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Abstract 

Sara Andersson 2010, Död och begraven- En analys av de avrättades 

behandling på galgbacken (Dead and burried - an investigation of the treatment 

of executed people burried at the gallows) 

 

This paper concerns the treatment of people at execution places and it is 

focusing on Gotland and the execution place called Galgberget. The material in 

the paper comes from Galgberget and a gallow in Denmark called Slots 

Bjergby. Together with this the laws of Gotland during the medieval and later 

periods are discussed and also how the archaeological material (especially the 

buttons) found on the excavation site can help to understand the people buried 

on the gallow site. The result of the analysis shows that the laws and the 

material found on the excavation site often tells different things. The 

punishments are often softer then what the law says. The material is also 

suggesting that it was possible to gain a better place on the execution site and 

that the many execution places in Visby were used for different kinds of 

punishments.   
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1. Inledning 

”Idag människa- imorgon jord” Serbiskt ordspråk 

 

Dessa ord får mig att reflektera över hur tunn linjen mellan de levande och de 

döda är. Hur enkelt det kan vara att ta ett liv och hur just detta har gjorts under 

många hundra år. I denna uppsats kommer de avrättades behandling på 

avrättningsplatserna att diskuteras. Galgbackar är idag en bortglömd del av 

människors förflutna, här har många fått sätta sina liv till och många av dessa 

finns fortfarande kvar på avrättningsplatserna, begravda och bortglömda. 

Uppsatsen kommer därför att belysa behandlingen av dessa människor för att 

jag tycker att det är viktigt att vi inte väljer bort eller glömmer de hemska delarna 

av historien framför de lite trevligare. Fokus ligger på Gotland då det var där jag 

upptäckte denna glömda del av historien.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra Galgberget, Visby med Slots Bjergby, 

Danmark och med detta skapa större förståelse kring hur de avrättade 

behandlades innan och efter döden. Valet av dessa galgbackar handlar dels om 

att det just nu pågår forskning kring Galgberget och för att det är en väldigt 

intressant plats. Slots Bjergby finns med som plats för att den är den största 

utgrävningen av en avrättningsplats i Danmark och för att jag har jobbat med 

denna plats förut. Det har tidigare inte gjorts några jämförelser mellan 

avrättningsplatser inom Norden vilket ger nya möjligheter inom forskningsfältet.   

 

1.2 Frågeställning 

Dessa frågeställningar är valda eftersom de enligt författaren är intressanta sätt 

att se på avrättningsplatserna och tiden då de användes. Den viktigaste frågan 

är hur de avrättade har behandlats och den andra frågeställningen fungerar 

som följdfråga till den första, men är också viktig för förståelsen av platserna.   

 Hur har de avrättade blivit behandlade på galgbacken, avrättningar och 

begravningar?  

 Är det möjligt att genom studier av det arkeologiska källmaterialet se 

skillnader i samhällsklass hos de avrättade?  
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1.3 Metod och teori 

Uppsatsen bygger framförallt på jämförande studier av de båda galgbackarna 

Slots Bjergby och Galgberget samt litteraturstudier. Arbetssättet kommer också 

att speglas av det kontextuella perspektivet då jag anser att det är viktigt att se 

på platsen ur samma perspektiv som användarna. Detta är ett perspektiv som 

passar bra in på forskningen kring avrättningsplatser just nu eftersom det inte 

finns speciellt många utgrävda (ett femtontal i Sverige) och därför behövs all 

kunskap man kan få ut av dem för att föra forskningen framåt. Ian Hodder 

(1986) förespråkade det kontextuella tänkandet som blev populärt framförallt 

under 1980-talet. Grundidén inom perspektivet är att ett föremål inte kan berätta 

en historia om det inte sätts in i sin kontext (sammanhang), vilket inom 

arkeologin är platsen som föremål grävs ut på.    

 

Det historiskt arkeologiska perspektivet är också viktigt då de båda 

galgbackarna är verksamma under en period då både texter och föremål 

förekommer. Detta perspektiv går ut på att man genom att metodiskt studera 

både samtida källor och föremål kan relatera texten till tinget och skapa större 

förståelse för tiden de båda berör (Andrén 1997:44f).   

 

1.4 Tidigare forskning 

 Avrättningsplatser i allmänhet inom Norden 

Avrättningsplatser och galgbackar har sällan figurerat inom det arkeologiska 

forskningsfältet och det som finns skrivet om dessa glömda platser hör därför 

oftast till historikernas forskning om skriftliga källor. I dessa fall är det vanligt 

med nedteckningar av avrättningsplatser (Lager 2006) och, i samband med 

dessa, beskrivningar av bödelsyrket (Matthiessen 1962; Ljungström 1996).  

 

Emma Karlsson genomförde under sommaren 2005 en utgrävning av en 

galgbacke i Vadstena som hittades i samband med ett bygge. Denna räknas 

som en av de största utgrävningarna av en påvisad galgbacke i Sverige. Här 

hittades ett 30-tal hela skelett och en del föremål. Denna utgrävning är en av de 

första där fokus ligger på avrättningsplatsen och de avrättade. Döden som straff 

(Fendin 2007) som skrevs som en fortsättning av forskningen är den enda 
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svenska boken där författarna har försökt att presentera en helhetsbild av 

samhället och avrättningsplatser ur ett arkeologiskt perspektiv.  

 

År 2006 skrevs en magisteruppsats i arkeologi vid Stockholms Universitet av 

Jenny Nyberg. Uppsatsen berör Stockholms galgbackar ur ett rumsligt 

perspektiv från medeltid fram till 1800-tal. Det tas upp flera intressanta 

perspektiv och tankar kring galgbackarna och den kan också visa på att 

placeringen av avrättningsplatserna har en betydande roll. Enligt Nyberg 

placeras de för att manifestera makten och utanförskapet hos de områden som 

hamnar närmast galgarna. Hon ser också en förändring över tid mot ett mildare 

rättssystem och förändringar av placeringen av galgen (Nyberg 2006).  

 

Galgberget, Visby 

Det finns tre kända utgrävningar av galgar på Gotland, varav den största är vid 

Galgberget. De andra två är dels alldeles söder om Visby stadsmur. Här 

hittades 1924 i samband med nedläggning av rör, sju avrättade människor. 

Detta nedtecknades av Johan Fardelin som var anställd vid gatukontoret i 

staden. Fardelin skriver också om en träpåle som hittades i samband med 

skeletten. Dessa fynd har omskrivits av Torsten Svensson som av fynden att 

döma anser att detta är en avrättningsplats (2008). Den andra förmodade 

avrättningsplatsen hittades i samband med schaktning i en grusgrop i Eke 

socken 2005. Efter undersökningar av Ann-Marie Pettersson på platsen har 

slutsatsen dragits att fynden som hittats, flera halshuggna män och kvinnor, 

härrör från Eke tings avrättningsplats (2007:175ff). Undersökningarna av 

Galgberget i Visby, den tredje arkeologiskt undersökta platsen, har genomförts 

av Gotlands Museum och projektledare för grävningarna var Per Widerström i 

samarbete med Johan Holm. Projektet har pågått mellan åren 2007-2009 och 

under dessa år har det grävts på avrättningsplatsen två somrar i rad. Tack vare 

dessa har kunskapsläget förbättrats mycket rörande avrättningsplatser i Sverige 

(Widerström 2008; Widerström & Holm 2009).  

 

Det finns också viss dokumentation om avrättningar som genomförts på 

Galgberget ur den nätbaserade tidskriften Rötter som i kombination med 

grävningarna ger mycket information om hur lagar och straff har brukats. I 
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tidskriften finns flera avrättningar nedtecknade som genomförts i Visby socken. 

Det är ingen av dessa där det utförligt står vilken avrättningsplats som har 

använts vilket medför att alla avrättningsplatser i Visby stad är möjliga 

(http://www.genealogi.se/). 

