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Abstract 

Döden till mötes – kriterier för att lokalisera avrättningsplatser på Gotland 

Appointment with Death – Criteria for locating execution sites on Gotland 

 

The aim of this thesis is to investigate which criteria that can be used to locate 

execution sites on the island of Gotland, Sweden. The execution sites, which 

are used to test the criteria against, range in date from early medieval period to 

1876 when the last public execution in Sweden took place. Why these criteria 

can be used will be discussed along with attempts to explain why they have 

been used frequently or not so frequent. The results show that the execution 

sites are most commonly located in clear view, near roads, on heights and on 

unfertile soil. Other criteria that appears less frequent, but that still can be used 

in the process of locating execution sites, are graves, crossroads and boarders. 

 

Keywords: execution site, gallows, locating, criteria, Gotland, Sweden, 

 

 

Ett stort tack till de som hjälp mig med uppsatsen och ett speciellt tack till 

arkeolog Per Widerström, Gotlands Museum. Bara en nämnd och ingen klämd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild på framsidan, föreställande Galgberget i Visby. Foto författaren.
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1. INLEDNING 

”Vi får ej ro och vila. Under skyn 

vi svänga oavlåtligt av och till 

i luften – som på lek, som vinden vill, 

av näbbar naggade, av regn våta. 

O människor, här må skämtan tiga still! 

Men bedjen Gud att all vår synd förlåta.” 

Del ur De hängdas ballad skriven av den tvåfaldigt dödsdömde, tillika tvåfaldigt 
benådade, franska poeten François Villon (översättning: Karl Asplund). 

 

Vem sjunger idag balladen för de hängda som ligger begravda ute i ovigd jord i 

skog och mark? Att ta ton, kanske inte i syfte att sjunga, för alla de otaliga 

individer som ligger i bortglömda gravar runt om i vårt avlånga land borde vara 

något de flesta värnar om. Det är en del av vår historia, vare sig den ses som 

rättvis eller ej. Galgåker, Galgholmen och Stegelholmen är platsnamn som levt 

kvar tills modern tid, men dess ursprungliga funktion har tyvärr ofta fallit i 

glömska. Så för att kunna bevara och studera avrättningsplatserna måste man 

först hitta dem. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera olika kriterier för att lokalisera 

avrättningsplatser på Gotland. Med kriterier menas av forskningen redan 

vedertagna, så som höjder, gränser, våtmarker, vägar och korsningar, men 

även ett nytt kriterium i sammanhanget att lokalisera avrättningsplatser; gravfält. 

Speciell vikt kommer att läggas vid gravfält, då det tidigare endast är undersökt 

ytterst lite angående dess användbarhet för att lokalisera avrättningsplatser. 

Genom skrivandet av denna uppsats är förhoppningen att intresset för dessa 

glömda platser ska öka och att flera ska kartläggas. Finns avrättningsplatsen 

inte med i fornminnesregistret, finns det heller inget skydd för platsen. 

Förhoppningen är även att uppsatsen kan leda till att det i ett senare skede med 

hjälp av detta arbete kommer att tas fram en rikstäckande modell för 

lokalisering av dessa platser, något som inte finns i skrivandets stund. 
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Frågeställningar: 

 Vilka kriterier kan användas för att lokalisera avrättningsplatser på 

Gotland? 

 Varför är de mest frekventa kriterierna fördelaktiga att placera 

avrättningsplatser på/vid? 

 Kan man härleda en viss geografisk placering till en viss tidsperiod? 

 Kan man med hjälp av kriterierna verifiera eller falsifiera huruvida 

Bocksarve i Levide socken skulle vara den omnämnda Bogsarfwe 

tingsplats? 

 

1.2 Källmaterial, metod och avgränsning 

Merparten av uppsatsen är baserad på information från historiska kartor från 

Lantmäteriet och även uppgifter från Riksantikvarieämbetets (hädanefter RAÄ) 

informationssystem för fornlämningar (hädanefter FMIS). Dessa kartor har 

analyserats och utifrån ett kvantitativt perspektiv har information om de olika 

avrättningsplatserna och kriterierna sammanställts. 

