns i äldre urkunder. Att vägarna på kartorna är 

äldre än kartan är ju klart, men man kan oftast bara peka 
ut en lägsta ålder för vägen, inte när den anlades eller 
när den började brukas. Ofta går det att genom forn
lämningar föra vägens existens en bra bit bakåt i tiden. 
Exempelvis torde en väg som går mellan två boplatser 
ha varit brukad samtidigt som boplatserna var bebodda. 

Kan vi bestämma åldern på boplatsen så har vi också 

bestämt åldern på vägen. Det kräver naturligtvis gene
rell kunskap om boplatsernas tidsställning. I några fall 
kan det finnas skäl att utreda olika företeelsers inbördes 
ålder dvs. relativ datering. Ibland lyckas det inte. De kan 
ha växt fram synkront, samtidigt med varandra. Vissa 
företeelser kan därför inte förklaras som enkla kausala 
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orsak-verkanförhållanden. Sannolikt är detta vanligt när 
det gäller förhållandet väg-boplats. I vårt fall räcker det 
oftast med att avgöra om väg fanns eller inte fanns under 
undersökningsperiodens tre skeden. 

Allmänt om vägars användning 
Alla vägar används inte på samma sätt. Vissa vägar 
används inom gården, andra för lokala resor och trans

porter. Så finns det också vägar över längre sträckor. 
Kalle Måhl, som framlagt den hittills mest omfattande 

studien av Gotlands historiska vägnät, talar om bruk
ningsvägar, bygdevägar och regionala vägar. Inget hind
rar att vi övertar denna indelning. Brukningsvägar var 
vägar som fanns inom en gårds territorium. De var ute

slutande en privatsak för sin ägare. Bygdevägar var vägar 
som fanns mellan gårdar och mellan gårdar och lokala 
centrum. Dessa vägar var gemensamma vilket betyder 
att de var föremål för olika lokala regleringar. De regio

nala vägarna förband huvudorter. På Gotland tycks de 

för det mesta ha sammanfallit med bygdevägarna, men 
med länkar till nästa system av bygdevägar. Samma väg
bana kunde alltså brukas på olika sätt, som en kommu
nikationsled mellan gårdar och tilllokala centrum men 
också för längre färder. I praktiken är uppdelningen 

alltså inte helt strikt. Hur än de regionala vägarna upp
kom, har de ofta blivit föremål för centralmaktens 
omsorg. Syftet kan ha varit ekonomiskt, fiskalt, admi

nistrativt och militärt. Exempelvis kan milstenarna, 
som landshövdingarna reste på 1700-talet, visa central
maktens perspektiv på de viktigaste vägarna. Nästan 
alla vägar med milstenar strålar ut från Visby. Detta sol

fjäderformade kommunikationsmönster bör gå tillbaka 
till Visbys framväxt till öns dominerande samhälle. 8 

Ändrade sociala och ekonomiska mönster kan medföra 
att vägar börjar användas på nya sätt. Man kan tala om 
höjning eller sänkning av vägars status. Det finns också 
fossila vägar. De har helt slutat användas. 
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Källmaterial 
Under årtusenden har Rornas naturlandskap formats till 
ett kulturlandskap. Särskilt de sista hundra åren har varit 
avgörande för skapandet av dagens högproducerande 
åkerbygd. Man skulle kunna tro att alla spår av det äldre 
kulturlandskapet har försvunnit. Så är inte fallet. Huvud

dragen i dagens uträtade kulturlandskap skapades för 
mycket länge sedan även om många detaljer har uppkom
mit, ändrats och försvunnit över tiden. För att öka vår 
förståelse av denna process har vi använt oss av historiska 
kartor. Det äldsta heltäckande kartmaterialet är De yngre 
geometriska jordeböckerna for Gotland producerade mellan 

cirka 1693 och 1705.9 De upprättades ofta av en lantmätare 
per socken. Andra kartor som använts är Jacob Finemans 
koncept- och renovationskartor över kungsgården från 

1735. Ett problem som kan uppkomma vid sammanfog
ningar av olika kartblad till »helhetsbilder« hänger ihop 
med lantmätarnas olika känslighet att märka ut olika 

objekt. De större vägarna utgör sällan några problem. 
Däremot kan d~ mindre vägarna vara olika behandlade 
- vad gör man när en väg som går fram till kartgränsen 
inte dyker upp på nästa kartblad med annan upphovs
man? Även lantmätarnas val av kartsymboler och hierar
kin dem emellan samt olika ställningstaganden vid gene
raliseringen kan göra kartorna svåra att tolka i detalj. 