 

I sin kandidatuppsats gick Anja Ljubez från Högskolan på Gotland (2009) 

igenom kistbegravningarna från Galgberget osteologiskt och kom bland annat 

fram till ålder och kön hos de avrättade. Under våren 2010 skrivs det ytterligare 

tre osteologiska kandidatuppsatser vid Högskolan på Gotland. Elinor Täng 

skriver om de skador, krigsskador och synliga spår efter avrättningar som hittats 

på benen från Galgberget. Malin Norrby tittar på tänderna från materialet och 

Stina Norgren som tittar på de patologiska förändringarna.   

 

Slots Bjergby, Danmark  

Nationalmuseet i Köpenhamn grävde under slutet av 1940-talet ut 

avrättningsplatsen vid Slots Bjergby, västra Själland. Grävledare under hela 

projektet var professor Peter Glob i samarbete med Harald Andersen. Under 

grävningen dokumenterades arbetet på ett utförligt sätt vilket resulterat i att det 

finns mycket nedtecknat material (framförallt bilder och ritningar) att tillgå, dock 

är det skeletten som är bäst dokumenterade. Tyvärr skrevs det aldrig någon 

rapport så för att få reda på detaljer är det loggböckerna som är den viktigaste 

källan. Detta är en av två utgrävningar som har genomförts på 

avrättningsplatser i Danmark och är därför en viktig kunskapskälla för att visa 

på hur de danska lagarna genomfördes och efterföljdes även i det arkeologiska 

materialet (Glob 1947; Jørgensen muntl. medd. feb 2010).  

 

1.5 Källkritik 

Materialet är som tidigare nämnt valt efter tillgänglighet och intresse i platserna. 

Trots detta verkar avrättningsplatserna vara relativt representativa för 

forskningsfältet då Galgberget och Slots Bjergby är bland de största 

utgrävningarna av galgbackar i respektive land. De båda platserna verkar också 

ha använts under samma tidsperioder och de liknar varandra till placering och 

utseende ovan mark. Då dessa har både likheter och skillnader är 

jämförelsemodellen att föredra. Det kontextuella perspektivet används men det 
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är egentligen inte utformat för att göra jämförelser mellan olika platser. Trots 

detta anser författaren att den övergripande kristna kontexten och 

gemenskapen som de skriftliga källorna skapar ger möjlighet till denna 

jämförelse av platserna. Det betyder vidare att kristendomen skapar en 

gemensam grund som lagarna i Norden sen bygger på (Österberg 1995:155ff). 

Med detta i åtanke och det faktum att specifika lagar inte är viktiga i samband 

med Slots Bjergbys genomgång och diskussion anser författaren att det är 

möjligt att använda Visbys stadslag för att visa upp en generell bild av lagarna. 

Visbys stadslag kommer därför att användas både för Gotland och Danmark. 

När det gäller Slots Bjergby finns det ingen skriven rapport utan den information 

som finns i uppsatsen är efter egen genomgång av materialet, bland annat 

loggböcker, från grävningen samt en artikel skriven 1947 av grävledaren Peter 

Glob.  

  

1.6 Bakgrund  

Enligt Nationalencyklopedin är en galgbacke en ” plats för avrättning av 

dödsdömda genom hängning vanl. en kulle e.d.” ( NE, 100504 14:54). Ordet 

galgbacke syftar då alltså på en plats som endast används för avrättning genom 

hängning. Vilket betyder att ordet galgbacke inte rimmar speciellt väl med de 

platser som idag finns utgrävda då det är mer vanligt än ovanligt att det hittas 

människor som blivit halshuggna och dödade på andra sätt begravda i 

samband med platsen där de blivit avrättade (alltså avrättningsplats). Ordet 

avrättningsplats passar därför betydligt mycket bättre in på de platser som idag 

grävs ut och som en gång i tiden har använts för att genomföra straff av olika 

slag. Anledningen till att de kallas galgbackar handlar antagligen om att de från 

början var ämnade till att just hänga människor. Genom tiden har galgen blivit 

en symbol för brott och straff och därför har namnet galgbacke levt kvar i 

folktraditionen ända till idag. I uppsatsen kommer båda uttrycken att förekomma 

och då under samma betydelse, en plats där människor på något sätt har blivit 

straffade för sina brott.   

 

Under medeltiden då människor börjar flytta in i städer och bilda större 

samhällen ökar också brottsligheten vilket skapar ett behov av lagar och straff 

då områdena som människor delar på krymper (Österberg 1995:124ff). Det är 
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under dessa förhållanden de första lagarna i Sverige skrivs ner (Gutalagen, 

Västgötalagen m.fl.) och det är också i dessa texter vi hittar de första 

indikationerna på att människor har blivit avrättade för brott. När brottslingarna 

blir fler och fler skapas det ett behov av en yrkesman som genomför straffen. 

På det sättet skapades den nya yrkesgruppen bödlar och också dennes 

medhjälpare rackaren (Rasmussen 1986:26ff). 

 

Då samhällena växer sig större ändras också tankarna kring straff och brott och 

under 1200-talet då Gutalagen nedtecknas börjar också en nyare lag ta form, 

Visby stadslag. Denna lag skrevs ned under 1300-talet då Magnus Eriksson 

förordnar Visbys befolkning att göra detta. Eftersom staden hade en blandad 

befolkning fanns det både en gutnisk borgmästare och en tysk, vilka 

nedtecknade lagarna (Ohlmarks 1976:659).  

 

Den vanligaste uppfattningen idag om hur människor straffades under 

medeltiden är att alla brott straffades på ett fysiskt sätt alltså genom piskning 

eller stympning. Detta går att diskutera då det vanligaste straffet om man läser 

lagarna verkar vara böter och om den åtalade inte kunde betala dessa var 

kroppsstraffet något som brukades (Ohlmarks 1976:624ff). Senare under 1300-

talet tillkommer nya lagar som Magnus Erikssons lands- och stadslagar. De 

används i Sverige med en del förändringar ända fram till början av 1700-talet 

(Holmbäck & Wessén 1962). Det råder vissa oklarheter kring vilka lagar som 

har använts på Gotland under vilka tider. Dock har Visby stadslag använts 

under medeltid och senare då Gotland blev svenskt under sista delen av 1600-

talet och början av 1700-talet har antagligen Magnus Erikssons lag varit den 

rådande lagen. Visby stadslag är en av de centrala skriftliga källorna från 

medeltiden som berättar om de lagar som fanns.  

 

Strafformer som förekommer om man inte kan betala böterna eller om brottet är 

så pass allvarligt att böter inte finns som ett alternativ nämns i lagarna på olika 

sätt och för olika brott. Ett exempel på dessa är att om en man skär tungan av 

en annan ska denne böta och om denne inte har pengar ska handen huggas av 

på honom (Ohlmarks 1976:627). Eva Österberg (1995:117ff) diskuterar brotten 

och mentaliteten som fanns kring dessa på ett intressant sätt och menar att 



 9 

Norden skiljer sig från resten av Europa på vissa sätt. Bland annat på vilka brott 

som är mest förekommande. Efter genomgångar av rättsprotokoll ser Österberg 

en uppdelning av brotten där våldsbrott är vanligast i Norden medan tjuveri inte 

är alls lika högt upp på listan. I övriga Europa ser det ut som att dessa båda 

brottsformer förekommer lika mycket. Österberg tror vidare att detta beror på att 

storleken på städerna skiftar markant och att det leder till att människor i större 

städer har mindre utrymme att röra sig på vilket leder till att brott som stöld ökar. 

Nedan presenteras några av straffen som förekommer i lagarna, varav de första 

är tre framförallt är sätt att dö på. De tre efterföljande är så kallade skärpta 

dödstraff, vilka användes om personen hade begått särskilt hemska brott, som 

till exempel barnamord. De två sista är straff som utfärdades vid mindre 

företeelser då det inte var meningen att brottslingen skulle dö. 

