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1 Inledning 

I den här uppsatsen har ett skelettmaterial från två individer som hittades på Galgberget i Visby 
undersökts. Dessa två individer hade blivit avrättade och sedan begravda på avrättningsplatsen. 
I denna uppsats är syftet att undersöka vilka dessa två individer kan ha varit genom att jämföra 
kända avrättningar som genomförts i Visby och se till arkivkällor och litterära källor om vilka 
människor som blev avrättade på den här tiden och hur de blev hanterade efter döden. Målet 
med denna upsats är att undersöka hur man kan använda sig av en kombination av osteologiska, 
arkeologiska och litterära källor för att få en ökad kunskap av avrättningar förr i tiden. 

1.1 Presentation av källmaterial 

Källmaterialet i denna studie består av mänskliga kvarlevor från två individer som hittades på 
Galgberget i Visby under en utgrävning år 2008.  

De två individer hade blivit halshuggna och var begravda i kista enligt kristen sed med 
huvudet i väster och de var nedlagda precis under galgen. Den ena individen var nedlagd snett 
under den andre (Widerström, 2008:11) (Fig. 1). De två individerna förefaller ha blivit begravda 
vid samma tillfälle enligt undersökningen vid utgrävningen. Vid analysen efter utgrävningen 
utfördes en C14-datering på ett revben från Individ 1 som placerade dem någonstans mellan 
1480 och 1660 e.kr. De två individerna tolkades även vid den första analysen som att de blivit 
halshuggna med svärd. Detta för att huggskadorna är skarpa och fina vilket skiljer sig från 
huggskador med yxa som gör en mer grov skada på benet. Om dessa två individer hade blivit 
halshuggna med svärd tyder detta på att de kan ha tillhört ett högre samhällsskikt då man på 
den här tiden fick betala för att få bli avrättad med svärd istället för yxa (Arcini, 2008:89ff). 
Något som också pekar mot någon typ av respekt för individerna var att deras huvuden inte var 
placerade mellan knän eller fötter vid begravningen utan tillbaka placerade vid deras nackar. 
De övriga individer som funnits vid Galgberget har inte varit begravda i kista utan 
huvudsakligen spridda över platsen och övertäckta med jord utan några tecken på vidare respekt 
för de döda eller tecken på att de skulle ha rätt till någon typ av kristen begravning. Författaren 
till uppsatsen har undersökt en av individerna tidigare, nämligen den som kallas individ 2 i 
uppsatsen. Individen visade sig ha varit ung när denne blivit avrättad. Skelettet visade även 
tydliga tecken på hårt arbete och tecken på näringsbrist vilket istället tyder mer på att individen 
tillhört ett lägre samhällsskikt. I denna uppsats kommer den individ som blivit begravd överst 
benämnas som Individ 1 och den undre för Individ 2.   

Skriftliga källor från Landsarkivet och litterära källor från Almedalsbiblioteket i Visby har 
även använts i uppsatsen och kommer användas för att jämföra med det osteologiska materialet. 
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Figur 1. De två individernas position där de hittades under galgen (Widerström 2008: 15) Illustration av Per 

Widerström. 

1.2 Materialhistorik 

Galgberget i Visby är en avrättningsplats som tycks varit aktiv från någonstans mellan 1200 
e.kr till 1845 e.kr. Den sista personen att bli avrättad på Galgberget var Hattmakaren Anders 
Johan Hasselberg som hade slagit ihjäl en kakelungsmakare vid namn Sundberg med en 
hammare. För detta blev han halshuggen år 1845 (Widerström, 2008:5).  

Det som är känt kring de avrättade på Gotland är att minst 72 personer har blivit avrättade 
här. Detta grundar sig dock enbart på protokoll förda mellan åren 1607-1876 och innefattar 
även andra möjliga avrättningsplatser än just Galgberget. Det verkar finnas ett stort mörkertal  
gällande avrättningarna på Gotland (Widerström, 2008:22f). Kanske för att Gotland var danskt 
under åren 1361 e.kr till 1645 e.kr och de flesta av de protokoll och domböcker som 
nedtecknades under den här tiden nu finns i Danmark och inte i Sverige. 

1.3 Forskningssyfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra ett litet osteologiskt material med litterära källor för att 
se om vi kan lära oss något nytt om avrättningar och de som blev avrättade genom att jämföra 
dessa. Det osteologiska materialet består av två individer och författaren ska även undersöka 
om det är möjligt att med hjälp av källor från landsarkivet i Visby kan komma fram till vilka 
dessa två individer kan ha varit. Uppsatsen är indelad i tre delar varav en är en osteologisk 
analys av individerna, en undersökning av de källor som finns nedskrivna av vilka människor 
som blivit avrättade på Gotland och till sist en diskussion av detta. Förhoppningen är att detta 
ska bidra till ny information om avrättningar förr i tiden genom att man undersöker gamla 
avrättningar i Visby och utforskar vad man på den här tiden kunde ha gjort för att förtjäna 
halshuggning och diskuterar varför just dessa två individer ändå blivit behandlade med någon 
sorts respekt efter sin avrättning. 

  



 

5 

 

1.4 Frågeställning 

Följande frågeställning är det som ska besvaras i uppsatsen: 

 

• Kan vi finna någon ny kunskap om avrättningarna på Gotland när vi jämför osteologiska 
material med historiska källor? 

• Vilka blev avrättade på Gotland och varför? 
• Vilka avrättningar känner vi till från Galgberget? 
• Går det att koppla någon av de kända avrättningarna på Galgberget till de två 

individerna? 

1.5 Forskningshistorik 

Flertalet uppsatser har skrivits om avrättade i stort och även mer specifikt om de avrättade på 
Galgberget i Visby. Det har skrivits bl.a om avrättningsmetoderna, hur skadorna ser ut i 
skelettet, jämförande studier mellan olika avrättningsplatser samt hur de avrättade blivit 
behandlade. Författaren till denna uppsats har även skrivit om en av de två individerna i fråga 
under sin B-Uppsats där denne individ undersöktes osteologiskt för att finna patologiska 
förändringar och aktivitetsspår. Under denna rubrik kommer dessa arbeten redovisas uppdelat 
i tre delar; De osteologiska arbeten som skrivits, de arbeten som skrivits om avrättningar under 
medeltiden och tidigmodern tid och de arbeten som handlar om Galgberget i Visby specifikt. 

1.5.1 Osteologiska undersökningar 

När det kommer till att utföra osteologiska analyser är avrättade en målgrupp som undersökts 
av flertalet forskare. De avrättade har undersökts av flera olika anledningar genom åren och har 
bidragit till stor del om information om bl.a hur man ser olika typer av  huggskador på skelettet 
då man vet med sig av litterära källor vilken typ av verktyg som användes vid de avrättningar 
som utfördes. Lindy Börjesson har skrivit om just huggskador och hur vi ser skillnad på dem i 
sin kandidatuppsats. Börjesson har i sin uppsats analyserat osteologiskt material från 
Galgberget i Visby och avrättningsplatsen i Grötlingbo även denna placerad på Gotland. 
Börjesson tar upp vikten av att kunna bedöma olika typer av våldsrelaterade skador för 
osteologer då Börjesson anser att den bedömning som görs av våldsrelaterade skador under den 
osteologiska analysen kan vara avgörande för uppfattningen av både begravningssätt och 
anledningen till döden hos en individ (Börjesson, 2005:33f). Ett arbete utfört av Sigourney 
Navarro år 2015 berör ämnet om hur man kan applicera rättsmedicinska metoder till i 
tolkningen av ett arkeologiskt skelettmaterial. Navarro har i sin uppsats undersökt material från 
Galgberget och Långfredagsslaget i Uppsala men också ett modernt material från Chile 
(Navarro, 2015:3). I sin uppsats tar Navarro upp att undersökandet av våldsamma skador 
tillsammans med bakgrundshistoria kan leda till slutsatser om det förflutna och menar att detta 
i sig kan bidra till en värdefull förståelse av mänskligt beteende (Navarro, 2015:44). I samma 
anda skriver Ellinor Täng sin uppsats om avrättade. I denna uppsats finns även frågan om man 
kan se vilken anatomisk position en person har befunnit sig i vid avrättningstillfället (Täng, 
2010:3). 

I denna uppsats används litterära källor och källor från landsarkivet som ett hjälpmedel för 
att bidra till studien. Detta har även genomförts av Olivia Gustafsson som har skrivit en uppsats 
med material från Galgberget och Grötlingbo med men fokus på att se om man kan hitta 
skillnader mellan det osteologiska materialet från avrättningsplatserna i Grötlingbo och 
Galgberget. Här har Gustafsson använt sig av både sin osteologiska analys med även genom 
litterära källor om medeltidens och den tidigmoderna tidens rättssystem för att nå sin slutsats 
(Gustafsson, 2018). 