Ett äldre historiskt verk med uppgifter om vägar är 
Jöran Wallins Gothländske samlingar. Äldre urkunder är 
Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok I486-87 och Revisions
bok for Gotland I6f3 (C9 och Jb 1653). De nämner knap
past vägar men ger upplysningar om fiskala och kame
rala förhållanden vilka naturligtvis är intressanta i sam
manhanget. Ägo- och naturnamn återfinns på nutida 

och historiska kartor samt i Ortnamnsregistret. Forn
lämningarna finns i Riksantikvarieämbetets digitala 
databas FMIS. Viktigast för undersökningen är de fos
sila vägarna. Sedan kan boplatser, bildstenar och grav

fält ge indikationer på vägars ålder, sträckningar och 
funktion. Att boplatser har ett rumsligt samband med 

vägar är ju självklart. Men även gravar och gravfält ligger 
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längs vägar, ofta inom 50 meter.10 Bildstenar förekom
mer utmed vägar men också på gravfält.U Arkeologiska 
fynd är intressanta om de kan kopplas till en fornläm

ning. Vanligtvis finns inga sådana uppgifter för lösfynd, 
men när det gäller t.ex. skattfynd så finns det där under
sökningar gjorts ofta en klar koppling till vikingatida 
boplatser. Vi har inte vågat använda oss av malstenar. 
De kan indikera boplatser men de är också lättflyttade 
och kan hittas i sekundära lägen. Det är inte heller säkert 
att de ryms inom undersökningens tidsramar. En annan 

källkritisk aspekt är att en fornlämning inte säger något 
om en vägs riktning. Först då flera fornlämningar bil
dar strukturer i landskapet kan man börja rekonstruera 
vägar vid eller mellan dessa. 

Den som varit i Rornas omgivningar vet hur flackt 

landskapet är. Enligt SGU:s Kombinerade jord- och berg
artskarta består jordmånen till övervägande del av 
moränmärgeL I äldre tider har myrarna och vattendra
gen utgjort hinder för resor och transporter på land. I 
undersökningsområdets västra del finns Akebäcks myr. 

Före utdikningen sträckte den sig från södra Akebäcks 
socken ned till Björke socken. Snauvaldsån avvattnar 
den till Roma myr i höjd med Snauvalds i Roma. Roma 

myr hänger ihop med Stormyr i söder. Även om klostret 
sannolikt utförde olika utdikningsprojekt i detta stora 

myrsystem, så var det först på 18oo-talet det kunde effek
tivt dräneras. Ett problem utgör tolkningen av myrar
nas tidigare strandlinjer. Vi har valt att återge både akt 
2-kartornas gränser för myrarna och SGU

1

:s uppgifter om 
förekomst av torv. Det skall också sägas att någon exakt 
strandlinje aldrig har funnits. Den har alltid växlat med 
klimat och årstid. Möjligen kan myrarna vid kartornas 

tillkomst på slutet av 16oo-talet ha varit större och blö
tare än vanligt. Lantmätaren Thomas Hoffman talar på 
ett par ställen om» ... dessa våta år« Y 

Roma myr har och har haft två viktiga naturliga över

gångar. Den ena är en grusås över vilken vägen mellan 
Roma kyrka och Dalhem passerar. Den andra är Hög

bro, idag ett avsnitt av länsväg 143 . Genom att trafiken 



i förhistorisk tid liksom senare tvingats över dessa över
gångar finns i området några närmast tidlösa vägavsnitt 
att räkna med. Utan den stomme som dessa »flaskhal

sar« utgör skulle det ha varit ännu svårare att bilda sig en 
uppfattning om de äldre vägsystemen i området. Natur
landskapet är alltså områdets och undersökningens vik

tigaste konstant. Den har givit människorna ungefär 
samma förutsättningar för kommunikation och bosätt

ning under hela undersökningsperioden. 

Vägnätet under kungsgårdsperioden: 
cirka år 1700 

På Jonas Frijmans och Jacob Finemans kartor över 

kungsgården från r699 respektive r735 ser vi ett antal 
vägar stråla ut från kungsgårdsplatsen.13 Vägar leder 

västerut mot Visbyvägen (länsväg r43), rakt nordväst ut 
till Roma kyrka, norrut mot landsvägen Roma kyrka

Dalhem och söderut mot myrövergången vid Högbro. 
En femte väg kan bara anas där den går i nordostlig rikt

ning mot Dalhemsvägen. Vid karteringarna befann sig 
omvandlingen till dagens storslagna herrgårdsmiljö bara 

i sin linda. Snart skulle vägarna enligt franska och eng
elska förebilder omformas till raka alleer som tillsam
mans med den nya landshövdingehostaden blev delar 
av den arkitektoniska helheten. Inte överraskande var 

det Johan Didrik Grönhagen, qoo-talets mest prestige
medvetna landshövding, som startade den stora omda
ningen. Senare har skönhetsidealen och behoven växlat, 
vilka alla på något sätt har lämnat bidrag till platsen och 
dess vägar.14 En sammanfogning av kartmaterialet kring 
kungsgården ger oss nära nog en »helhetsbild« av trak

tens vägar cirka år qoo (bild r). 