  

Dödsstraff - Död genom hängning var det vanligaste sättet att avrättas på 

under medeltid men under senare tider blev det ett straff som de värsta brotten 

straffades med som till exempel kyrkostöld. Halshuggning användes också men 

var tidigare ett straff som förbehölls de rikare i samhället. Efter 1500-talet börjar 

det dock användas mer frekvent än hängning. Man kunde halshuggas antingen 

med svärd eller yxa, varav det första var för högreståndsbrottslingar och det 

senare för de ”vanliga” (Ambrius 1996:37ff).  

 

Levande begravd - Detta var ett avrättningssätt som verkar ha utvecklat sig i 

sadistiska former eftersom man ofta förlängde offrets lidande genom att på olika 

sätt se till att denne kunde andas en längre tid i jorden innan döden inträffade. I 

Danmark finns det till exempel nedskrivet om en metod då en balja placerades 

ovanför offret som sedan begravdes, vilket ledde till att personen kunde leva i 

flera dagar innan denne avled (Ambrius 1996:54ff).  

 

Rådbråkning - Det går ut på att personen som ska straffas binds fast så att 

denne inte kan röra sig och sedan krossas alla ben i kroppen på personen tills 

denne slutligen avlider. Om det var en riktigt skicklig bödel kunde han få 

personen att leva väldigt länge (Ambrius 1996:62f).  
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Bålbränning - Detta var ett vanligt straff för kvinnor som oftast genomfördes 

efter att de hade blivit halshuggna. Det förknippas ofta med häxeri men var 

också ett vanligt straff för barnamord bland kvinnor (Ambrius 1996:52).  

 

Styckning - Var ett straff som genomfördes efter att personen avrättats på 

annat sätt genom hängning eller halshuggning. Det betyder att kroppen styckas 

upp i olika delar, detta skiljde sig åt beroende på vilket brott personen begått, 

men användes bara på brott som var riktigt hemska som till exempel mord 

(Ambrius 1996:56).  

 

Stegling - Betyder att förevisa en person som styckats på ett så kallat 

steglingshjul för att på det viset fungera som ”androm till varnagel” för alla som 

passerade avrättningsplatsen (Ambrius 1996:63).  

 

Spöslitning - Var ett av de vanligaste straffen för mindre brott. Personen i fråga 

blir slagen med ris eller liknande över ryggen på en offentlig plats. Detta 

behöver inte ske på galgbacken utan detta kunde genomföras på andra ställen. 

Det var vanligt att det fanns en spöpåle på något av stadens torg där detta straff 

genomfördes (Ambrius 1996:20ff). 

 

Stympning - Detta straff tillämpades bland annat för tjuveri om en person hade 

stulit flera gånger. Det kunde betyda att den straffade blev av med allt från ett 

öra till en hand eller en fot i samband med ett brott (Ambrius 1996:24). 

 

2. Material 

I detta kapitel går materialet från Galgberget, Gotland och Slots Bjergby, 

Danmark igenom. Avsnitten är indelade i fyra stycken varav det första ger en 

generell blick över platsen och de andra är en mer ingående genomgång av 

materialet. De senare är indelade under rubrikerna gravar, fynd och galgens 

konstruktion.  
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Fig.1 Galgen på Galgberget. Foto: Sara Andersson 

2. 1 Galgberget, Visby 

Under vintern 

2007 

genomfördes 

förundersökningar 

på Galgberget i 

Visby efter att det 

hittats 

människoben. 

Efter 

undersökningarna 

beslutades det att det 

under sommaren 

2008 skulle genomföras grävningar för att få mer kunskap om ett av Visbys mer 

synliga kulturminnen.  

 

Galgen står på klinten norr om Visby innerstad, alldeles ovanför sjukhuset. 

Själva galgen består av tre pelare i en triangel med en omgärdande mur. 

Pelarna är cirka sex meter höga och avståndet i den cirkelformade muren är 16 

meter i diameter (FMIS, 100430). Ovanpå pelarna har det troligtvis legat tre 

bjälkar och det är i dessa som de dömda har hängts till dötts. Den sista 

personen som avrättades på Galgberget halshöggs 1845 för mord (Rötter, 

100426). 

 

2.1.1 Gravar 

Under sommaren 2008 genomfördes så den första grävningen i ledning av Per 

Widerström. Under en vecka grävdes cirka 16 m2 ut innanför galgens mur. Året 

därpå grävdes 18 m2 under en vecka. Av den totala ytan innanför muren på 118 

m2 är det alltså 34 m2 som är utgrävda (Widerström 2008:9, 11; Widerström & 

Holm 2009:12). Under grävningarna 2008 hittades närmare 30 individer, varav 

två var begravda i kistor, och under grävningen året därpå hittades ungefär lika 

många. Men eftersom lagren där skeletten hittades var så pass omrörda är det, 

trots minsta individ-beräkningar (MIND) har det varit svårt att säga om dessa 

ben visar på 30 nya individer eller inte. De enda skelett som hittades 
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Fig. 2 Utgrävda ytor innanför galgen, 
Galgberget 

Fig. 3 De två kistbegravningarna från grävningen 2008, 
Galgberget 

någorlunda fullständiga var två 

individer som låg i varsin kista. De 

övriga benen är som sagt inte hela 

individer, men även de har blivit 

undersökta osteologiskt. Det som 

framkom under dessa undersökningar 

var att det verkar som att det är relativt 

många ben som har spår efter 

krigsskador (Täng 2010:9ff). Exempel 

på skadorna är tydliga huggskador på 

kraniet och skilda ben. Däremot har 

det inte hittats några föremål som 

soldater använder (brynjor, rustningar, 

uniformsdelar eller svärd) förutom en 

spets av järn som kan ha tillhört någon 

form av stickvapen eller använts vid uppfästning av styckade kroppsdelar 

(Widerström 2008:15ff).  

 

Kistorna var placerade i Ö-V riktning och individerna hade blivit väl 

omhändertagna då de begravdes. Kistorna, som är riktiga begravningskistor, 

var också placerade ovanpå varandra. De avrättade var halshuggna men hade 

fått huvudena återplacerade efter avhuggningen. De båda skeletten har blivit 

bedömda och 

genomgångna av 

osteologer och det 

handlar om två män. 

Den ena något äldre 

35-50 år (grav 1), 

medan den andra var 

väldigt ung 15-17 år 

(grav 2) gammal. De 

har båda fått slita 

hårt i livet då man 
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kunde se att de hade förslitningar i knän och andra leder (Ljubez 2009:12ff). De 

båda personerna har blivit avrättade med svärd vilket syns då huggytorna är 

väldigt raka och släta (Ljubez 2009:12). Personen i den övre graven hade 

bronsbeslag liggande i pannan, kanske efter någon sorts hatt eller så kan de ha 

använts till att hålla ihop svepningen med. Denna person har också enligt 

Widerström (2008:16f) fått högra handen avhuggen i samband med 

avrättningen då den ligger vid dennes högra öra medan armarna ligger över 

bröstet. Ljubez (2009:11) har inte har hittat några spår efter hugg på vare sig de 

handrotsben (ossa carpi) som finns kvar eller på grav 1:s armbågsben (ulna) 

eller strålben (radius). 

 

Tidigare har Waldemar Falck undersökt en väldigt grund grav som hittats cirka 

370 meter NÖ om galgen som kan vara en avrättad. Graven fick RAÄnr 136. 

Skelettet i graven, som hittades endast 10 cm under markytan, var starkt 

söndervittrad. Halskotor och kranie saknades. Graven hittades på klintkanten i 

N-S riktning och innehöll en person som var mellan 20-30 år gammal vid 

avrättningstillfället. Det hittades också en sölja som efter analys bedömdes som 

medeltida (Falck 1971; Widerström 2008:8).  

 

Det har också hittats två till skelett i samband med grävningar av Mårten 

Stenberger (1940) för att lägga ner en kabel innanför och strax norr om galgen. 

Skelettet återbegravdes i närheten av galgen. Det andra skelettet hittades cirka 

40 meter nordväst om galgen liggandes med huvudet i väster och ungefär 50 

centimeter under markytan. Också denna återbegravdes, i närheten av 

fyndplatsen. 