Det har även skrivits ett arbete som handlar om de två individerna som hittades i kista. 
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Anna Ljubez skrev sin kandidatuppsats om utgrävningen på Galgberget och då mer specifikt 
om de två individerna. Ljubez har flera teorier om individernas historia och vilka de kan ha 
varit men fokuserar sin undersökning på den osteologiska analysen och tar ingen hjälp av några 
litterära eller arkivstudier för att undersöka mer exakt vilka de kunde ha varit (Ljubez, 2009). 

1.5.2 Avrättningar under medeltiden och tidigmodern tid 

Det har även skrivits flertalet arbeten om avrättningar förr i tiden. Det har diskuterats olika 
saker i dessa arbeten. Mycket handlar om de avrättades behandling både innan, under och efter 
avrättning. Något som är en fråga i denna uppsats är just behandlingen av de avrättade efter 
döden då de två individerna blev begravda på ett ovanligt sätt jämfört med resterande individer 
på avrättningsplatsen. I uppsatsen skriven av Sophie Andersson diskuterar författaren om 
lokaliseringen av avrättningsplatser och vad det kunde innebära för personerna som blev 
avrättade. Detta gör Andersson genom att undersöka vad man kan använda för kriterier för att 
lokalisera olika avrättningsplatser på Gotland och om det fanns mer fördelaktiga platser att 
placera avrättningsplatsen vid (Andersson, 2013:4). Andersson går även in och diskuterar hur 
viktigt det var för människor att bli begravda på kyrkogård vid den här tiden och hur de 
avrättade nekades det privilegiet och vad det i sin tur innebar (Andersson, 2013:29). 

De olika gravskicken vid avrättningar är flera. De avrättade blev sällan behandlade med 
vidare respekt men de kunde vara placerade på olika sätt och här är forskarna osäkra på varför 
då det finns få nedskrivna källor om varför man valde att behandla avrättade på olika sätt efter 
döden. Ett arbete som tar upp detta är Lina Risheim’s uppsats där hon jämför om det finns 
skillnader och likheter mellan halshuggna personer  i gravar och begravda människor som blivit 
magplacerade (Risheim, 2012: 1f). Med magplacerad menas alltså individer som blivit lagda 
på mage efter döden, detta har tolkats bl.a att som att de som blivit magplacerade varit 
krigsfångar eller brottslingar (Rishem, 2012:6). Rishem studerar skillnaden mellan dessa 
genom att titta på gravens position, konstruktion, kön, ålder och gravgåvor (Risheim, 2012:2) 

Det arbete som har varit ytterst hjälpsamt i denna studie är boken “Döden som Straff”. I 
denna bok har en osteolog, en arkeolog och en historiker skrivit varsitt kapitel om den stora 
utgrävningen av Kvarnbacken i Vadstena. De tre författarna tar upp olika källor för att jämföra 
och diskutera hur avrättningar gick till och hur gravskicken vid avrättningar såg ut under den 
här tiden då Kvarnbacken var vid bruk. De olika kapitlen i boken heter “Glömda gravar på 
galgbacken” som är skriven av arkeologen Emma Karlsson, “Detta lämnar ingen oberörd” som 
är skriven av osteologen Caroline Arcini och “Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där 
begrovs” som är skriven av historiken Annika Sandén (Karlsson, Arcini & Sandén, 2008). 

1.5.3 Galgberget 

Galgberget i Visby är platsen som denna uppsats handlar om till stor del. Undersökningarna på 
Galgbacken utfördes 2007, 2008 och 2009. Om dessa har Per Widerström som var 
huvudansvarig arkeolog vid undersökningarna skrivit tre rapporter. Den första rapporten är 
skriven efter förundersökningen. Efter flera år av att privatpersoner hittat ben på platsen så 
beslutades det nämligen att en förundersökning av Galgbacken skulle genomföras för att se om 
en vidare undersökning av platsen var av intresse. Denna förundersökning genomfördes år 2007 
där man grävde 4 provgropar och fann en stor mängd ben och även den översta av de två 
individerna i kista påträffades här för första gången (Widerström, 2007: 6). Efter detta 
bestämdes det att en undersökning skulle göras med fokus på området vid själva galgen och 
denna genomfördes år 2008. När denna undersökning gjordes grävde man fram de två 
individerna i kista och hittade även övriga osteologiska fynd från kring 30 individer 
(Widerström, 2008:15 ). En tredje undersökning gjordes år 2009 där man fokuserade mer på 
konstruktionen av galgen (Widerström, 2009: 14). Per Widerström har även skrivit ett arbete 
efter undersökningarna som gjordes på Galgberget vid namn “En annan del av Visby” här 
skriver Widerström mer om undersökningarna som gjordes på Galgberget. Widerström går 
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igenom Galgbergets historia och historia om avrättningar på Gotland. Widerström tar även upp 
och berättar mer om de föremål och det osteologiska materialet som hittades under 
undersökningarna och vilka teorier och tankar kring dessa som finns (Widerström, 2011: 89-
98). 

Teorier kring gravskicket på Galgbacken har diskuterats och Sara Andersson skrev år 2010 
i sin kandidatuppsats om Galgberget och jämförde denna med en dansk avrättningsplats vid 
namn Slots Bjergby för att finna skillnader mellan de två (Andersson, 2010:2). I Slots Bjergby 
finns det flera individer som är begravda enligt kristen sed till skillnad från Galgberget i Visby. 
Andersson diskuterar i sin uppsats om de avrättades sociala status (eller om de begått ett mindre 
allvarligt brott) kan ha påverkat hur man begravde individerna (Andersson, 2010:24). 
Andersson skriver även i sin uppsats att det finns tecken på att om man hade begått ett mildare 
brott så begravdes man utanför galgområdet men i helt skick (Andersson, 2010:25). 

Dessa är de mest relevanta arbeten som skrivits om avrättningar, galgberget och 
osteologiska undersökningar av dessa för denna uppsatsen. Dessa arbeten används i 
diskussionsdelen av uppsatsen för att vidare diskutera uppsatsens frågeställning. Nedan följer 
teorin för denna uppsats och även vilka avgränsningar som har gjorts när det gäller 
källmaterialet och de litterära källorna. 

1.6 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är att undersöka avrättningar på Gotland under 

medeltid och tidigmodern tid och lära sig mer om vilka som blev avrättade, deras straff och 

hur de blev behandlade efter döden. Detta ska utföras genom en kvalitativ osteologisk analys 

av två individer som blivit avrättade på Gotland under den här tiden för att ta reda på vilken 

samhällsklass de hörde till och hur de blev avrättade. De slutsatser som dras om individernas 

bakgrund baseras på spår som hittas i skeletten. Då dessa två individer även blev begravda på 

ett sätt som var relativt ovanligt för avrättade är det också en utgångspunkt för uppsatsen. Den 

osteologiska analysen ska sedan kompletteras med arkivstudier där listor på vilka som blivit 

avrättade, vilka brott de begått och vad dom tillhörde för samhällsklass finns och även 

litterära källor där avrättningarna och människorna som blivit avrättade är det viktiga. Dessa 

kompletterande studier är utgångspunkten för att i uppsatsen kunna komma fram till vilka 

dessa två individer kan ha varit och kan i sin tur leda till en djupare förståelse av de avrättade 

under medeltid och tidigmodern tid. I fokus står alltså de två individerna som uppsatsen är 

uppbyggd kring och blir en språngbräda för de ytterligare undersökningarna kring de större 

frågorna om avrättningar som en helhet. 

1.7 Avgränsningar 

För att denna studie ska vara av kvalitativ sort har den begränsats till att enbart använda sig av 
ett mindre osteologiskt material istället för att se till ett större. Detta innebär att enbart de två 
individerna i fråga har analyserats. Fokusen har alltså legat i att undersöka enbart dessa två 
individer mer utförligt. När det kommer till arkivstudier har enbart de avrättningar som utförts 
på Gotland använts till studien och enbart Landsarkivet på Gotland har använts som källa för 
detta. De litterära källorna som nyttjats har varit källor som riktat sig mot svensk 
avrättningshistoria. Studien har alltså ej fokuserat på hur avrättningar sett ut i hela världen.  
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2 Metod 

En osteologisk analys har genomförts på materialet i fråga där kön, ålder och fysisk hälsa på 
individerna har undersökts detta genomförts med praktiska metoder. Analysen har utförts på 
det osteologiska laboratoriet på Campus Gotland. En arkivstudie och en litterär studie har även 
gjorts som kommer att redovisas under analyskapitlet. Här har författaren använt sig av 
Landsarkivet i Visby för att undersöka källor till avrättningarna. 