Vägarna under klosterperioden: 
n64 - cirka 1530 

Med tanke på kungsgårdsområdets tynande utnyttjande 
under r500- och r6oo-talet, kan vi skäligen anta att flera 
av kungsgårdens vägar inte anlagts efter reformationen 
utan går tillbaka till klosterperioden. Endast den raka 
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vägen mot Roma kyrka nämns som nyanlagd på Fri j mans 
karta. Man kan fråga sig hur man tog sig från klostret till 
sockenkyrkan under medeltiden. En vägbank i skogen 
norr om kungsgården skulle kunna vara en rest av denna 
»kyrkväg« som i så fall bör betraktas som en gren från 

den norra vägen (bild 2. r). Att den inte blev återgiven 
på kartorna kan ju bero på att den blev överflödig med 
anläggandet av den raka vägen direkt från kungsgården. 
Sannolikt har de övriga vägarna tjänat klosterhemma
nens transportbehov. Främst torde vägarna ha använts 

för transporter av avrad till klostret dit de rimligen bör 
ha lett. Med hjälp av de äldre räkenskaps- och jordeböck
erna kan vi lokalisera klostrets jordinnehav.15 Genom 
att sätta ihop Frijmans kungsgårdskarta med hans och 
hans kollegors kartor över angränsande ägor kan vi följa 

vägarnas sträckningar utanför kungsgårdsägan. Den 
idag nästan helt bortodlade norrut ledande vägen kan 
antas ha lett till Munkebos i Barlingbo socken, det enda 
klosterhemmanet i norr. På hans karta över Möllbjärs 

i Roma med omgivande ägor ser vi vägen delas till tre 

brukningsvägar alla med nordlig riktning. Ingen ser ut 
att nå Munkebos.16 Uppenbarligen var vägförbindelsen 
redan bruten vid karteringstillfället när transporterna 
till klostret sedan länge hade upphört. Emellertid finns 
söder om Snauvaldsån, som utgjorde södra gränsen för 
Munkebos, en kort bit fossil väg bevarad (fornlämning 
RAÄ Roma 30). Otvivelaktigt visar den fossila vägstum

pen det medeltida broläget över till Munkebos. 
Idag är den västra vägens, lindallens, huvudsak

liga syfte att vara infart till kungsgården och Romatea
tern från Visbyvägen. På andra sidan Visbyvägen finns 

idag ingen fortsättning. Vi vet dock att klosterhem
manen Uppenbys i Roma och Kulstäde i Vall socken 
låg västerut i vägens riktning. Man kan misstänka att 
a'nslutning funnits därifrån. Utifrån Frijmans karta över 

Uppenbys och Bjärs kan vi till stor del rekonstruera det 
försvunna vägavsnittet. Där återfinns en väg som leder 
österut från Uppenbys till Visbyvägen. Vi ser dock att 
anslutningen mellan vägarna inte är perfekt. En resenär 
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Bild I. Huvuddelen av vägnätet i området kring Roma kungsgård, som det kan tolkas 

utifrån historiska kartor från I6oo- och I7oo-talet. 
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Stora Väller 

Bild 2. Rekonstruktion av de i artikeln diskuterade vägarna kring Roma kloster 
under klosterperioden: n64 - cirka ISJO. 
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från kungsgårdshållet var tvungen att vika av cirka roa 
meter söderut på Visbyvägen för att sedan fortsätta väs
terut. Vägen från Uppenbys går i en båge söder om en 
hage med namnet Nyhagen.1

-:" Som namnet antyder är 

hagen och därmed »störningen« sentida. Sannolikt har 
vägen tidigare varit rakare och på så sätt bättre anslutit 
till vägen från klostret. Vi kan se dc båda vägavsnitten, 
det ännu existerande och det försvunna, som delar av 
samma väg mellan Uppenbys och klostret. 

Vägen söderut från klostret, idag lönnallen, upprätt
höll förbindelserna med de söder om klostret belägna 

egendomarna. Klosterhemmanet Möllebos i Halla 
socken nåddes via avtagsvägen söderut mot Viklau strax 
efter myrövergången vid Högbro. Här har naturförhål
landena styrt framkomligheten till den grad att väg
sträckningarna knappast förändrats alls sedan medel
tiden. Om man idag från kungsgården vill nå de syd
västliga före detta klosterhemmanen Stenstu i Björke 
och Lilla Björke i Adingbo, åker man lönnallen söderut 
för att vika in på Kungsallen, varefter man korsar Visby
vägen för att fortsätta förbi Brukshotellet mot Stenstu. 

Föregångaren till den nutida Kungsallen är inte enty
digt utmärkt på kartorna. Frijmans kungsgårdskarta 
visar ingen väg åt sydväst från den södra vägen, bara ett 
vattenhål i skogsområdet där vägen borde ha funnits. På 

sin konceptkarta över kungsgården från 1735 har Jacob 
Fineman en tunn streckad linje som kan tolkas som en 
väg. Kartan visar inget vattenhål. Lustigt nog finns var
ken »vägen« eller vattenhålet med på renovationen från 
samma år men däremot ett stängsel i sydväsdig rikt
ning mot Visbyvägen. Vägen har sannolikt funnits där 
hela tiden men inte markerats på två av kartorna, varför 

man kan ana att den gjort ett obetydligt intryck på lam
mätarna. På Thomas Hoffmans karta över Stenstu kan 

man bortom Visbyvägen följa vägen fram till Stenstu 
även om den första sträckan på roa meter är osäker.18 