 

Ett av de sista fynden som gjordes under grävningen 2009 var ett någorlunda 

fullständigt skelett som hittades liggande i Ö-V riktning innanför galgens mur. 

Detta fynd togs aldrig upp i sin helhet eftersom det rådde tidsbrist på 

grävningen. Graven låg bredvid och nästan under en stor sten och endast 

huvudet togs till vara (Widerström, muntl. medd. mar 2010).    
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Fig. 4 Ritning av skarven mellan 
pelaren och muren, Galgberget 

2.1.2 Fynd 

Sommaren 2008 hittades närmare 80 föremål. 30 av dessa var spännen, beslag 

och söljor, det hittades också järnspikar (11 st) och knappar (7 st.) av olika 

material under grävningen. Föremålen under denna första grävning varierar lite 

mer än vad de gör under den andra. Det upptäcktes också bränd lera, bärnsten 

och en ring, ett sigill och en detalj av en kam (Widerström 2008:12ff). Under 

grävningarna hittades också en krok samt en spets. Denna liknande de som 

sitter på ett stickvapen (Widerström 2008:17f). Andra saker som hittades under 

grävningen 2008 var ett trubbigt blad från en kniv, delar av kritpipor och glas, en 

mutter och ett par glasögon (Widerström 2008:13ff). Det är möjligt att vissa av 

de upphittade föremålen har tillkommit till avrättningsplatsen efter dess 

brukningstid, då bland annat militären har varit och grävt och satt upp en 

radiomast på platsen. 

Under grävningarna 2009 påträffades närmare 70 föremål av olika slag då de 

vanligaste större föremålen var, precis som året innan, beslag och söljor av 

olika slag och användning (15 st.). Under grävningen hittades också relativt 

mycket knappar (11 st., möjligtvis 12 st.) tillverkade i olika material. Det hittades 

också järnspikar (18 st.) (Widerström & Holm 2009:31f). Bland de lite mer 

ovanliga fynden från denna utgrävning återfinns fyra mynt. De härrör alla från 

slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Under grävningen hittades också 

fyra delar av kritpipor. Dessa började tillverkas i Sverige under 1600-talet och 

användes i stort sätt som en engångsartikel då skaften ofta var långa och lätt 

bröts av (Widerström & Holm 2009:14).  

 

2.1.3 Galgens konstruktion 

Galgen består av tre pelare som är 

cirka 6 meter höga och vardera 

består av 17 stycken 

sammanfogade kalkblock som alla 

utom det nedersta är putsade. 

Runt pelarna finns en rund stenmur 

som är 16 m2. Höjden på muren skiftar 

mellan 0,7-1,2 meter och är runt 1 meter 

Pelare 



 15 

bred. Muren består även den av kalksten som är sammanfogad, idag med hjälp 

av cement. Vid varje pelare är muren lite tjockare för att gå ihop med dessa (fig. 

4) (FMIS, 100423).    

 

I rapporten från 2008 års (s.11) grävning skriver Widerström också att de efter 

att ha studerat konstruktionen har kommit fram till att pelarna och muren inte är 

uppförda samtidigt. De har alltså inte sammanfogade stenar utan sitter ihop 

enbart med murbruk. Detta har kunnat konstateras då muren och pelarna har 

helt tydliga mellanrum sammanfogade med murbruk. De är också tydligt 

tillverkade på två olika sätt då pelarna är släthuggna och passar väldigt bra 

samman medan muren består av stenar av olika storlek som murats ihop på ett 

ganska slarvigt sätt. Det nedersta stenblocket i pelarna är däremot inte 

finhugget vilket kan visa på att det har funnits någon form av konstruktion även 

innan stenmuren uppfördes(egen observation). Genom studiet av teknikerna 

har det framkommit att pelarna är uppförda tidigast 1100-tal, troligen 1200-tal, 

medan den omgärdande muren är uppförd senare, troligtvis 1600-tal 

(Widerström 2008:11).  

 

2.2 Slots Bjergby, Danmark 

Slots Bjergby ligger på västra Själland, Danmark och består av två gravhögar 

från 

bronsåldern 

varav den ena 

kallas just 

Galgehøjen 

eller 

Galgebakken. 

Dessa högar 

är bland de 

största i hela 

Danmark. Då 

högen grävdes 

ut i slutet av 
Fig. 5 Fotografi av utgrävningsområdet taget från Ö. 
Foto: Nationalmuseet, Köpenhamn. 
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Fig. 6 Skelett O från Slots 
Bjergby 

1940-talet av Nationalmuseet stötte man på galgbacken och fick en dubbel 

utgrävning på köpet. Den ursprungliga planen med grävningen var nämligen att 

ta reda på vem som låg begravd i högen. Grävledare under hela projektet var 

Professor Peter V. Glob samt arkeologen Harald Andersen. Det har tidigare 

grävts en del i området då tyska soldater skulle sätta upp en radiomast under 

ockupationen av landet 1940-1945.   

 

När arkeologerna började forska lite i galgbackens historia och prata med 

människor som bodde i området upptäckte de att den hade varit känd sedan 

länge. Placeringen av avrättningsplatsen är mycket medveten, då den ligger 

precis vid en väg som under historiens gång har varit väl befaren.  

 

Då man under utgrävningarna bara kunde gräva ut den Ö sidan av högen har 

det inte varit möjligt att avgränsa området. Galgen är känd från skriftliga källor 

sedan mitten av 1600-talet och den sista dokumenterade avrättningen ägde 

rum 1847 då en mor och hennes son halshöggs för att ha mördat maken/fadern 

(Glob 1946:41).  

 

2.2.1 Gravar 

Gravarna var placerade på olika nivåer på Ö 

sidan och på toppen av själva högen på 

samma sida som galgen. Det finns även några 

gravar som är placerade mellan stolphålen till 

själva galgen. I samband med grävningen 

hittades flera skelettgravar som var i stort sätt 

kompletta, 23 stycken gravar med 30 skelett 

samt en anläggning innehållande fem kranier 

och ett lårben (femur). Det är jämt fördelat 

mellan könen. Hälften av de återfunna 

skeletten är placerade i Ö-V riktning.  

 

 Flera av individerna har tydliga spår efter 

avrättningen. Det är många, tio stycken, som 
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helt tydligt har blivit halshuggna, då de saknar huvudet på ”rätt” plats. I de flesta 

fall återfanns huvudet vid fötterna på den döde. Det är nio stycken som har 

huvudena kvar på sin riktiga plats vilket tyder på att dessa har blivit hängda till 

döds. Av de funna gravarna är det också fem stycken som är förstörda, 

antingen av andra begravningar eller av senare grävningar i området. Av dessa 

är det två som är tydligt förstörda vid nedgrävning av andra skelett (Glob & 

Andersen 1946-49).  

 

Av de 30 individerna är det minst tre, möjligtvis fyra, som är begravda i kistor. 

Avrättningsmetoderna hos kistbegravningarna skiljer sig åt. Två har blivit 

halshuggna och två har antagligen blivit hängda. 

 

I fem fall har det hittats dubbel- och trippelgravar i samband med utgrävningen. 

Fyra är dubbelgravar varav den ena är hel och det är tydligt att dessa skelett är 

nedgrävda samtidigt. I den fjärde dubbelgraven och trippelgraven däremot är 

skeletten inte samtida då det syns att det understa skelettet är söndergrävt. Av 

dessa 11 personer i dubbelgravarna finns det olika mycket kvar och de har blivit 

avrättade på olika sätt som det är svårt att säga något om, halshuggning 

förekommer dock i flera fall (Glob & Andersen 1946-49). 

 

Under grävningarna hittades också en anläggning med fem kranier och ett 

lårben (femur). Dessa har inga tydliga spår efter stegling men får ändå antas 

vara delar av avrättade som fungerat avskräckande i syfte att visa upp för 

förbipasserande. I en av gravarna hittades också skelettdelar från övre högra 

halvan av en kropp. Dessa kommer antagligen från en person som har blivit 

avrättad och styckad. Under utgrävningarna har de andra delarna av kroppen 

inte hittats. Många av skeletten saknar också händer, om detta beror på 

stympning innan döden är osäkert (Glob & Andersen 1946-49). 