2.1 Åldersbedömning 

Vid åldersbedömning av en individ så kan man använda sig av flertalet metoder. I denna uppsats 
har författaren använt sig av slitaget på tänder, suturerna på kraniet, epifysernas sammanväxt 
med benen och höftbenet (coxae) för att uppskatta ålder på dessa individer. 

Genom att studera slitage på tänder som finns bevarade på en individ kan man uppskatta 
deras ålder (Brothwell, 1981). En åldersbedömning har även utförts på de suturer som finns på 
kraniet, dessa växer samman och försvinner mer och mer ju äldre en individ blir vilket gör dem 
till en bra åldersindikator. Här har Buikistra & Ubelakers system och tabell använts (Buikistra 
& Ubelaker, 1994). Vid analysen av epifysernas fusionering i benen har författaren använt sig 
av epifyser i skelettet som fusionerar vid olika tillfällen i livet. Över detta finns det olika listor 
där ungefärlig ålder för fusionering står nedskrivet vilket man kan använda för att avgöra en 
individs ålder vid döden (White m.fl, 2011). 

2.2 Könsbedömning 

När individerna i denna uppsats har könsbedömts så har författaren använt sig av Buikistra och 
Ubelakers poängsystem där 5 är mycket manligt och 1 är mycket kvinnligt. Här använder sig 
osteologer av flertalet karaktärer på höftben (coxae) och kranie för att “poängsätta” individen 
för att bestämma huruvida denne var av kvinnligt eller manligt kön (Buikistra & Ubelaker, 
1994). 

2.3 Kroppslängd 

Vid bedömning av kroppslängd används olika formler för att komma fram till hur lång en 
individ har varit när den var vid liv. I den här uppsatsen har författaren använt sig av Sjovøld’s 
formler för längdberäkningar (Sjøvold, 1990). 

2.4 Patologier och aktivitetsspår 

När en osteologisk analys utförs på ett skelettmaterial så kan man hitta patologier, detta är 
tecken på sjukdom eller allmänt hälsotillstånd på individen. I denna uppsats har Baxarias bok 
för patologier använts för att se om just dessa individer haft några åkommor under sina liv. 
Genom analysen kan man även finna olika aktivitetsspår eller möjliga skador på skelettet som 
kan tyda på vad de kan ha levt för liv innan avrättningen om dessa har haft ett hårt liv med 
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mycket arbete kan man se det på hur stora muskelfästen individerna har och genom dessa kan 
olika aktiviteter spåras eftersom individen troligtvis upprepat ett visst rörelsemönster som gjort 
att just dessa muskler utvecklats (Baxarias, 2008). 

2.5 Arkiv och litteratur undersökningar 

Vidare så har författaren använt sig av ett antal källor för att undersöka vilka dessa individer 
skulle kunna vara. Författaren har utfört arkivstudier för att försöka finna texter om vilka 
avrättningar som utförts i Visby under den tiden galgen var aktiv. Denna undersökning har 
utförts på Landsarkivet i Visby där författaren undersökt bl.a gamla domböcker men även 
Gustav Svanströms arkiv. I detta arkiv har avrättningar vi känner till som utförts på Gotland 
mellan år 1645 till år 1876 dokumenterats och i flera fall vilka brott som begåtts och vilket 
straff det fick (Typ av avrättning eller extra straff). Dessa har författaren undersökt och sedan 
skrivit ned en lista på de avrättningar som utförts på Gotland. Denna lista har ett antal relevanta 
punkter som i analysen kommer tas upp i olika tabeller där olika information visas. Den 
fullständiga listan finns även att hitta i uppsatsens appendix. 

Författaren har även undersökt ett antal litterära källor som tar upp begravningar och vilken 
vikt de hade i människors liv under den här tiden. Dessa litterära källor har till stor del bestått 
av tidigare arbeten utförda av studenter men även publicerade verk om avrättningar och hur 
man hanterade de döda på medeltid och tidigmodern tid. Bl.a  hur man tog hand om kvarlevorna 
av de avrättade och vad det innebar att bli begravd i vigd jord och tvärtom vad det innebar om 
man inte fick rätt till en kristen begravning. En annan litterär källa som använts parallellt med 
arkivkällorna från Gustav Svanströms arkiv är en post från nättidningen Rötter. Även här har 
de avrättade på Gotland mellan åren 1645 till 1876 listats. 
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2.6 Källkritik 

Den källkritik som kan inräknas i uppsatsen är datering på individerna, ofusionerade ben på 
Individ 2, en kota som fattas från Individ 2, den osteologiska paradoxen och huruvida de källor 
som finns är relevanta för årtalen och även om dessa är helt pålitliga.  

Datering som gjordes på Individ 2 är gjord med C14-metoden. Denna metod är inte alltid 
helt pålitlig och dateringen utfördes enbart på en av individerna. Detta kan innebära att 
ålderspannet skulle kunna vara inkorrekt. Det åldersspann som dateringen visade är dessutom 
ett långt spann på ca 200 år vilket försvårar processen ytterligare. En kota från individ 2 med 
en tydlig huggskada fattas från materialet och har endast kunnat analyseras på bild. Individ 
nummer 2 var ung när denne dog och har därför mycket ofusionerade ben, detta har gjort att en 
kroppslängdsberäkning kan ha en viss felmarginal.  

Den osteologiska paradoxen innebär att det ibland är allt för enkelt för en osteolog att hoppa 
till slutsatser om en individs hälsa genom att se på de patologiska spåren i benen. Vid vissa fall 
kan ett skelett som ser väldigt sjukt ut tillhört en individ som klarat sig väldigt länge med sin 
sjukdom och kanske levt ett dugligt liv med denna medan ett skelett som ser förhållandevis 
friskt ut har kunnat tillhöra en individ som insjuknade och gick bort innan sjukdomen hann sätta 
sig på skelettet. 

De källor som har hittats om vilka avrättningar som begåtts på Gotland finns bara från 1607 
och framåt. Detta gör att det enbart passar in i slutet på dateringen på de två individerna och 
blir tyvärr en väldigt liten del av Gotlands avrättningshistoria. De källor som finns på tidigare 
avrättningar finns i Danmark. Författaren har haft kontakt med de danska arkiven och har fått 
bekräftat att det där finns texter om domar under den här tiden men har ej fått någon tillgång 
eller mer hjälp med att få tillgång till dessa.  

Det man även måste ha i åtanke är att de källor på avrättningar vi har är avskrivna från 
gamla domböcker som är skrivna på 1600 tals skrift. Detta är inte alltid det lättaste att tolka och 
bör därför tas med en nypa salt. I denna uppsats utgår författaren från att den moderna 
dokumentationen av domprotokollen stämmer. 
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3 Analys 

En analys på de båda individerna har utförts i det osteologiska labbet på Gotlands Campus. 
Benen har undersökts för att finna patologiska förändringar, ålder, kön och längd på 
individerna. En undersökning av litterära källor har även utförts och kommer även den att 
redovisas under analyskapitlet.  

 

 
Figur 2. Individ 1 när denne hittades. Foto: Per Widerström 

3.1 Individ 1 

Individ 1 var individen som var begravd överst. Vid utgrävning trodde man först att individen 
hade fått handen avhuggen handen låg uppe vid individens huvud när denne hittades. Det har 
dock inte funnits några spår från hugg på några handrotsben eller på vare sig armbågsbenet 
(ulna) eller strålbenet (radius) som kan understryka detta så det är antagligen så att handen 
hamnat där på annat sätt möjligen genom att jorden förflyttat sig medan individen varit begravd. 
Det kan också vara så att handen inte tillhörde denna individen då det låg blandade ben runt om 
de två individerna. Individen hade även två bronsbeslag vid huvudet som kan tyda på att den 
hade någon sorts huvudbonad eller en svepning som var fäst vid huvudet (Widerström, 
2008:17). 

3.1.1 Åldersbedömning 

Individen uppskattas att ha varit mellan 35-45 år när han avrättats. Detta kan uppskatas p.g.a 
att slitaget på tänderna har kunnat sättas in i denna åldersgrupp. Även suturernas sammanväxt 
på kraniet och epifysernas fusionering med benen pekar mot samma åldersgrupp. 

3.1.2 Könsbedömning 

Individen har bedömts som man då könsindikatorer på kraniet (cranium)  och höftbenet (coxae) 
undersökts och denne individ har tydliga manliga könskaraktärer på både kraniet och höftbenet.  



 

12 

 

3.1.3 Kroppslängd 

Kroppslängden har beräknats med hjälp av lårben (femur), överarmsben (humerus) och skenben 
(tibia) och individen beräknas ha varit ca 171cm lång. 