Hur anslutningen från Lilla Björke såg ut syns inte på 
kartorna. Kanske gick den via Djauränget (Ängegårda) 

där en sträcka fossil väg är bevarad (RAÄ Björke 47). 
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Till sist har vi vägen nordost ut. Fri j mans kungsgårds
karta visar att den först går i nordosdig riktning för att 
sedan fortsätta norrut men utan att nå myrövergången. 
Vägen ger intrycket av att vara en brukningsväg inom 
kungsgården. Under klosterepoken torde förbindelse 

ha funnits upp till Dalhemsvägen och myrövergången. 
Vägen kan då ses som första avsnitt på vägarna till klos
terhemmanen Munkebos i Dalhem, Munkebos i Norr

landa, Magnuse i Gothem och Lina i Hörsne socken. 
Förutom klostrets vägsystem behöver de medeltida 

bygdevägarna mellan områdets kyrkor diskuteras. Akt 
2-kartorna visar vägsystemet med dess gårdsbebyggelse 
som i vissa fall är ansluten till vägen med en s.k. kvia. 
Detta vägnät har i stort sett inga beröringspunkter med 
klostrets vägsystem. De utgör skilda system och samman

faller endast vid myrövergångarna. Vägnätet är logiskt 
men uppvisar en tydlig inkonsekvens norr om Roma 
kyrka. Där går vägen först i en lång båge mot nordväst 
förbi Lövsta för att sedan tvärt svänga i nord-nordosdig 
riktning mot Barlingbo. Möjligen kan bågen förklaras 
som att vägen tidigare gått till Akebäck, en förbindelse 
som skulle ha upphört före kartans tillkomst. Möjligen 
kan en fossil väg norr om Väller-gårdarna utgöra en del 
av den försvunna förbindelsen (RAÄ Roma 19; Akebäck 
2). Norr om denna syns också en annan idag försvunnen 
väg till Akebäck utgående från Timans (bild 2). 

En väg som knappast ska räknas till bygdevägarna är 

nuvarande Visbyvägen mellan Högbro oc~ Roma kyrka 
längs kungsgårdsägans västra sida. Den torde redan under 
medeltiden ha utgjort klosterägans västra gräns. Gårdsbe
byggelse saknas längs dess motsatta sida (bild 1). Sanno
likt har både Roma kyrka och klostret påverkat vägens 

riktning även om vägen inte tycks ha haft kyrkan och 
klostret som främsta mål. Vägens huvudsakliga samman
hang torde finnas inom kommunikationssystemet med 
Visby som centrum, som en regional länk mellan olika 
system av bygdevägar med slutändan i staden. Av allt att 
döma är vägen inte äldre än medeltid. Detta skulle i så fall 
kunna förklara varför inga förhistoriska lämningar finns 
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Bild J. Myrövergången vid Högbro idag, sedd från öster. Tar man vägen söderut, bakom den röda bilen, kommer man 
till f d. klosterhemmanet Mö Ilebos i H alla socken. Kring vägkorsningen ligger ett av Gotlands största gravfilt som 
använts under I ooo år (o-IOfO e.Kr.). Gravklotet i forgrunden har fått en ny placering nära vägen. Till höger i bild är 
ett sentida ringkors till minne av slaget vid Högbro under inbördeskriget I288. Foto Helena Duveborg. 

längs den. Bygdevägarna förenade gårdarna till socknar 
med sockenkyrkan i centrum. De är därför relaterade till 

gårdsbebyggelsen och kyrkorna. Genom detta vägnät gick 
de medeltida biskoparnas visitationsrutt då de besökte 
områdets kyrkor i tur och ordning. Den nämnda Visby
vägen är ett av få viktigare vägavsnitt i området som inte 
berördes av visitationsfärden.19 Bygdevägarna är därmed 
också lokalsamhällets länk in i större sociala samman
hang - landet, stiftet och kristenheten. En viktig fråga 
blir därför: när och hur uppstod dessa bygdevägar? 

Bygdevägarnas uppkomst i området: 
diskussion utifrån generella förklaringsmodeller 
Inför diskussionen om bygdevägarnas uppkomst på Got
land bör man beakta att öns forntida bebyggelse har varit 
annorlunda lokaliserad än senare tiders. På Gotland finns 

drygt r8oo bevarade stengrunder efter stengrundshus som 
beboddes cirka 2oo-6oo e.Kr. De återfinns ofta mellan 

stråken av modern gårdsbebyggelse som ligger längs det 
moderna vägnätet. Där hittas de ofta i ängsmark kring 

gamla myrar. Romaområdets jämförelsevis höga andel 
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åkerjord medför emellertid att många boplatser är över
plöjda. En s.k. prediktionsmodellering visar att fler sten
grundsboplatser troligtvis funnits i området utöver de 

idag kända. 2° Kring Akebäcks myr finns två bevarade 
boplatser, den s.k. Kyrkan och den i Ekängen (RAÄ Vall 