 

2.2.2 Fynd 

Under utgrävningen på 1940-talet hittades också flera föremål som har en 

koppling till galgen. De avrättade har dock i regel inga föremål med sig i 

gravarna. Bland annat hittades tre järnspikar/spett varav två av dessa var cirka 

40 cm och det tredje 50 cm långa. En av dessa har tydligt använts för att stegla 
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Fig. 7 Spets hittad under 
grävningar vid Slots Bjergby. 
Foto: Nationalmuseet, 
Köpenhamn 

kroppsdelar då den fortfarande sitter kvar i ett kranium. Ytterligare en av dessa 

spikar (fig. 7) hittades nedslagen i marken nära en av gravarna. Denna har jack 

i sig och är tillverkad i järn (egen observation). Jacken finns antagligen i spiken 

för att den inte ska glida ur det den sätts fast i. Den sista hittades också 

nedslagen i marken nära ett skelett. Steglingsspettet har med största 

sannolikhet suttit på någon sort anordning i trä för att kunna hänga upp 

kroppsdelar i syfte att varna andra 

människor för konsekvenserna av ett brott. 

Detta antagande utgår från att det i 

samband med upphittandet av spiken 

också hittades bitar av trä. I närheten av 

stolphål C hittades en hacka i järn. Knappar 

av olika slag är också funna. Positionen på 

dessa visar att de antagligen kommer från 

de avrättades kläder (Glob & Andersen 

1946-49).  

 

Minst tre av de avrättade har blivit 

placerade i kistor efter sin död och sedan 

begravts. Av dessa kistor har man funnit trä och olika metalldelar. Bland annat 

handtag från en av kistorna och spikar från två. Till dessa tre går att lägga en 

begravning som är tveksam då det bara har hittats enstaka träfragment och 

inga kistsömmar. I en av gravarna hittades också delar av en lädersko (Glob & 

Andersen 1946-49). 

 

2.2.3 Galgens konstruktion  

Själva galgen har med största sannolikhet varit trebent under tiden den 

användes. Under grävningarna hittades tre stolphål. Två av dessa har en tydlig 

u-form (A och B) medan det sista (C) inte är lika tydligt. I de två första 

stolphålen hittades rester av trä. När det tredje grävdes ut var det däremot 

svårare att avgöra om det verkligen var ett stolphål eftersom stenpackningen 

rund hålet hade luckrats upp. Tjockleken på stolparna var cirka 60 cm i 

diameter och djupet under markytan var cirka 70 cm (egna beräkningar efter 

ritningar). Avståndet mellan stensättningarna är 14,20 och 14 danska alnar (7,8, 
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Fig. 8 Stolphålen från galgen, Slots Bjergby. Foto: 
Nationalmuseet, Danmark. Förändringar: Sara Andersson 

11,2 och 7,8 meter) (Glob & Andersen 1946-49).  Då stolparna har varit 

uppallade med sten verkar detta vara rimliga mått för en galge av denna storlek.  

 

Man vet att galgen 

har funnits sedan 

mitten av 1600-talet 

då det finns skriftliga 

källor som talar om 

att man då 

renoverade galgen 

(lokalhistoriske arkiv). 

Innan dess finns det 

tyvärr inga uppgifter 

om hur galgen har 

sett ut. Vid 

grävningarna lades 

också snitt rakt genom stolphålen. I dessa hittades bland annat djurben och 

ekträ. Det hittades även tenn- och järnföremål som antagligen hamnat där i 

samband med nedgrävningen av stolparna. Som tidigare nämnts ligger galgen 

på östra sidan av högen med en av pelarna uppe på högen medan de andra två 

står nedanför. Stolphål C står nedanför högen tillsammans med A (Glob & 

Andersen 1946-49). Då stolphål C visar en annorlunda form går detta att 

ifrågasätta som tillhörande galgen, men då avstånden mellan de tre stolparna 

stämmer bra ihop är det mest troligt att detta tillhör galgen. Formen på 

stolphålet beror till största sannolikhet på att stolpen har flyttats och därför 

ruckat upp stenarna som hållit den på plats (Jørgensen, muntlig källa 100209). 

 

3. Samhällsklass genom fyndmaterial? – Knappar 

Knappar har använts i kläder under väldigt många århundraden men det är först 

under 1300-talet som det blir en viktig och användbar detalj i de rikares 

klädedräkter. I vardagsplagg dyker de däremot inte upp förrän under 1700-talet 

då tillverkningen blev mer tillgänglig. Knappar har tillverkats av olika material 

och i olika former, det är vanligast att de i metall hittas av arkeologer idag. Av 
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Fig. 9 Dubbelkonvexknapp. 
Foto: Sara Andersson 

Fig. 10 Kulknapp Foto: Sara 
Andersson 

materialet som funnits verkar det som att det var vanligt med tygknappar, i alla 

fall bland de rikare skikten i samhället då det är vanligt att metallknapparna 

efterliknar tygknappar. I Stockholm dyker de 

första knappmakarna upp under 1500-talets 

andra hälft och då tillverkar de oftast träknappar 

med tygöverdrag. De äldsta glas- och 

benknapparna som är påträffade i Sverige 

härstammar även de från 1500-talet (Helander 

2003:10). 

 

Under 1600-talet blir det mer och mer 

populärt med knappar och knappmakarna 

ökar snabbt i antal och 

användningsområdena för dessa ökar i 

samma takt. Under denna tid ökar också 

tillverkningen av knappar i mässing och 

koppar. Övergången från tenn till mässing 

och koppar kan ha att göra med att 

gördelmakarna, som tog över knappmakeriet allt mer gärna arbetade med 

dessa metaller (Helander 2003:11).  

 

De knappar som har hittats på Galgberget är väldigt intetsägande. Inte någon 

av de 18 som författaren har studerat visar spår efter dekorering eller märkning. 

De flesta är i fyndlistorna kategoriserade som legeringar av olika slag. Den 

legering som verkar användas oftast är koppar men det förekommer också 

knappar i bly. Under grävningen 2008 hittades också knappar i horn respektive 

ben. Bland metallknapparna finns flera olika modeller, det finns till exempel 

kulknappar och dubbelkonvexa (fig.9,10). De har tyvärr inte hittats i ett 

sammanhang så att det är möjligt att säga att de kommer från samma 

klädesplagg, de flesta knapparna skiljer sig också åt på ett sätt som visar på att 

de antagligen har blivit tappade. En intressant aspekt är att de flesta av 

knapparna hittades inom ett område av 1x1 meter i ruta 101 (Fig. 12). 
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4. Diskussion 

I detta kapitel kommer materialet att användas för att diskutera hur de avrättade 

kan ha blivit behandlade på galgbacken. Avsnittet börjar med att lagarna 

diskuteras i samband med avrättningsplatserna för att se hur de verkar 

överensstämma med varandra. Sedan fortsätter kapitlet med att diskutera hur 

de avrättade har behandlats på avrättningsplatsen i samband med döden.  

 

4.1 Lagarna och avrättningsplatserna 

I Visby Stadslags första balk nämns de flesta brott som har en dödlig utgång för 

förövaren men också i den andra ”balken om rymmarens rätt” nämns en del om 

straff som kan ha blivit utförda på Galgberget (Ohlmarks 1976:624). Detta går 

dock att diskutera eftersom det som tidigare nämnts har funnits flera platser i 

staden Visby där förbrytare har straffats. Det är möjligt att just Galgberget har 

använts under vissa perioder och att alla som har blivit straffade inte hamnar 

där till sist. Beroende på vilket straff som skulle utföras kan de olika 

avrättningsplatserna haft olika betydelse och kanske har människor av olika 

samhällsklasser avrättats och straffats i olika delar av staden. Nyberg diskuterar 

placeringen av galgbackarna ur ett rumsligt perspektiv i en uppsats från 2006. 