3.1.4 Patologier/Aktivitetsspår 

De patologier som påträffats under analysen på kraniet är kariesangrepp på flertalet tänder, 
emaljhypoplasi (tecken på näringsbrist) och tandsten. På ryggraden har schmorls noder 
(håligheter i kotkroppen) hittats (fig. 4) och även osteofyter (benpålagringar) på flera bröstkotor 
(vertebrae thoracicae) som innebär att individen haft osteoartrit när han levde (fig. 3). 
Huggskador har hittats på halskotor (vertebrae cervicales) dessa är troligast C4 och C5 eller 
möjligen C5 och C6. Huggskadorna är fina och jämna vilket innebär att individen har blivit 
avrättad med svärd och inte bila. Individen har även en bentillväxt i vänstra nyckelbenet 
(clavicula). 
 

 

Figur 3. Bröstkota (vertebrae thoracicae) från individ 1 som visar osteofyter. Foto: Annelie Öhman 
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Figur 4. Ländkota (vetrebrae lumbale) från individ 1 som visar Schmorls Noder. Foto: Annelie Öhman 

 

 
Figur 5. Individ 2 när denne hittades. Foto: Per Widerström 

3.2 Individ 2 

Individ 2 var den individ som var begravd underst och låg omlott med den kistan som var lagd 
ovanpå. Denna individ hade inga tecken på avhuggna händer eller tecken på någon typ av kläder 
men var även denna nedlagd i kista och fått sitt huvud tillbakalagt vid nacken. 

3.2.1 Åldersbedömning 

Individen har uppskattats till att ha varit mellan 17-20 år vid avrättningen. Individens tänder 
var inte särskilt slitna vilket tyder på en yngre ålder. Även många av denna individs epifyser 
hade ej fusionerat vid benen vilket ger en väldigt säker åldersbedömning då detta är ett tydligt 
tecken på en yngre individ.  

3.2.2 Könsbedömning 

Individen har bedömts att vara en man. Detta är gjort utifrån analys av könsindikatorer på 
kraniet (cranium) och höftbenet (coxae). Könsindikatorer på kraniet var inte tydliga på denna 
individ men de flesta indikatorerna pekar mer åt man än kvinna. Höftbenet var tydligare och 
pekar mot man därför har individen bedömts vara en man. 
 

3.2.3 Kroppslängd 

Kroppslängds bedömningen pekar på att individen har varit ca 163cm lång men detta kan som 
redan nämnts i metodkapitlet också räknas med en viss felmarginal då varken överarmsbenet 
(humerus) eller lårbenet (femur) hade fusionerat helt. 

3.2.4 Patologier/Aktivitetsspår 

De skeletala förändringar som funnits under analysen av individ 2 är följande: 
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Huggskada på halskota C4 eller C5. Enligt bild på huggskada från en av kotorna som ej fanns 
med i materialet verkar individen blivit halshuggen med svärd. Det har funnits emaljhypoplasi 
på några av individens tänder. Flertalet stora aktivitetsspår, tecken på inflammation på båda 
nyckelbenen (clavicula) (fig. 6), läkt benhinneinflammation på båda överarmarna (humerus) 
(fig. 7), ca 3 cm långa gropar i båda överarmarna, tecken på inflammation i muskel på båda 
lårbenen (femur) och tecken på inflammation i muskeln på båda skenbenen (tibia). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Nyckelben (clavicula) från individ 2 med tecken på aktivitetsspår i form av muskelinflammation. Foto: 

Annelie Öhman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Överarmsben (humerus) från individ 2 med tecken på aktivitetsspår i form av muskelinflammation. Foto: 

Annelie Öhman 

3.3 Sammanfattning av osteologisk analys 

De två individerna liknar inte varandra mycket om man inte räknar med att de båda har blivit 
halshuggna med svärd och sedan begravda i kista på Galgbacken. Rent osteologiskt så har de 
inte så många aktivitetsspår som liknar varandra. Individ 1 har inga riktiga spår på arbete i 
benen men har spår på osteoartrit, detta är dock vanligare ju äldre man blir och behöver inte 
tyda på hårt arbete. Individ 1 däremot har stora aktivitetsspår och ser ut att ha arbetat hårt i sitt 
unga liv för att få de inflammerade muskler han har haft och på så kort tid då han som sagt var 
väldigt ung. De båda har dock tecken på näringsbrist i tänderna men likheterna verkar sluta där. 
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3.4 Arkiv och litteratur undersökningar 

Författaren har besökt landsarkivet i Visby för att finna källor på vilka avrättningar som begåtts 
på Gotland och undersöka vilka människor som blev avrättade, vilka avrättningsmetoder som 
var vanligast och vilka brott som begicks som ledde till avrättning. Litteära källor har också 
använts för denna information, specifikt nättidningen Rötter som har en liknande lista 
dokumenterad. 

3.4.1 Vilka blev avrättade 

Här nedan följer några tabeller med olika information som har kunnat komma fram genom att 
analysera de avrättningar som finns nedskrivna. Informationen har delats upp i olika kategorier 
för intresse så som kön på de avrättade och vilken typ av brott som begåtts som har slutat i 
dödsstraff och hur många av varje. I Bilagsdelen av uppsatsen finns också det hela samlade 
dokumentet över avrättningar som funnits i undersökningarna till denna uppsats och den 
information om dem som kunnat utrönas. 

 

Tabell 1. En tabell som visar hur många människor av vilka kön som blivit avrättade på Gotland (Svanströms 

arkiv), (Rötter, 100426). 

Kön: Antal: 

Kvinnor 30 

Män 38 

Okänt 3 

 

Som det går att avläsa på tabellen så är den större delen av brotten utförda av män men endast 
med en ganska liten marginal. Det finns även 3 stycken personer som bara är dokumenterade 
som “3 tjuvar” som ej har något kön dokumenterat (Tabell 1).  



 

16 

 

Tabell 2. En tabell som visar vilka typer av brott som ledde till avrättning som finns dokumenterade och hur 

många som utförde dessa brott och blev avrättade för de. Tabellen är uppdelad i antal efter kön (Svanströms 

arkiv;Rötter: 100426). 

Brott: Antal kvinnor: Antal män: Antal okänt kön: 

Barnamord 17 4 0 

Blodskam 3 1 0 

Dråp 0 3 0 

Dubbelt hor 1 1 0 

Flera mord 0 1 0 

Kyrkostöld 0 3 0 

Lejt mördare 1 0 0 

Mord 6 14 0 

Rånmord 0 3 0 

Stöld 0 1 0 

Stöld & Mordbrand 1 1 0 

Stöld & slagit sin mor 0 1 0 

Tidelag 0 3 0 

Mordbrand 1 0 0 

Okänt brott 0 1 3 

 

I denna tabellen kan man se tydligt vilka typer av brott som gick till avrättning. Barnamord följs 
utav mord. Efter det kan man utläsa att stöld följt av blodskam är de två som är mest frekventa. 
Det brott som utförts mest av kvinnor är barnamord och det brott som utförts mest av män är 
mord (Tabell 2). 

För att förklara de brott som kanske inte känns igen idag så innebar barnamord mordet av 
ett spädbarn. Blodskam innebar incest och detta gällde även om man var ingift släkt. Hor 
innebar samlag med någon som du ej var gift med och dubbelt hor var samlag mellan två gifta 
människor som då inte var gifta med varandra. Tidelag innebar samlag med ett djur och vid 
dessa fall blev också alltid djuret som blivit utsatt avrättad. 

 

Tabell 3. En tabell som visar vilka titlar de personer som blev avrättade hade och hur många det var av varje 

(Svanströms arkiv;Rötter: 100426). 

Titel: Antal: 

Arbetskarl 2 
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Artillerist 1 

Bonde 4 

Buntmakare 1 

Båtsman 3 

Dräng 5 

Enrolleringskarl 1 

Hattmakare 1 

Hemmansbrukare 1 

Horpiskare 1 

Hustru 5 

Kalkungskarl 1 

Klockare 1 

Piga 6 

Skomakarelärling 1 

Skräddarelärling 1 

Timberman 1 

Tunnbindare 1 

Änka 2 

Okänt 32 

 

Denna tabell är intressant för att se vilka människor som blev avrättade. Om det finns någon 
skillnad mellan de olika klasserna. Tyvärr är det i väldigt många av fallen ej dokumenterat vad 
den avrättade hade för titel. 32 stycken av de 71 har okänd titel. 6 stycken var pigor, 5 stycken 
var drängar och 5 stycken var hustru:ar men vi vet ej vilken samhällsklass dessa fruar hade 
(Tabell 3). 