24 och 25) samt en på 1930-talet bortplockad stensätt
ning (RAÄ Roma n) på Uppenbys mark som den förre 
markägaren Sune Larsson har beskrivit som en sten

grund. 21 Spåren efter de borttagna stenväggarna skall 
ännu kunna anas i markytan. I områdets norra del finns 

uppgifter om överplöjda stengrunder vid Glamrounds 
i Akebäck och Timans i Roma. 22 Mellan Björke kyrka 
och Stormyr finns ytterligare tre stengrundsboplatser 
(RAÄ Björke 6, 48; Atlingbo 16, q). På kungsgårdssidan 
om Roma myr finns inga uppgifter om stengrunder för
utom en kartnotis om en »parallellogram graf<< strax väs
ter om landshövdingebostaden. Beror detta på att de 
övriga lämningarna har blivit bortröjda? Som främlingar 
och nykomlingar i området kan särskilt klostret ha haft 
ett intresse av att låta spåren efter sina hedniska företrä
dare försvinna. Öster om Roma-myr finns åtminstone 
två synliga stengrundsboplatser och en boplats vid Halle
gårda23 där man konstaterat långvarig aktivitet (brons
ålder-yngre järnålder) men där inga stengrunder åter
står (RAÄ Roma 79; Halla 8, 85). Scengrundsboplatserna 
förekommer ensamma eller i grupper med flera. Anhop
ningarna kan ses som stengrundsbygder. Området kring 
Akebäcks myr kan ses som ett exempel på en stengrunds
bygd även om vi måste anse den fragmentariskt bevarad. 
Den är också svår att avgränsa norrut. 24 

Scengrundsboplatserna tycks ha övergivits omkring 
6oo e.Kr. Äldre forskning menar att perioden slutade i 

en våldsam ödeläggelse. Dan Carlsson tonar ned detta 
våldsamma slut och talar om en kris med påföljande 
samhällsförändring. Orsakerna skulle kunna ha varit ett 
fuktigare klimat men också en omläggning av jordbru
ket från ensäde till tvåsäde. Även om stengrundsbebyg
gelsen försvann, så fortsatte den nya vendeltida/vikinga
tida bosättningen inom boplatsens territorium, antingen 
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i närheten av stengrunderna eller på en ny plats. Man 
började bygga trähus som inte lämnar så tydliga spår 
efter sig. Därför har man inte hittat så många av dem. 25 

En »genväg« till de vikingatida boplatserna har varit de 

hundratals silverskatter som påträffats på ön. Majvor 
Östergrens utgrävningar på ett antal av dessa platser har 
avslöjat vikingatida boplatslager. I en del fall har man till 
och med konstaterat att skatten funnits i ett vikingatida 
hus. Flytten från stengrundsboplatsen till den vikinga
tida boplatsen varavståndsmässigt ganska kort, i Öster

grens undersökning i medeltal 184 meter baserat på mät
ning från skattfyndet till närmaste stengrundshus.26 

När och hur började områdets typiskt gotländska 
kyrkacentrerade bosättningsmönster och nätet av bygde

vägar att formas? Kom bebyggelsen att lokaliseras efter 
kyrkan eller tvärtom, kyrkan efter bebyggelsen? Vilken 

var vägarnas roll i det hela? Utifrån sitt material menar 
Östergren att flyttningen till 1700-talets dokumenterade 
lägen skedde» ... i de allra flesta fall (90 procent) tidigast 
på rooo-talet, ofta inte förrän noo-talet eller under med
eltid (40 procent), ... «. Denna flytt var i medeltal mer 

än dubbelt så lång, 403 meter.27 I en studie om socken
bildningen utifrån kartmaterialet cirka qoo menar 

Sven-Olof Lindquist att den geografiskt centrala posi
tionen sockenkyrkan intar gentemot bebyggelsen tyder 
på att platsen för kyrkan beslutades gemensamt av samt
liga gårdar för att kyrkan avståndsmässigt skulle ligga så 
rättvist som möjligt. Detta skedde relativ;t snabbt över 
hela Gotland. 28 En logisk följd av resonemanget är, att 
öns medeltida bosättningsmönster i viss mån måste ha 
varit färdigutvecklat i slutet av vikingatiden och att inga 
avgörande tyngdpunktsförändringar därefter skett fram 

till karteringen cirka qoo. 
Hur såg detta vikingatida bebyggelsemönster ut i 

undersökningsområdet? Endast tre boplatser är vikinga
tida. En överplöjd boplats är registrerad på kungsgårds
sidan mycket nära Roma myr (RAÄ Roma 84).29 Cirka 
roo meter norr om boplatsen finns en kort sträcka fos
sil väg (RAÄ Roma 44) vars sammanhang inte har kun-



nat tolkas. Den ser ut att fortsätta i riktning mot myren. 