Hon anser att placeringen av galgbackarna i Stockholm från medeltid och 

framåt har haft olika syften beroende på tiden som de har uppförts i. Detta visar 

hon genom att peka på att galgen under 1300-talet var placerad strax utanför 

stadsmurarna vid en av de större farlederna. Under 1600-talet flyttas sedan 

galgen längre och längre från staden och vägarna i samband med en förändrad 

syn på och ökad tolerans mot brott och straff (2006:28). Detta stödjer en teori 

om att avrättningsplatserna under dess verkningstid har skiftat i användande 

och då kanske också vilka människor som har straffats på vilka platser. I detta 

sammanhang är det också möjligt att diskutera gemenskapen i samhället 

tillsammans med brotten. Österberg hävdar att utan en plats i kollektivet är det 

omöjligt att klara sig eftersom detta var enda sättet att försörja sig (1995:147). 

Det kan också betyda att de som avrättas är de som inte har lyckats klara sig i 

samhällets gemenskap. De som inte, av olika skäl, klarar av att hålla sig till 

normerna. Det faktum att det oftast är flergångsförbrytare och sådana som kom 

utifrån gemenskapen som döms till dödstraff styrker också detta. I det 
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arkeologiska materialet är det däremot svårt att se denna fördelning utan 

ytterligare patologiska analyser av benen. Då sammanhållningen och 

gemenskapen var så viktig är det heller inte förvånande att lagen, enligt 

Österberg, fungerar på ett sätt som gynnar kollektivet. Den är som flera 

författare uttrycker sig ”konfliktlösande och kompenserande” (Sandén 

2008:122f; Österberg 1995:155). Kollektivet tjänade inte på att många 

människor försvagades genom straff av olika slag så därför ska det vanligtvis 

mycket till för att de hårdare straffen ska utdelas. Detta syns också i de äldre 

lagarna som till exempel Gutalagen där det endast finns ett fåtal brott som 

straffas med döden (Ohlmarks 1976:583ff).  

 

Om det är så att den åtalade inte kan betala böterna får han antingen sitta i 

häktet på bröd eller vatten eller bli märkt kroppsligt, alltså stympning (Ohlmarks 

1976:624ff). När man ser på detta är det intressant att titta på de skelett som 

har märken efter kroppsliga straff som kan vara både nya skador i samband 

med döden och äldre. Detta för att se hur det fungerade i praktiken på 

Galgberget. Av benmaterialet som Elinor Täng har analyserat är det endast ett 

fåtal ben som verkar ha synliga spår av stympning, ett exempel är ett strålben 

(radius) med ett brott som har märken efter ett sågtandat verktyg eller vapen. 

Det låga antalet ben med spår efter stegling går att tolka på olika sätt, man kan 

till exempel tänka sig att platsen i regel inte användes vid bestraffningar av olika 

slag utan detta skedde vid en av de andra platserna i staden och endast en del 

stympningar har genomförts på platsen. Det kan också tyda på att stympning 

inte var ett speciellt vanligt straff, trots att det nämns relativt ofta i lagtexterna, 

detta är en intressant fundering då det arkeologiska materialet säger emot de 

skriftliga källorna. En annan möjlighet är att de ben som visar på stympning och 

styckning inte har hittats än då det trots allt bara är cirka 20 % av ytan innanför 

galgen som är utgrävd i dagsläget. Set faktum att materialet är väldigt omrört 

underlättar inte heller för forskningen. 

 

Genom att läsa och förstå de lagar som fanns, i det här fallet Visby Stadslag, 

under tiden då galgen användes är det också lättare att förstå hur de användes 

och hur det går att applicera på de avrättade. Frågan är hur vanligt det var att 

dessa straff användes och hur många det var som hade råd att betala de böter 
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som begärdes? Genom att läsa Visby stadslag kan man också förstå att det är 

värre med brott som är genomtänkta och planerade då de medvetet har 

genomfört ett brott, därför är stöld en sådan då det sker i skymundan och ofta är 

planerat. Straffet ökar också om en person döms för andra eller tredje gången 

för ett brott. Ett exempel på detta från lagboken är att brottet för 

tredjegångsstöld är ett hål genom vänstra örat och satt i stupstocken för att 

sedan öka om man genomför fler brott. Först ett hål i högra örat sedan blir man 

av med örat och om stölden är mer är 2 marker har personen förverkat sitt liv. 

Att stjäla i kyrkan, badstugan eller från sina herrar bestraffas också på en gång 

med döden. Detta visar vilka viktiga sociala och moraliska skyldigheter som 

fanns i samhället under senmedeltiden och också under de senare perioderna. 

Det går också att tolka det som att dessa saker var vanliga att göra och att 

staden ville stoppa dessa moraliska övertramp. Att bli utstött ur samhället för att 

vandra omkring var antagligen ett av de värsta straffen och föregick ofta ett 

dödstraff då många inte kunde låta bli att återvända till sin hembygd, trotts hotet 

om döden om de återvände.  

 

I samband med att de som ligger begravda på avrättningsplatser diskuteras är 

det också viktigt att ta upp de som tog sitt liv. Då de skulle förorena den heliga 

jorden på kyrkogården med sina handlingar var de lika lite välkomna där som 

de avrättade personerna (Karlsson 2008:42). Därför hamnade de ofta på 

avrättningsplatser tillsammans med andra brottslingar. Dessa lämnades också 

ofta orörda och begravdes som de hittades, ibland också tillsammans med 

vapnet de tagit sitt liv med. Detta för att de var syndare och att det kunde 

”smitta” den som höll på med liket av en självmördare (Arcini, 2008:85f). Detta 

är ett intressant perspektiv att tillföra i diskussionen av avrättningsplatsernas 

användande. De användes tydligt inte bara till att avrätta och begrava de som 

hade begått ett ”fysiskt” brott så som att stjäla utan de användes också för att 

bekämpa en själslig synd som till exempel självmord. Här kan man tydligt se att 

både staten och kyrkan lägger sig i människornas liv och leverne.  

 

4.2 Behandlingen av de avrättade 

Vid Slots Bjergby ligger flera av skeletten i Ö-V riktning. De är alltså delvis 

begravda efter kristen sed. Nyberg diskuterar fenomenet kring själva riktningen 
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Fig. 11 Dubbelgrav som hittades under ett lager med sten. 
Huvudena ligger mellan knäna och i det ena syns spår efter en 
steglingsspik. Foto: Nationalmuseet, Köpenhamn 

på graven i samband med några gravar som hon anser tillhör avrättade. Dessa 

personer är begravda i V-Ö riktning (2006:11) . Eftersom sättet att blir begravd 

på skiftar väldigt mycket på avrättningsplatserna kan det vara så att det var en 

outtalad del av straffet. På Galgberget och Slots Bjergby finns nämligen 

exempel på de flesta olika begravningssätt. Allt från de Ö-V:liga i kistor till de 

som har blivit styckade. På vissa sätt ser det ut som att det bara är en slump 

hur de har blivit nedlagda medan andra helt klart är ordnade med omsorg. På 

kyrkogården fungerade det så att de som hade mest inflytande och mest 

pengar var de som fick de finaste begravningarna och de som hamnade 

närmast kyrkan 

(Karlsson 

2008:34). Från 

detta går det att 

dra paralleller till 

galgen, tänk om 

begravningarna 

på galgen 

fungerade på 

samma sätt? De 

med högst 

status är de 

som har de 

finaste gravarna 

och att de som har begått lindrigare brott också har lite finare gravar samt ligger 

längre ifrån galgen. De olika sätten att bli begravd på kanske har att göra med 

detta vilket betyder att de begravningar vi idag ser på galgbackar kanske kan 

tala om vilken samhällsklass de avrättade hörde till och vilket straff de fått. 