 

Tabell 4. En tabell som visar vilka typer av avrättningar det var som utfördes och hur många som blev avrättade 

på de olika sätten (Svanströms arkiv;Rötter: 100426). 

Avrättningsmetod: Antal: 

Bål 2 

Halshuggning 51 
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Hängning 8 

Okänt 10 

 
I denna tabell kan vi utläsa att halshuggning absolut var den mest använda formen av avrättning 
under den här tiden (Tabell 4). 

3.4.2 Vad man vet om avrättningar 

De avrättningar som finns dokumenterade i de gotländska arkivet och i nättidningen Rötter är 
tyvärr mycket få och löper enbart mellan åren 1645 till 1876 och som nämnt är de två 
individerna daterade till mellan 1480 till 1660. Det man kan se utifrån att enbart analysera de 
avrättningar som finns dokumenterade är dock att det ofta råder om ganska grova brott som 
leder till dödsstraff även på den här tiden. Majoriteten av de som blev avrättade är även män 
(Tabell 1). Det är dock även en stor del kvinnor som blev avrättade, dessa dock mestadels för 
s.k barnamord (Tabell 5) som tyvärr var vanligt på den här tiden då det var skamligt för kvinnor 
att föda barn utanför äktenskapet och att kvinnorna i fråga var rädda för att förlora sina sociala 
relationer ifall graviditeten kom fram, det kan också ha att göra med dessa kvinnors ekonomiska 
status och att de helt enkelt inte hade råd att uppfostra ett barn (Johansson, 2006: 19). De brott 
som de flesta blev dömda till döden för var barnamord och mord (Tabell 2). Man kan anta att 
dessa var brott som var så pass grova att de oftast ledde till avrättning medan de mildare brotten 
inte alltid gick så långt som till avrättning utan straffades med böter eller möjligtvis 
fängelsevistelse och de otrevliga straffen där de dömda fick piskas eller utstå smärta av annat 
slag för att skona sina brott. 

71 avrättningar har hittats dokumenterade under denna undersökning. Som nämnt är dessa 
hittade i Gustaf Svanströms arkiv på det gotländska landsarkivet och även nedskrivna i 
släktforskar nättidningen Rötter (Svanströms arkiv), (Rötter, 100426). 

De fanns en rad övriga straff som man kunde dömas till förutom själva avrättningen. Ibland 
utfördes dessa innan avrättningen och ibland efteråt. De extrastraff som framgått i denna analys 
är: Stegling vilket innebar att kroppen på den avrättade blev styckad och upphängd på hjul för 
att synas inför alla, man kunde få sitt huvud uppsatt på en påle också för allmän beskådan, man 
kunde få sin hand avhuggen för att även dessa sättas upp på steglingshjulen och man kunde bli 
bränd på bål. Det senare har författaren upptäckt efter undersökningen verkar gälla främst 
kvinnor. Kvinnorna verkar ofta bli avrättade och brända på bål när män som begått samma brott 
verkar bli enbart avrättade eller avrättade och sedan steglade eller få deras huvuden satta på 
påle. 

De olika typer av avrättningar som använts som finns med i den här uppsatsen var: 
Halshuggning, hängning och bål. Den mest frekvent använda var halshuggning (Tabell 4). Vid 
halshuggning använde man oftast en s.k bila för att skilja den dömdes huvud från kroppen. 
Detta var ett ganska otäckt sätt att avrätta någon då bilan var svår att träffa rätt med och inte 
alltid var särskilt skarp. Därför kunde man om man var högre uppsatt eller hade pengar istället 
bli halshuggen med svärd. Svärdet var lättare att träffa med och eggen var väldigt vass och man 
kunde därför förvänta sig en snabb död vilket var att föredra. Ett känt exempel på funktionen 
av de olika avrättningsverktygen är avrättningen av den skottska drottning Mary Stewart som 
blev halshuggen med bila, det tog två hugg innan bödeln lyckades träffa rätt då det första hugget 
tog i drottningens bakhuvud. Ett exempel på lyckad avrättning med svärd är Henrik VIII’s andra 
fru Anne Boelyn som blev avrättad med svärd, hennes avrättning gick med ett smidigt hugg 
(Arcini, 2008:89). De människor som avrättade andra människor var väldigt långt ner på 
samhällskedjan. Ofta var det dödsdömda brottslingar som fått göra ett val att antingen bli bödlar 
eller att bli avrättade. Det var ett hårt yrke och många gånger tror man att bödlarna kan ha varit 
lite fulla för att klara av sin uppgift, detta är också något som kan ha lett till att det ibland fick 
huggas flera gånger på vissa oturliga dömda (Sandén, 2008:130ff). 
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Författaren har även sökt efter källor på hur lagen såg ut på Gotland under de åren som de 
två individerna kan ha avrättats. För att förstå varför de som var dömda blev dömda till 
avrättning måste man se till lagarna som fanns på den här tiden. Från 1400 till slutet av 1500-
talet var det den s.k Gutalagen som var en av landskapslagarna som gällde på ön. Gutalagen 
skrevs ner någon gång runt 1200-talet och kom att gälla under hela medeltiden (Öhrman 
2017:94). Vid den tiden då resten av Sverige bytte till Magnus Erikssons landslag runt ca 1350-
talet (Westlund 2018:7) så var Gotland vid den här tiden under danskt styre och behöll därför 
sin landskapslag längre (Gutalagen). Dock mot 1500-talets slut började Gutalagen förlora sin 
betydelse och ersattes sakta av Danmarks egna lagar. Gutalagen upphörde helt att gälla år 1595 
då Kristian IV av Danmark införde Skånelagen på ön. År 1645 avlöstes dansk lag av den 
svenska landslagen då Gotland än en gång blev svenskt (Öhrman 2017:94). 

När Gutalagen var den aktiva lagen så delades denne upp folket i 3 kategorier. Dessa var: 
Gutniska, ogutniska och trälar (Öhrman, 2017:94). Dessa fick olika straff beroende på vilken 
kategori de tillhörde. Hårdare för de ogutniska och trälarna och lite snällare för gutarna. Enligt 
Tryggve Siltberg så var ett av brotten man kunde få dödsstraff för olaglig jordförsäljning. Denna 
lag tillkom på 1400 talet och tolkar Siltberg som att man drog åt svångremmen när det gällde 
att sälja mark åt personer som kom utifrån (Siltberg 2013:265). 

När Skånelagen sedan tog vid år 1595 så är det en liknande lagstiftning som Gutalagen men 
med mindre fokus på att det var viktigt att särskilja gutar och ogutar. I Skånelagen kan man läsa 
om hur reglerna såg ut när det gällde avrättning av tjuvar: 

 
”Tingmän ska efter lagen döma tjuv till att hängas för en halv marks mån och ej för mindre. 

Stjäl han mindre, då må de döma av honom huden eller vilken annan lem som de vilja, eller 

att han varde träl i kungens gård. För tingmännen äga välde att göra med honom evad de 

vilja. Så snart han kommer på tinget, för en halv mark må man hänga upp tjuven och ej för 

mindre. Men stjäl man fem penningar, då må man binda honom och föra till tings och göra 

det med honom som tingmännen vilja. Ändå är han tjuv om han stjäl en penning. Är han 

kyrkobrytare eller mördare, då kan de döma honom till hjul.” (Holmbäck & Wessén 

1979:93). 

Detta innebär alltså att graden av straff var beroende på värdet av det stulna. Dödsstraff 
blev det om du stulit över ½ mark. Ner till 5 penningar var det hudstrykning eller lemlästning 
vilket då kunde innebära en avhuggen hand eller ett avskuret öra. Att “dömas till hjul” Innebar 
då stegling. 

Det var dock inte dödsstraffet som var vanligast, ofta och det även vid grövre brott fick 
man böta. Dömdes man dock för samma brott om och om igen så kunde det bli annorlunda 
(Sandén, 2008:122). 

I litteraturstudierna har det också sökts efter hur gravskicket kan ha sett ut för de som begått 
brott och blivit avrättade. Att bli begravd i vigd jord var något som sågs som extremt viktigt för 
den forna tidens människor. Att bli begravd utanför kyrkogården var antagligen väldigt 
skamfullt och en tydlig markering att man ej hörde hemma i efterlivet (Andersson, 2013:29f).  

Begravningen var en tydlig markering för den avlidnes heder i samhället och även den 
avlidnes anhöriga och endast den som levt ett kristet och hedersamt liv fick begravas i vigd jord 
på kyrkogården. Den som begravdes kristet skulle också begravas i rätt väderstreck. Norr stod 
för det onda och söder stod för det goda (Sandén, 2008:128). 