En annan är den tidigare nämnda boplatsen vid Halle
gärda med långvarig aktivitet. En tredje boplats finns 
i Akebäck (RAÄ Akebäck 40). Till detta finns ett antal 
silverskatter med goda till ungefärliga lägesangivelser 
som kan indikera ovan mark osynliga boplatser (fynd

platserna RAÄ Roma r8, 63, 73, 76, 82, 87; Halla 82; Dal

hem 47; Björke 38, 39, 42 den sistnämnda med ungefärlig 
fyndplats). På framsidan av kungsgården har det grävts 
anläggningar med sot, kol och slagg varav en är daterad 
till vendeltid/vikingatid (RAÄ Roma 46). Inprickade på 
kartan ger de ett splittrat intryck. Prickarna hamnar dels 

längre ifrån, dels i närheten av bebyggelsestråken längs 
det moderna vägnätet. Möjligen kan de »vägnära« silver
skatterna visa att områdets stråkformade »medeltida/ 
moderna« bosättningsmönster börjat formas. De boplat
ser och silverskatter som ligger längre från väg kan tol

kas som att man där dröjt kvar i ett äldre boplatsläge. 
N a turligtvis behövs det ytterligare relevant forskning för 

områdets del. 
Kalle Måhl som har undersökt de vikingatida skatter

nas, med andra ord boplatsernas, förhållande till en med

eltida bygdeväg har räknat ut att medelavståndet är cirka 
225 meter från väg. Detta har han jämfört med avstån
det mellan medeltida gårdsplats och medeltida bygde
väg i Martebo-Lokrumeområdet som är cirka 200 meter. 

Måhls slutsats blev att de vikingatida bygdevägarna haft 
samma utseende som de medeltida med bebyggelsen för
enad med en kvia till vägen. Utifrån fallstudier över väg
nätet i Martebo-Lokrumeområdet och skogrika H alla 
ting och Kräklinge ting kunde han dra slutsatsen att det 

inte finns skäl att anta att de vikingatida bygdevägarna 
haft annan sträckning än de medeltida. Områdenas kyr

kor ligger vid eller i närheten av äldre trevägskorsningar. 
Till det »rättvisa färdavståndet« ska också ett befintligt 
vägsystem räknas som en faktor i valet av kyrkans plats. 30 

Lindquists och Måhls lokaliseringsfaktorer tycks vara 
allmänt accepterade även om enstaka kyrkor på Godand 
verkar ha lokaliserats också efter andra. 

ALLA \'ÄGAR BÄR TILL ROMA. VÄGARNA I ROMA UNDER l 500 AR 

Vägarna under äldre och yngre järnåldern: 
cirka 200- u5o e.Kr. 
När vi behandlar äldre järnålderns vägar måste en teore

tisk modifiering göras. Måhl menar att nivån regionalväg 
inte kan tillämpas för stengrundsbygdens vägar då vi inte 
kan förutsätta en övergripande organisation för Gotland 
vid denna tid. Vi kan inte heller förutsätta existensen av en 
centralplats av en sådan dignitet att den utövat dragnings

kraft över ön. Istället inför han begreppen vägar inom 
och mellan {stengrunds)bygder. Dessa kan inte utan vidare 

återskapas utifrån 1700-talets dokumenterade vägnät. De 
strukturella förändringarna som ägde rum efter övergi
vandet av stengrundshusen gör att 1700-talets vägsträck
ningar inte behöver ha rumslig kontinuitet bakåt till äldre 

järnålder. Särskilt gäller detta vägarna inom bygden. Vi 
kan utifrån stengrundsbygdens generella terrängläge för
moda att vägarna inom bygden ofta var dragna närmare 
myrar än senare vägar. På boplatserna finns ofta stensatta 

vägbankar över blöta områden. Vägarna ska också ses i 

sammanhang med boplatsernas hägnader (stensträngar). 
Vägarna mellan bygderna behöver emellertid inte ha änd
rat läge i landskapet. De måste naturligtvis ha uppfyllt 
de krav ett järnålderssamhälle ställde på dessa för effektiv 
kommunikation mellan bygder, till gravfält och tilllokala 

centrum. Man undvek helst odlingsmark och våtmarker. 
Gravar förekom utmed vägarna. 31 

I förra avsnittet berördes Visbyvägen, vägavsnittet 
mellan Högbro och Roma kyrka. Den har varit en länk 
av regional karaktär i trafiken med Visby som centrum. 
Om vägen är medeltida, mycket pekar på detta, hur såg 

dess föregångare ut? Vi måste anta att ett grundläggande 
nord-sydligt kommunikationsbehov funnits mellan Hög

bro och t.ex. Barlingbo även före Visbyvägens tillkomst. 
Som arbetshypotes föreslår vi att föregångaren är identisk 
med klostrets södra väg mellan Högbro och kungsgården 
(lönnallen) och dess i stort sett försvunna norra fortsätt

ning mot Munkebos i Barlingbo. Att myrövergången vid 
Högbro är gammal och har varit av stor betydelse kan 
styrkas av det fyndmässigt rika Broagravfältet (RAÄ Halla 
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46, 48 m.fl.). Tar vi hänsyn till den andra myrpassagen, 
den mellan Roma och Dalhem, kan vi också skissa en 
hypotetisk öst-västlig järnåldersväg genom området. Den 
kommer från Dalhem ned till kungsgården och fortsätter 
vidare västerut längs den nuvarande lindallen. Den sam

manfaller alltså med kungsgårdens nordostliga och västra 
vägar. Vi antar hypotesen om två korsande järnålders
vägar inom kungsgården (bild 4· 1-2). Hypotesens två 
vägar sammanfaller sålunda med huvuddelen av klostrets 
nyss rekonstruerade vägsystem. 