Denna hypotes kan också finna stöd i det faktum att de lagar som fanns ofta 

förmildrades när det väl var tid för en dom att falla då lagarna snarare skulle 

fungera konfliktlösande än som hämndaktioner (Österberg 1995:155). 

Här är det möjligt att föra in det kontextuella tänkandet genom att titta på 

skelettens samband med varandra och med platsen i sig och fundera kring en 

möjlig hypotes. Slots Bjergby kan genom detta ses som en relativt välbärgad 
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avrättningsplats då det där är ungefär hälften av de avrättade som är begravda i 

Ö-V riktning och här finns det både gravar under själva galgen och utspridda 

längs med högens östra sida. På samma sätt går det att säga att Galgberget 

har varit en plats som saknar dessa rikare begravningar. Här är nästan alla de 

funna skeletten också begravda innanför galgen vilket i så fall skulle kunna tyda 

på att de har begått särskilt grymma brott. Om man tittar på kontexten innanför 

galgens mur ser man också att de flesta skelett hittas huller om buller och att 

endast två skelett är återfunna i helt skick, dessa ligger som tidigare nämnt 

också i kistor. Dessa kan enligt funderingarna vara brottslingar som begått ett 

värre brott men att det har funnits förmildrande omständigheter som har gjort att 

de har begravts hela och förblivit orörda. De skelett som ligger utanför galgen 

passar bra in i kontexten på så sätt att de är begravda hela och att de är 

utspridda i landskapet runt galgen. Det är som sagt svårt att se någon direkt 

ordning bland dessa skelett och det är dessutom många som har skador som 

lika gärna skulle kunna tolkas som krigsskador istället för skador i samband 

med avrättningen (Täng 2010:21ff). Det är också möjligt att dessa skelett har 

blivit återbegravda här från någon annan massgrav med tanke på att de ligger 

så pass omrört.  

 

En av gravarna från Slots Bjergby är mycket intressant då den återfinns under 

ett lager sten. Denna består av två skelett som ligger bredvid varandra (fig. 11). 

Dessa båda har fått huvudet avhugget och placerat mellan knäna. Nederdelen 

av kropparna är bättre bevarade än de övre och de ligger bredvid varandra 

direkt på marken. Det finns inga spår efter kista. Efter att de avrättats har i alla 

fall det ena skelettets huvud steglats då det har ett tydligt hål i hjässan. De blir 

senare begravda och av någon anledning läggs det ett lager med sten över de 

båda döda. I detta fall går det att diskutera både hanteringen av kroppen innan 

den läggs i graven och varför dessa två har fått ett lager med sten lagda över 

sig. Hur har de förvarat kroppen under tiden som huvudet har visats upp? En 

möjlighet är att graven har stått öppen under tiden som huvudet visades upp, 

eller så låg kroppen helt enkelt kvar vid galgen och väntade. De är helt klart 

begravda samtidigt då de ligger på samma nivå och att begrava kroppen först 

för att sedan gräva upp graven igen och lägga ner huvudet verkar vara lite för 

mycket arbete att lägga ner på en person som inte låg i vigd jord. Det går också 
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att tänka sig att kroppen har lagts på ett steglingshjul eller liknande för att djuren 

inte skulle komma åt kroppen. Det finns exempel på att avrättade har blivit 

liggande på avrättningsplatsen i flera dagar efter döden utan att de har fått 

något omhändertagande alls (Karlsson 2008:40). Detta och det faktum att 

huvudet och kroppen är begravda samtidigt gör att det verkar mest troligt att 

kroppen har lagts ned i en öppen grav och att huvudet sedan har placerats 

mellan benen på den avrättade. Sedan har graven skottats igen. 

 

Det andra att diskutera i samband med denna grav är den stenpackning som är 

lagd över graven. Hur kommer det sig att de avrättade har fått den placerad 

över sig? Ett vanligt sätt, om en del skriftliga källor beskriver, att skydda sig mot 

de som begravs är att just lägga stenar över kroppen. Då har den döde inte 

möjlighet att gå igen hos de levande eftersom stenarna hindrar denne (Karlsson 

2008:65). Kanske har de två personerna begått ett brott som ansågs ha sådana 

konsekvenser att det var troligt att de skulle gå igen och att de därför har fått 

denna behandling. Detta fenomen förekom också vid utgrävningarna av 

avrättningsplatsen i Vadstena. Graven såg i stort sätt likadan ut som den vid 

Slots Bjergby fast med bara ett kranie. I kraniet återfanns också en järnkrok 

(Karlsson 2008:16f). 

 

De funna knapparna på Galgberget är möjliga att diskutera utifrån ett 

samhälleligt perspektiv då frågeställningen handlar just om det går att säga 

något om vilket samhällskick de avrättade tillhörde. Ingen av de genomgångna 

knapparna har någon dekor eller märkning som gör det lättare att datera och 

bestämma tillhörighet på knappen. Detta gör det svårare att diskutera 

samhällsklass genom knappar men i detta fall är det möjligt att luta sig tillbaka 

på tidigare forskning. Helander skriver nämligen att knappar är ett fenomen som 

kommer in i arbetarnas och böndernas vardagskläder först på 1700-talet, han 

skriver vidare att de under 1600-talet blev vanligast att tillverka knapparna i 

koppar och mässing. Då de flesta knapparna är just koppar eller olika legeringar 

med koppar och det faktum att det inte finns någon sorts märkning på dem kan 

visa på att i alla fall att de flesta är tillverkade efter medeltiden. Om man då 

också lägger till enkelheten i de flesta går det att tänka sig att de har tillhört 

någon form av medelklass, eller i alla fall vardagskläder. De knappar som är 
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Fig. 12 Delar av utgrävningsfältet 2009, 
Galgberget 

funna varierar väldigt mycket och det är svårt att avgöra om det är några som 

kommer från ett och samma klädesplagg. Med det material som är tillgängligt är 

det mest troligt att de är tappade av de som rörde sig på 

avrättningsplatsen, kanske också av de avrättade själva. I samma område (fig. 

12) har nämligen många föremål hittats som är svåra att förknippade med de 

avrättade, till exempel mynt 

och kritpipor. Dessa föremål 

förknippas hellre med de 

levande som rör sig i 

området. Det är möjligt att det 

här området var det som var 

mest tillgängligt för de 

människor som arbetade med 

de avrättade eller kanske för 

allmänheten och att det är 

därför dessa delar ligger här. 

Ett annat alternativ är att det var 

här de avrättades tillhörigheter 

samlades ihop och lades för att sedan delas upp mellan bödeln och rackaren då 

det finns en del i Visby stadslag som talar om att bödeln har rätt till vissa av de 

avrättades kläder (Ohlmarks 1976:634). En annan möjlighet är att det är en 

slump att det ligger så mycket material samlat i detta område. Då större delen 

av galgen inte är utgrävd är det svårt att uttala sig allt för mycket. I fallet Slots 

Bjergby är det också av intresse att diskutera knapparna ur ett annat perspektiv 

eftersom de flesta av dessa har hittats i gravar på ett sådant sätt att det är 

möjligt att anta att de har suttit på de avrättades kläder. Karlsson (2008:42) 

diskuterar kring de som begravdes på avrättningsplatser och konstaterar att det 

inte bara var de som avrättats som hamnade här utan det var även 

självmördare och sådana personer som det rådde osäkerhet kring hur de hade 

dött. Men just självmördarna är intressanta i detta fall då det enligt Karlsson 

fanns många föreställningar runt dessa människor. Ett exempel är att 

människor var rädda att röra vid självmördaren och att de begravdes som de 

hittades. Just detta skulle kunna användas för att tolka de gravar med knappar 
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som finns vid Slots Bjergby. Här finns det tre gravar som har knappar i sig varav 

en har huvudet placerat mellan benen och en har huvudet på sin rätta plats, det 

tredje skelettet är bara utgrävt upp till mitten på låren på grund av tidsbrist. Ett 

av skeletten har inga synliga spår efter avrättning vilket kan tyda på, om tesen 

stämmer, att detta kan vara en självmördare som har begravts.      