Mycket handlade just om heder. På medeltiden och den tidigmoderna tiden var heder något 
man hade och något man kunde förlora. Om man förlorade sin heder så kunde det innebära att 
man förlorade respekt från människor i sitt samhälle. I värsta fall kunde man hamna utanför de 
sociala nätverken man kanske var van vid eller fick trygghet från. Kyrkan var en av dessa 
nätverk (Sandén, 2008:110). Hade man då tappat sin heder, t.ex om man begått ett brott och fått 
avrättas så fick man en s.k neslig begravning. Detta var då en begravning av någon som inte 
fick begravas kristet. Detta gjorde man i mörker och skulle ske på onsdagar eller fredagar då 
detta var avrättningsdagar. (Schön, 2000:80). Varför just onsdag och fredag var 
avrättningsdagar framgår tyvärr ej. 
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Mycket av detta med gravskicken hade också att göra med människors folktro. Man var 
rädd att onda saker skulle hända om onda människor begravdes bland vanligt folk eller i en viss 
typ av jord. Man var rädd för gengångare och djävlar som kunde ta sig upp. En sådan sak som 
var viktig var att om man högg huvudet av en person så skulle denne begravas med huvudet vid 
fötterna annars var det större risk att personen skulle gå igen (Schön, 2000:83).  
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4 Diskussion 

Uppsatsen syfte var att jämföra ett mindre osteologiskt material av enbart 2 individer med 
litterära källor för att se om man kunde få ut mer information om de avrättade på Gotland och 
mer specifikt även om man kunde utröna vilka de två individerna som hittades på Galgbacken 
2008 var. 

I denna diskussion ska nu följande frågor behandlas utifrån den information som har belysts 
i analysdelen av uppsatsen: 

• Kan vi finna någon ny kunskap om avrättningarna på Gotland när vi jämför osteologiska 
material med historiska källor? 

• Vilka blev avrättade på Gotland och varför? 
• Vilka avrättningar känner vi till från specifikt Galgberget? 
• Går det att koppla någon av de kända avrättningarna på Galgberget till de två 

individerna? 

 

Det vi kan hitta om avrättningar täcker tyvärr en ganska kort period av den historia som 
finns av avrättningar på Gotland. De 71 personer som finns dokumenterade och är nedskrivna 
i denna uppsats täcker bara åren 1607-1876 och då är som nämnt Galgbacken troligen en 
avrättningsplats som använts sen någon gång på 1200 talet och är då inte heller den enda 
avrättningsplats som funnits på Gotland. 

Men med de avrättningar vi nu har så kan kanske några slutsatser dras utifrån den listan 
som vi har. Enligt de källor som finns så kan man åtminstone säga att det är stor del människor 
med titlar som hör till arbetarklasser (tabell 3). Det var fler män än kvinnor som blev avrättade 
även fast det är en ganska liten marginal (tabell 1). De avrättningsmetoder som man har brukat 
mest är halshuggning. Detta är rimligt för den här tiden (1600-tal) då man började använda sig 
av halshuggning mer och mer genom senare medeltid och in på 1500-talet och framåt. Den 
avrättningsmetod man använde sig av mest innan halshuggningen var hängning och detta sågs 
som ett ytterst ohedersamt sätt att dö på. Något mer som verkar tämligen tydligt i denna lista är 
att de kvinnor som avrättades blev ofta också brända på bål. Detta var en behandling man inte 
kan se att någon av männen fått erfara. Ingen av kvinnorna har heller fått erfara något annat typ 
av extra straff vad man kan se i avrättnings listan. 

Det är en väldigt blandad skara brott som människor har avrättats för på Gotland. De flesta 
dock tämligen grova brott och det fanns många övriga straff man kunde få om man inte varit 
laglydig, avrättning var ju inte det man slog igenom i första taget. Avrättningarna är väldigt 
utspridda, det är 1 kanske 2 personer som avrättas varje år och vissa år finns det ingen på listan 
för avrättade. Det enda året som sticker ut är år 1699 då det är 5 personer som blivit avrättade 
samma år. De två barnamorden är två personer som begått brottet ihop men övriga är inte 
relaterade till varandra (Tabell 5). 

 
Tabell 5. Tabell över de avrättningar som utförts 1699. Det året då flest avrättningar genomförts (Svanströms 

arkiv;Rötter: 100426). 

Brott: Kön: Straff: 

Barnamord Man Halshuggning 

Barnamord Kvinna Halshuggning 

Flera mord Man Halshuggning 

Stöld och slagit sin mor Man Halshuggning 
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Stöld Man Okänt 

 

Varför just detta år har fler avrättningar är dock svårt att säga. Kanske var det så enkelt att fler 
grövre brott utfördes och därför ledde till flera avrättningar än tidigare år eller så var man bättre 
på att skriva ner de avrättade i domboken just detta året. Det finns som nämnt även luckor på 
flertalet år mellan avrättningarna på vissa ställen och det finns helt enkelt för många osäkerheter 
för att man skulle kunna säga att inga avrättningar utförts vissa år. Det man dock vet är man att 
man gärna gav ut böter istället för att ge ut dödsstraff så länge man inte begått samma brott flera 
gånger och på det sättet visat att man ej bättrat sig. Så möjligheten, om än liten, finns ändå att 
det faktiskt var så att det inte skedde några avrättningar under de åren där inga avrättningar är 
dokumenterade. Detta är dock en väldigt liten möjlighet då chansen för att inga grövre brott 
överhuvudtaget blev utförda eller åtminstone påkomna känns ytterst osannolik. 

De kända avrättningar från Gotland som kan anträffas nedskrivna från domprotokoll är 
alltså 71 stycken. Sex av dessa 71 individer har domprotokollen bekräftat ävrättades på 
Galgberget. Fem av dessa avrättningar från Galgberget är genomförda med halshuggning och 
den sjätte är okänd. Samtliga av dessa är någon typ brott där någon har bragts om livet. 
Barnamord, mord och dråp. Alla de avrättningar vi känner till från Galgberget är dock utförda 
efter år 1758 och passar då ej in på dateringen av de två individerna i kista (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Tabell över de avrättningar man vet skett på Galgberget (Svanströms arkiv;Rötter: 100426). 

Brott: Kön: Straff: Årtal: 

Barnamord Man Halshuggning 1758 

Mord Man Okänt 1768 

Barnamord Kvinna Halshuggning 1771 

Barnamord Kvinna Halshuggning 1796 

Dråp Man Halshuggning 1810 

Mord Man Halshuggning 1845 

 

Med de källor vi har på avrättningar går det tyvärr inte att koppla de två individerna till 
någon av dessa då dateringen på individerna bara stämmer in med en kort period av dessa och 
av de som finns nedskrivna som avrättats under den kortare perioden så passar tyvärr ingen in 
på de två individerna. Men med hjälp om de källor som finns om avrättade kanske det går att 
tänka sig vilka sorts människor de kunde ha varit och varför de förtjänat att få en kristen 
begravning, om de nu ens hade “förtjänat” det eller möjligen köpt till sig detta privilegium. 

Med de brott som vi vet nu ledde till avrättning så var det relativt grova brott. Det var inte 
bara vem som helst som blev avrättad för minsta lilla, med detta i åtanke skulle man kunna dra 
slutsatsen att de två individerna kan ha begått ett grövre brott eller möjligen ett mildare brott 
upprepade gånger. Skulle det då kunna vara möjligt att sålla bort de brott som de inte kan ha 
varit. Den första tanken är att försöka sålla bort brott som verkar få någon typ av extra straff, så 
som stegling eller att få sin hand avhuggen. Då vi vet att de två individerna inte verkar ha fått 
något extra straff, åtminstone inte ett som lämnat spår i skelettet efteråt så kan man anta att 
deras straff enbart var halshuggning. Det svåra här är att avrättnings listan är väldigt 
inkonsekvent med vilka brott som får extra straff eller ej och detta gör det svårt att veta exakt 
varför personer fick de extra straffen. Det har heller inte kunnat gå att hitta några andra konkreta 
källor som talar om detta. 
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Om vi då ser till sättet individerna har blivit begravda på istället. Dessa individer är de enda 
individer som påkommits på Galgberget i kista. Resten av individerna som hittats som legat 
innanför galgen har bara varit spridda ben som legat strödda i jorden under galgen. Hela 
individer har påkommits på Galgberget men då utanför galgen. Man har även funnit individer 
som mer pekar på krigsskador än avrättnings skador som är begravda på Galgberget vilket kan 
peka på att Galgberget användes till att begrava mer än bara avrättade (Täng, 2010:21ff). 