Vi övergår nu till de fornlämningar och fornfynd 
som skulle kunna styrka hypotesen. Kring kungsgårds
ägan finns fynd som tyder på hantverk, handel, bosätt
ning och gravar. Den nyss presenterade nord-sydliga järn
åldersvägen sammanfaller med lönnallen från Högbro till 
kungsgården där ju en vendeltida/vikingatida anläggning 
med sot, kol och slagg undersökts framför landshövdinge
bostaden. Därifrån fortsätter järnåldersvägen norrut, 
sammanfallande med den norra vägen mot Munkebos. 
Som tidigare sagts delar sig vägen i tre grenar norr om 
vägen mellan Roma och Dalhem. Åtminstone den väst
ligaste grenen skulle kunna gå tillbaka till järnåldern, då 
den passerar en numera borttagen stensättning strax öster 

om Lövsta (RAÄ Roma 47). Möjligen har där funnits ett 
gravfält då Frijman noterar ett område med »Steen Kal
mar«, »Impediment«.32 Vidare skulle denna järnålders
väg kunna fortsätta till den fossila vägen vid Snauvaldsån 
och vidare norrut över ån. Intill den fossila vägen finns 
ett oundersökt möjligt gravfält (RAÄ Roma 62). För att 

sedan övergå till den hypotetiska öst-västliga järnålders
vägen, har undersökningar med metalldetektor avslö

jat en fyndplats, i fornminnesregistret klassat som depå
fynd, i en åker som på I8oo-talet benämndes Guldåkern 
(RAÄ Roma 85). I själva verket rör det sig om ett stort antal 
metallföremål med tonvikt på vikingatida mynt och vikt
lod vilka inte kan ha deponerats samtidigt utan måste ha 
tappats där under en viss tidsperiod. Fynden kan tolkas 
som belägg för att åtminstone periodvis handelsverksam
het ägt rum på platsen. Dit borde det rimligtvis ha lett 
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en väg. Möjligen är den nordostliga vägen på Frijmans 
kungsgårdskarta en av anslutningarna. Denna cirka 
700 år senare karterade vägsträckning leder från kungs
gården till Guldåkern. Platsens karaktär gör det sanno
likt att en väg också funnits från myrövergången ner till 
denna plats även om den inte kan beläggas från kartor. 
Fortsätter vi förbi kungsgården kommer vi till en före
teelse som Frijman betecknar parallellogram graf (ritad 
som en rektangulär figur). Denna tycks sammanfalla 
med ett hål med röjningssten mitt på åkern. Man kan 
undra vad som ligger bakom lantmätarens »geometriska 
begreppssnobberi«. Vi har valt att tolka notisen som att 
ett stengrundshus funnits på platsen. Följer vi vägen ännu 
längre västerut kommer vi till området kring Akebäcks 
myr. Från Uppenbys tomt leder idag en rak bruknings

väg mot myren. Frijmans karta över Uppenbys och Bjärs 
visar dess slingrande föregångare som ännu kunde föl
jas för 70 år sedan. Vid en skogsdunge delar sig vägen 
i två grenar. Här har förra markägarna Sune och Bertil 

Larsson plöjt upp en bildsten (RAÄ Roma 64). Den södra 
grenen går ned till myren men den har också en delvis fos
sil fortsättning, i folkmun benämnd Munkstigen, längs 
myrens östra strand mellan sanka partier (RAÄ Roma 15; 
Björke 10). Under historisk tid har den varit en genväg till 

Vall. Den kan därför ses som en föregångare till dagens 
bilväg, bygdevägen mellan Roma och traktorverkstaden 
vid Tynne (Björke socken) vid länsväg 142. Sannolikt är 
Munkstigen ursprungligen en järnåldersväg längs sten
grundsbygden kring Akebäcks myr. Om m~n ska speku
lera om dess mål skulle det mycket väl kunna vara någon 
av stengrundsboplatserna i Vall. Den rumsliga skillnaden 
mellan denna väg och den medeltida/moderna efterfölja

ren tycks uttrycka skillnaden i terrängläget som uppkom 
med boplatsernas flyttning till det högre belägna bebyg
gelsestråket och kyrkornas byggande. Enligt Måhls indel
ning skulle vägen klassas som väg mellan bygder. Den bör 

också kunna ha använts inom bygden mellan boplatserna 
kring myren. 



Akebäck40 

•• •• Atlingbo 16. 17 • • 
••• ••• ••• ••• 

ALLA VÄGAR BÄR TILL ROMA. VÄGARNA I ROMA UNDER l 500 ÅR 

• 

• Roma 79 

Dalhem47 

Halla 8 • • 'L_ 
Teckenförklaring n 
FMIS fornlämningar Il 

l 

- Vikingatid 

- Äldre järnaide r 

• • Tolkad 

l ~ Myr ca 1700 

l Torv J 
o 250 500 1000 Meter 

Bild 4· Rekonstruktionsförslag på huvuddragen i vägnätet kring Roma under järnåldern 200-IIJO e.Kr. 