 

5. Resultat  

De resultat som uppsatsen har givit är framförallt mer kunskap om området 

avrättningsplatser. Mer specifikt har uppsatsen visat att det finns mycket kvar 

att forska kring när det gäller dessa platser. Efter att både ha gått igenom de 

skriftliga källorna (lagar) och de arkeologiska (grävrapporter med beskrivning av 

de avrättade) går det att se att de inte riktigt stämmer överrens med varandra. 

Lagarna verkar ofta vara strängare än det som syns på de utgrävda 

avrättningsplatserna, eftersom det på dessa inte återfinns speciellt många 

avrättade med olika sorters stympningar. Rättegångsprotokoll genomgångna av 

Eva Österberg visar på att många av brottslingarna blivit benådade till mildare 

straff vilket avrättningsplatsernas utseende stärker. Det kan vara så att alla 

platser där de straffade blev begravda inte har hittats och att det finns ett stort 

mörkertal. Österberg diskuterar också rättegångsprotokoll och tycker sig kunna 

se att straffen ofta förmildras. Detta är ett intressant och troligt scenario. En 

trolig hypotes kring begravningarna på avrättningsplatserna formas under 

diskussionen. Denna bygger på att det på vanliga begravningsplatser fungerar 

så att de som är rikast och har hög status i samhället begravs på ett finare sätt 

och nära kyrkan. Galgbackarnas begravningar kanske fungerade på samma 

sätt att de som var rika begravdes på ett finare sätt och att de och dem som 

hade begått et lindringare brott begravdes långt från galgen. De många 

begravningssätten tyder på att detta kan vara en lösning och också spridningen 

och kontexten hos gravarna på framförallt Slots Bjergby men även Galgberget 

visar på detta. Denna hypotes stöds av det tidigare nämnda faktum att straffen 

ofta förmildrades och att lagen snarare verkar fungerat som konfliktlösare än 

som hämndverktyg. Genom att titta på gravarna på de båda galgarna går det 

också att se detta. Det är också möjligt att genom de skriftliga källorna, då 

framförallt i Österbergs forskning, se att kollektivet var väldigt viktigt och starkt 
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bidragande för att överleva i detta samhälle. Det visar sig genom att det verkar 

vara de som inte ingår i denna gemenskap och de som klassas som annorlunda 

eller kommer utifrån är de som ofta straffas för ett brott. Galgberget går att ta 

som exempel på detta då det endast finns två kistbegravningar medan de andra 

skeletten ligger kraftigt omrörda.  

 

Knapparna har fungerat som ett exempel på arkeologiskt material som kan 

fungera vid diskussioner kring samhällsklass. De knappar som är hittade på 

Galgberget har varit svåra att placera in i en så kallad samhällsklass. Då de är 

relativt enkelt tillverkade och saknar dekorering har författaren placerat in dem 

hos borgarklassen, detta beror också på att knappar inte har varit speciellt 

vanliga i vardagskläder förrän under 1700-talet. Då de flesta knappar är hittade 

inom samma område på galgen öppnar det upp för en hypotes som handlar om 

att knapparna kanske hör till de som arbetade vid avrättningar eller att detta 

område kanske var öppet för allmänheten. Det som stödjer detta är också att 

alla mynt och de flesta kritpipor har hittats i samma område. Det kan också vara 

så att alla kläder från de avrättade samlades i detta område för att sedan 

antingen bli liggande där eller tilldelas bödeln som betalning för avrättningen. 

Knapparna har också kunnat användas vid Slots Bjergby för att framföra en 

hypotes som bygger på att alla knappar har hittats i gravar. Detta kan tyda på 

att dessa personer är självmördare snarare än avrättade personer, då det som 

tidigare framkommit fanns en uttalad rädsla för att röra vid självmördare kan 

knapparna indikera att vissa av dessa gravar tillhör människor som tagit sitt liv. 

Då det har hittats många olika sorters knappar verkar det troligast att det rör sig 

om att detta område har varit öppet att röra sig i och att många har varit här 

under galgens användningstid. 

 

5.1 Slutsats  

Hur har de avrättade blivit behandlade på galgbacken, avrättningar och 

begravningar?  

 

De avrättade har blivit behandlade på ungefär lika många sätt som det finns 

begravningar. Det är inte många som är den andra lik. En av de hypoteser som 

jag har diskuterat är att en orsak till skillnaderna mellan begravningssätten kan 
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vara att det har varit möjligt att bli begravd på ett bättre sätt om man hade 

pengar eller om man straffats för ett mindre brott. På detta sätt fungerar det 

nämligen på kyrkogårdar. Det som har kommit fram är också att avrättningarna 

och begravningarna skiljer sig åt beroende på om man tittar på de skriftliga 

källorna eller på ett fysiskt arkeologiskt material.  

 

Är det möjligt att genom studier av det arkeologiska källmaterialet se 

skillnader i samhällsklass hos de avrättade?  

 

Detta är möjligt till en viss grad. Det går till exempel att dra den slutsatsen att de 

knappar som har hittats antagligen hör till en mellanklass (borgare) eftersom det 

inte blev vanligt med knappar i vardagskläder förrän under 1700-talet. En annan 

slutsats som går att dra efter att ha tittat på knapparna är att det inte finns några 

som liknar varandra tillräckligt mycket för att de ska kunna antas komma från 

samma person. De har med andra ord antagligen blivit tappade.  

 

De slutsatser som går att dra av dessa resultat är att det ofta finns stora 

skillnader mellan vad som skrivs och det som sedan hittas. I fallet med straffen 

verkar det vara så att de väldigt ofta skiljer sig från vad lagarna säger eftersom 

de verkar ha fungerat som konfliktlösare vilket ledde till att straffen ofta 

förmildrades och det är det vi idag ser när avrättningsplatserna grävs ut. En 

annan fundering kring detta som det skulle behövas mer forskning kring är hur 

de olika avrättningsplatserna har fungerat, har de haft olika betydelse och är det 

olika människor som har avrättats på särskilda platser och går det att se i 

materialet? Enligt tesen som jag har i uppsatsen är det möjligt att se skillnader 

mellan avrättningsplatserna genom att titta på begravningssättet. Som 

avslutning tänkte jag återgå till en fundering kring det kontextuella perspektivet 

som under uppsatsens gång har uppkommit. Hur ska det användas när man 

har historiska texter att vända sig till? En speciellt svår fråga är hur 

kristendomens kontext ska ses när man forskar kring avrättningsplatserna och 

jag hoppas att det kommer mer forskning på det området inom en snar framtid 

för det är väldigt intressant att föra in de kristna idéerna och dess påverkan 

inom den fortsatta forskningen om avrättningsplatser eftersom de antagligen 

har varit mycket viktiga.  
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6. Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur de avrättade har behandlats på 

avrättningsplatserna. En genomgång av straff och lagar öppnar uppsatsen som 

sedan fortsätter med en genomgång av de båda avrättningsplatserna, 

Galgberget, Gotland och Slots Bjergby, Danmark. Diskussionen inriktar sig på 

behandlingen av de som begravts på avrättningsplatsen och tar också upp en 

del om lagarna som påverkat de avrättade. Diskussionen fortsätter kring hur 

knapparna kan användas för att ytterligare förstå hur de avrättade har 

behandlats och också om det är möjligt att se en särskild samhällsklass genom 

materialet. Resultatet visar på att det är ganska stor skillnad mellan de lagtexter 

som finns från denna tid och det arkeologiska materialet som grävs ut. 

Diskussionen mynnar ut i en hypotes som bygger på att det på kyrkogårdar är 

möjligt att få en plats närmare kyrkan om personen i fråga är välbärgad. Detta 

påstående testas på galgbackarna begravningar för att se om det går att se 

samma mönster och det utvecklas kring funderingen om det också är så att de 

som har straffats för mindre brott får en bättre placering.  Det kan också visa att 

det är möjligt att säga om en viss avrättningsplats har använts till en viss sorts 

förbrytare.  
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