I “Detta lämnar ingen oberörd” skriver Caroline Arcini om avrättningar och berättar att vid 
begravningar som hittats vid utgrävningar i Vadstena så lades inte avrättade i kista men de som 
tagit sitt eget liv gjorde det. Dock lades dessa i en annan typ av kista, en mindre fin kista med 
ohyvlade bräder (Arcini, 2008:85f). Kanske var dessa individer också nedlagda i enklare kistor 
som inte var lika fina, eftersom träet sedan länge försvunnit så kan vi inte veta exakt hur dessa 
såg ut. Dock har man i vadstena även funnit att avrättade individer begravts med hela skeletten, 
de har dock som nämnts då tolkats vid utgrävningen som att de ej blivit begravda i kista. Något 
som också skiljer sig från de två individerna är att har många av dem inte begravts enligt kristen 
tradition och flera av dem har begravts med huvudet mellan benen istället för uppe vid nacken 
(Karlsson, 2008:55). 

I Sara Anderssons uppsats “Död och Begraven” nämner Andersson att det möjligen kunde 
vara så att de med högst status eller med förmildrande omständigheter är de som har blivit 
begravda med omsorg och fått de finaste gravarna och att de som har begått lindrigare brott 
kanske också har fått lite mer omsorg vid begravning och även begravts längre ifrån galgen 
(Andersson, 2010:24). Med den hypotesen så kan alltså de två individerna ha begått grymmare 
brott eftersom de blivit begravda direkt under galgen men möjligen ha förmildrande 
omständigheter som gjort att de ändå behandlats med respekt efter döden. Vad kan då dessa 
förmildrande omständigheter varit är frågan. Två äldre avrättningar är nedskrivna från denna 
period som ej är med i listan på avrättningar p.g.a att dessa ej finns med i det arkiv författaren 
använt sig av. När man först fann de två individerna under utgrävningen år 2008 så trodde man 
att de möjligen kunde vara de två personerna som blivit avrättade då, dessa var två borgmästare 
från visby som hette Johannes Moop och Herman Swerting. De två borgmästarna avrättades år 
1342 för att det ansågs ha begått brott mot hansan (Widerström, 2010:90). Det är mycket osäkert 
var dessa två borgmästare avrättades någonstans och när man grävde upp de två individerna 
från denna uppsats så trodde man alltså först att det kunde ha varit dem. Men det passar inte in 
på dateringen som genomfördes och då den ena individen är så pass ung är det ytterst osannolikt 
att denne skulle varit någon borgmästare när han levde. Detta hade ju dock kunnat vara en 
förmildrande omständighet. Övrigt skulle möjligen en förmildrande omständighet kunna vara 
att de varit någon typ av krigsveteraner då vi än idag behandlar människor som krigat för sitt 
land med respekt och vördnad. Dessa individer har dock inte påvisat några möjliga krigsskador 
som annars brukar vara en tydlig indikator på att personerna varit i krig under sitt liv. 

Det förekommer ändå uppgifter om avrättade personer som blev begravda i kista, dessa har 
dock som spekulerats i innan haft en högre samhällsstatus och har kunnat betala för att få 
begravas i kista efter avrättningen (Arcini, 2008:71f).  kan då dessa två individer haft en högre 
status som gjort att de antingen hade respekt redan eller kunde betala sig till att få en värdigare 
begravning. Nu är det ju dock också så ska sägas att även om dessa två individer var begravda 
i kista på kristet vis på Galgberget så var det såklart inte helt respektfullt. Kyrkan betydde som 
nämnt i analysdelen väldigt mycket för människor på den här tiden och att bli nekad en plats på 
kyrkogården och således i himlen var såklart inte något man strävade efter (Andersson, 
2013:28). Då blir ju frågan varför man betalade för att bli begraven i kista även om det inte 
betydde att man skulle komma till himlen. Det kan ha inneburit att man helt enkelt inte ville 
beblanda sig med de övriga avrättade. Kanske såg de rikare sig som överlägsna dessa personer 
även om även dem hade begått brott. En möjlighet finns också att det helt enkelt inte kunde 
skada. Även om kyrkan predikade att du behövde bli begravd i vigd jord för att komma till 
himlen så kanske det inte var något negativt att ändå testa, betala för att bli begravd med kristen 
sed och sedan bara hoppas att detta skulle innebära att man inte behövde bli nekad en plats i 
himlen. 
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Den osteologiska analysen som utförts på individerna har visat att de två individerna har 
halshuggits med svärd, detta kan man se på de fina och jämna snitten. Författaren har också 
observerat att individerna har lidit av viss näringsbrist i sitt liv då de har tecken på det på sina 
tänder via emaljhypoplasi. Den äldre individen, individ 1, har tecken på osteoartrit. Detta kan 
ha flertalet anledningar men denna individen är också den som är lite äldre och det är möjligt 
att individen inte märkte av sin artrit överhuvudtaget. Detta behöver alltså inte vara något tecken 
på att individen utfört något tungt arbete i sitt liv. Den yngre individen, Individ 2, har stora spår 
av aktivitet i sitt skelett då det är tecken på muskelinflammationer i flera av benen. 

Denna analys kan innebära olika saker. Från tidigare forskning så vet man att en indikator 
på lägre klass kan vara just tecken på näringsbrist i tänder och även tecken på spår i musklerna 
då detta innebär att individen måste ha utfört ett tungt arbete för att detta ska lämna spår i 
skelettet på det här viset. Oftast innebar detta att personen var av lite lägre klass då högklass 
människor sällan arbetar så hårt så att muskelinflammationer skulle uppstå och att dessa sen 
skulle visa sig i skelettet. Men varför skulle då åtminstone en av individerna vara begraven på 
ett respektfullt sätt och vara halshuggen med svärd. Individ nummer 1 har ju som nämnt inte 
några stora arbetsskador så det är möjligt att den här personen kanske kom av högre börd och 
hade möjlighet att betala för sig för att få lite extra omtanke. Man kan ju tänka sig att inte vilken 
lågklass person som helst som hade begått något allvarligt brott skulle kunna be om den här 
behandlingen. Det rimligare alternativ är att vi har att göra med åtminstone en person från de 
högre klass skikten. Men då individ 2 ändå hade tecken på näringsbrist i tänderna finns ju 
möjligheten att han jobbat sig upp för att få en högre status men kanske som barn tillhörde den 
lägre samhällsklassen. Men det lämnar ju Individ 2 som den mer förbryllande individen. Denna 
väldigt unga man som verkar ha arbetat hårt i sitt relativt korta liv och som verkar ha blivit 
halshuggen och begraven samtidigt som individ 1. Hade de något att göra med varandra 
överhuvudtaget och på vilket sätt var de isåfall knutna till varandra. En teori som det har 
spekulerats kring är om de två individerna kan ha arbetat på ett skepp. De fanns mycket arbete 
för unga individer på den här tiden som ofta lämnar den här typen av skador i benet. Den yngre 
individen har tydliga spår i musklerna i nyckelbenen som skulle kunna innebära att individen 
har utfört en repetitiv roterande rörelse, lite som när man ror. Det finns källor på 
sjörövarbegravningar där sjörövare halshuggits och sedan begravts i kistor (Widerström, 
2011:94). Men den här teorin passar möjligen inte in på den äldre individen då denne inte har 
samma aktivitetsspår som den yngre individen. Individen skulle ju möjligen ha haft ett mindre 
slitsamt jobb på en båt, möjligen var denne kanske kapten och behövde inte bära lika mycket. 
Det skulle möjligen kunna spekuleras kring att Individ 1 var en högre uppsatt man och Individ 
2 arbetade för denne man och att dessa utförde något brott tillsammans. Men då är ju frågan om 
den äldre mannen överhuvudtaget skulle bry sig om att betala extra för att sin arbetare skulle få 
halshuggas med svärd eller få en respektfull och värdig begravning i kista men det är en 
möjlighet. 

Det finns flertalet teorier som passar in någorlunda bra på de två individerna men de lämnar 
många frågetecken då de är så motsägelsefulla. De pekar i vissa fall mot att ha tillhört ett högre 
samhällsskikt med tanke på sättet de blivit begravda på och deras avrättningsmetod med svärd 
istället för bila. I andra fall pekar det mot att de två har tillhört ett lägre samhällsskikt då man 
ser till den osteologiska analysen av åtminstone Individ 2 där det finns tydliga tecken på 
aktivitetsspår som tyder på tungt arbete och de tecken på näringsbrist som finns hos de båda 
individerna. 