Kartan visar också de viktigaste fornlämningarna i området noterade från olika källor. 
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Den norra grenen går förbi platsen för den på 1930-
talet bortplockade stengrunden (RAÄ Roma n) och ned 
till ägorna i den utdikade myren. Vägen är inte marke
rad på Frijmans karta, men kan där följas som en mark
styckegräns ned till gränsen för myren. Möjligen har den 
på motsvarande sätt som den södra grenen haft fortsätt
ning norrut längs myren. Någon ytterligare stengrund 
är inte känd men väl en silverskatt (RAÄ Roma 18) vilken 

antyder att järnåldersbebyggelse funnits. En väg kan här
ifrån också ha gått över myren till stengrundsboplatserna 
på Kulstäde-sidan (RAÄ Vall24, 25). Frijmans karta och det 
geologiska kartbladet tycks vara överens om att myren har 
varit som smalast just på detta avsnitt.33 Även under klos
terperioden kan det ha funnits ett behov hos Kulstädes 
landbor att ha en väg till klostret via Uppenbys. Belägg för 
att en myrövergång funnits har vi dock inte. 

Sammanfattningsvis kan vårt rekonstruktionsförslag 
på den äldre järnålderns vägsystem beskrivas som ett 
vägsystem kring två noder. Den västra noden är Ake
bäcksbygden. Den östra noden förefaller att omfatta 

kungsgårdsägan, Högbro, Dalhems-övergången och 
möjligen också delar av Roma myrs östra strand. För
bindelsevägen mellan noderna gick i öst-västlig riktning 
över ett område som järnålderns ortsbefolkning san
nolikt kallade ruma (=rummet), upphovet till socken
namnet. Från södra delen av Akebäcksbygden kunde vi 
rekonstruera en väg i riktning mot Vall socken. Sanno
likt fanns vägar också åt andra håll men som vi inte har 
identifierat. Särskilt svårbegripligt är norra delen av Ake
bäcks myr. Från Högbro gick det, som vi visat, en väg 
längs den östra noden över Snauvaldsån till Barlingbo. 

Redan mot slutet av järnåldern kan detta vägsys
tem ha minskat i betydelse. Den vendeltida/vikingatida 
bebyggelseomstruktureringen medförde att Akebäcks

bygdens östliga boplatser började flytta från myren mot 
högre terräng. Givetvis torde samma sak ha skett på den 
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motsatta sidan av myren. Så småningom uppkom det 
stråkformade medeltida/moderna bosättningsmönstret. 
Utifrån silverskatternas fyndplatser kan vi ana att 
detta skett redan under vikingatiden även om vår bild 
av vikingatidens bosättningsmönster både är vag och 
splittrad. I samband med detta nya bosättningsmöns

ter uppstod den nord-sydliga bygdevägen över området 
(bild 4· 5). Från denna väg utgick sedan två vägar mot 
varsin myrövergång. Vid de därvid uppkomna trevägs
korsningarna anlades vid sockenbildningen Björke och 
Roma kyrkor vilka »cementerade« bygdevägarna och 
bosättningsmönstret till denna dag. stengrundsbygdens 
vägsystem överlevde till vår tid.då det kunde övertas och 
brukas av Roma kloster och dess klosterhemman. 

Appendix 
Enligt Revisionsbok for Gotland I653 (Jb 1653) är följande 
ägor klosterhemman: 

Lina, Hörsne sn; Stenstu, Björke sn; Lilla Björke, 
Adingbo sn; Munkebos, Barlingbo sn; Munkebos, Dal

hem sn; Munkebos, Norrlanda sn; Uppenbys, Roma sn; 
Möllebos, Halla sn; Magnuse, Gothem sn; Kulstäde, 
Vall sn; Högbro, Halla sn; Ängegårda, Björke sn. 

Denna struktur verkar åtminstone gå tillbaka till 1486 

då Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok (C9) avkortar vissa 
skatter för »munkelandbor« i de ting där de ovanstå
ende klosterhemmanen är belägna. Tryggv,e Siltberg har 
dock i Gotländskt arkiv 2000 visat att de två sistnämnda 
ägorna tillkommit som klosterhemman först efter klost

rets stängning. 
Akt 3-kartan över Akebäck socken nämner att några 

jordstycken tillhörande hospitalet enligt uppgift tidigare 
hyst en gård med namnet Munkebos i Follingbo av vil
ken skorsten och brunn återstod på platsen. 
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SUMMARY: All Roads Lead to Roma. 
I 500 Years of Roads in Roma 

THE ROAD NETWORK AROUND ROMA State Demesne is rather weil 

recorded on qth and 18'h century maps. There are also documents 

describing road improvements and the planting of avenue trees. A retro

gressive map analysis was undertaken, so as to reach an understanding of 

the development of the landscape prior to the maps. With knowledge of 

the organisation of the Roma Monastery estates in hand, a reconstruc

tion of the monastery's road network was largely possible. By the time 

maps came inta being, several of the monastery roads had taken on new 

functions and had either been cut off or rerouted. Previous research inta 

settlement patteens and parish formation, summarised in this article, 

provided a conception of the development of roads in the area. A recon

struction of the main features of the Iron Age road network was made, 

based on a hypothesis. The hypothesis took inta account theories oflron 

Age settlement patterns, as weil as prerequisites dictated by the physi

cal character of the landscape. Ancient monuments and archaeological 

inventory were then used to test the hypothesis. 
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