Det finns alltså mycket som kan diskuteras när det gäller dessa två individerna och hur de 
gick sitt öde till mötes och varför. I slutsatsen nedan kommer diskussionsdelen sammanfattas 
och huruvida författaren tycker sig kommit fram till något resultat. 
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5 Slutsats 

Det som är intressant med de två individerna som hittades i kista där på Galgbacken i Visby år 
2008 är att man har en tydlig bild av vad som är rätt och fel under medeltiden och den 
tidigmoderna tiden. Man har tämligen hårda straff. Människor på den här tiden ska verkligen 
veta om du har varit olydig och att du ska straffas för detta, både i detta livet och det som 
kommer efter. Då blir ju då frågan varför vissa har särbehandlats. Vad har dessa två individer 
gjort för att göra sig förtjänta av ens närheten till en kristen begravning. En sådan typ av 
begravning som var så viktig för människor under den här tiden och viktigt att man förtjänade 
genom att vara en god kristen människa. Kanske var det så enkelt att dessa hade pengar och 
kunde betala för det eller så hade de gjort sig förtjänta av det på annat sätt. 

Att komma fram till vilka de här individerna är tyvärr omöjligt med de litterära källor som 
finns tillhanda oss idag. Det som dock kan sägas är att man kan komma närmare de avrättades 
historia genom att studera ett osteologiskt material och jämföra med litterära källor om dessa 
finns att tillgå. Det kanske kräver fall som dessa där individerna har begravts hela och bevarats 
under lite speciella omständigheter eftersom det kan behövas mer än bara enstaka ben för att 
kunna fastställa hur den allmänna hälsan hos en individ har varit och fundera kring vad de kan 
ha arbetat med eller upplevt. Genom att titta på den osteologiska delen kan vi nu utröna att den 
ena individen jobbat hårt i sitt liv och att den andre inte verkar ha gjort det, detta skulle sedan 
kunna användas tillsammans med ett litterärt material som rör äldre avrättningar på Gotland för 
att fastställa vilka de kan ha varit. Genom att lära oss vilka dessa individer var så kan vi få en 
större inblick i hur avrättningarna gick till förr i tiden och hur de avrättade behandlades efter 
döden och varför just dessa fick en särbehandling. 

Arbetet med att se om man kan få ut mer information om avrättningar genom att jämföra 
ett osteologiskt material med litterära källor är inte omöjligt. Då detta enbart var en studie av 
endast två individer så kan möjligen en studie med ett större material än detta och en fokus på 
att hitta bättre tydliga litterära källor möjligen en bättre uppfattning om vad man kan lära sig 
genom att gå igenom ett osteologiskt material tillsammans med arkivmaterial. Kanske kan man 
då dra slutsatser om vilka människor det faktiskt var som blev avrättade och möjligen hitta detta 
i materialet genom arbetsskador eller andra fysiska åkommor på skelettet om man har källor på 
vad individer jobbat med eller hur de levt sitt liv detta för att komma närmare individerna som 
blev avrättade på den här tiden. 
 
I kortfattad mening om vi ser till de frågeställningar som var uppsatsens mål att svara på: 
1. Kan vi finna någon ny kunskap om avrättningarna på Gotland när vi jämför osteologiska 
material med historiska källor? 
Möjligheten finns, men det skulle behövas ett större material att analysera för att verkligen 
kunna utröna någon viktig information. 
 
2. Vilka blev avrättade på Gotland och varför? 
Den information som har funnits möjlighet att hitta i de arkiv som finns att tillgå finns samlade 
i listan på de avrättade som är redovisad i appendix nedan. 
 
3. Vilka avrättningar känner vi till från specifikt Galgberget? 
De finns få avrättningar som vi vet är från Galgberget, men de som har funnits finns redovisade 
nedan. 
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4. Går det att koppla någon av de kända avrättningarna på Galgberget till de två individerna? 
I den här studien har författaren ej kunnat komma fram till exakt vilka de två individerna var. 
Det finns helt enkelt för få riktiga källor på vilka som blev avrättade på Gotland under alla de 
åren som det fanns aktiva avrättningsplatser på ön och de källor som finns innehåller för många 
luckor. 

5.1 Framtida forskning 

Vidare studier som skulle kunna göras är att genomföra en ny utgrävning av Galgbacken. Det 
finns mycket mer här att hitta och mer att lära om avrättningar och avrättningarnas gravskick 
då det bara har grävts ut en liten del av det som finns på Galgbacken. Att även ta sig till Danmark 
och få chansen att gå igenom deras riksarkiv är också något som skulle innebära en större 
förståelse av vilka de avrättade på Gotland var, det finns nämligen skriftliga källor på de danska 
arkiven från den tiden då Gotland var danskt och möjliga domprotokoll med fler namn på 
människor som har blivit dömda och avrättade. Även en större studie av ett större material med 
tillgång till de danska arkiven skulle kunna hjälpa att lära oss mer om de människor som blev 
avrättade förr i tiden. 
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6 Sammanfattning 

En kvalitativ analys har gjorts på två individer som hittades begravda i kista på 
avrättningsplatsen Galgberget i Visby. De ena av de två individerna blev daterad med C14 
analys och blev satt någonstans mellan 1480-1660.  En analys har även gjorts på litterära källor 
från Landsarkivet i Visby. Dessa har sedan jämförts för att försöka få fram vilka de två 
individerna skulle kunna vara och vad för ny information som en jämförande studie mellan 
osteologiskt och litterära material skulle kunna ge oss om avrättningar.  

Analysen visade på att den ena individen var man och hade omfattande spår av 
muskelinflammationer i flera delar av skelettet, tecken på näringsbrist i tänderna och var mellan 
17-20 när han avrättades. Den andra individen var också man och hade tecken på osteoartrit i 
bröstkotorna, tecken på näringsbrist i tänderna och var mellan 35-45 år när han avrättades. De 
båda individerna hade blivit avrättade med svärd och sedan begravda troligtvis vid samma 
tillfälle, de hade blivit begravda enligt kristen sed med huvudena i väster och fått sina huvuden 
tillbakalagda vid sina nackar vid begravnings tillfället. Detta visar på någon sorts respekt mot 
individerna eftersom resten av benen som påkommits på platsen ej varit begravda med någon 
vidare respekt utan mer spridda över platsen.  

En litteraturstudie har även gjorts av material från Landsarkivet i Visby där de avrättningar 
som finns dokumenterade har skrivits ner och använts för att jämföra och se vilka som blivit 
avrättade, vilka brott de har begått, hur könsfördelningen sett ut, vilka typer av avrättningar som 
utförts, vilka år dessa skedde och om några extra straff har utförts. Dessa har sedan jämförts 
med det osteologiska materialet för att utröna om de två individerna på något sätt kan kopplas 
till några av dessa avrättningar eller om man med hjälp av analysen kan få en större förståelse 
av de individer som blev avrättade på Gotland under denna tid. 

Författaren kan ej hitta exakt vilka de två individerna kan ha varit då det fattas nedskrivna 
protokoll över dömda från tidigare år än 1607. Dessa protokoll kan finnas i Danmark då Gotland 
var danskt under en stor del av tiden de två individerna är daterade till.  
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8 Illustrationsförteckning 

Tabell 1.  En tabell som visar hur många människor av vilka kön som blivit avrättade på Gotland. 

Tabell 2. En tabell som visar vilka typer av brott som ledde till avrättning som finns dokumenterade 

och hur många som utförde dessa brott och blev avrättade för de. Tabellen är uppdelad i antal efter 

kön. 

Tabell 3. En tabell som visar vilka titlar de personer som blev avrättade hade och hur många det var av 

varje. 

Tabell 4. En tabell som visar vilka typer av avrättningar det var som utfördes och hur många som blev 

avrättade på de olika sätten. 

Tabell 5. Tabell över de avrättningar som utförts 1699. Det året då flest avrättningar genomförts. 

Tabell 6. Tabell över de avrättningar man vet skett på Galgberget. 

Figur 1. De två individernas position där de hittades under galgen (Widerström 2008: 15) Illustration 

av Per Widerström. 

Figur 2. Individ 1 när denne hittades. Foto: Per Widerström 

Figur 3. Bröstkota (vertebrae thoracicae) från individ 1 som visar osteofyter. Foto: Annelie Öhman 

Figur 4. Ländkota (vetrebrae lumbale) från individ 1 som visar Schmorls Noder. Foto: Annelie Öhman 

Figur 5. Individ 2 när denne hittades. Foto: Per Widerström 

Figur 6. Nyckelben (clavicula) från individ 2 med tecken på aktivitetsspår i form av 

muskelinflammation 

Figur 7. Överarmsben (humerus) från individ 2 med tecken på aktivitetsspår i form av 

muskelinflammation. Foto: Annelie Öhman 
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9  

9.1 Lista på alla kända avrättningar på Gotland sorterade efter årtal 

från äldst till yngst: 
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9.2 Benlista 

 

9.2.1 Benlista för Individ 1: 
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9.2.2 Benlista för individ 2: 

 

 
 