Fältstudier genomfördes med Per Widerström, arkeolog vid Gotlands 

Museum. Att vara ute i fält ger en djupare förståelse om läget och hur 

avrättningsplatsen förhåller sig till de olika kriterierna. Det ger även möjligheten 

att ifrågasätta huruvida platsen är det ursprungliga läget för avrättningsplatsen. 

Utöver detta har en mängd relevant litteratur använts. 

En avgränsning behövdes då det inte finns tillräckligt med material för att 

testa kriterierna mot hela Sveriges avrättningsplatser. Gotland blev därför 

fokusområdet. En andra avgränsning gjordes efter att alla avrättningsplatser på 

ön blivit undersökta på de historiska kartorna och i FMIS. De som man inte 

kunde bestämma läget på kunde inte ingå i uppsatsen. Efter att ha gallrat bort 

de med osäker position, blev de kvarvarande åtta stycken. Dessa åtta blev 

därmed de som uppsatsen kommer att fokusera på ihop med en oklar nionde 

avrättningsplats, Bocksarve tingsplats i Levide socken. Den är oklar på så sätt 

att det inte är säkert att det är en avrättningsplats. Därför kommer inte 

Bocksarve tingsplats kriterier räknas med i statistiken utan finnas med i en 

separat tabell. 

Datering av avrättningsplatserna har gjorts i den mån det har varit möjligt. Då 

dokumentationen av platserna är väldigt varierande i omfång kan man inte med 
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säkerhet säga under vilka perioder det skedde avrättningar på platserna som 

används i studien. Men ingen av platserna har veterligen använts under 

förhistorisk tid. Den troliga perioden för de flesta, om inte alla, av 

avrättningsplatserna är daterade från tidig medeltid till modern tid då den sista 

avrättningen utfördes 1876. 

Antalet kriterier begränsades till sju stycken; gravfält, gräns, höjd, korsning, 

vårmark, väg, utmark. Dessa valdes ut efter en noggrann genomgång av 

litteratur och rapporter. Mer om varför dessa valdes, och en noggrannare 

presentation av dessa, kommer under 3.1 Kriterier.  

 

1.2.1 Källkritik 

Avrättningsplatser är för arkeologer ett relativt nytt område att studera, 

majoriteten av den dokumentation och forskning som finns faller under andra 

ämnen, så som historia. Så forskning kring och publikationer om 

avrättningsplatsers läge, funktion, konstruktion och användning ur ett 

arkeologiskt perspektiv är få. I en del av litteraturen har det inte funnits några 

uppgifter om källor eller någon förklaring till hur man kommit fram till resultatet, 

så dessa publikationer kommer att användas med stor försiktighet. 

I skrivandets stund är det dock ingen som gjort en djupdykning i den svenska 

avrättningsplatsens geografiska placering i landskapet. Det finns böcker, 

rapporter och artiklar som går att använda sig av om ämnet avrättningar och 

avrättningsplatser. Det man inte får glömma är kontrollera källorna som 

används, gör man inte det är det lätt att man får fram felaktig information. Något 

som man snabbt upptäcker är att många använder sig av samma källor och det 

händer fler än en gång att författare refererar till varandra. 

Historiska kartor har varit mycket användbara för denna uppsats. Kartorna är 

oftast gjorda i ett specifikt syfte, exempelvis skattläggningskartor, och det är inte 

säkert att avrättningsplatser är markerade utan bara inskrivna som en notis i de 

tillhörande beskrivningarna. En annan fallgrop är att man lätt kan tolka in för 

mycket i det material som finns och dra slutsatser som inte är grundade i annat 

än spekulation. För att undvika detta måste man strukturerat kontrollera den 

information man får fram. 

Man kan även använda sig av de samtida rättsdokument där domarna står 

skrivna. Men dokumenten är ofta inriktade på att beskriva själva rättsprocessen 
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som leder fram till domen, det står oftast inte exakt beskrivet vart 

avrättningsplatsen ligger. 

Folkloren har intressanta förklaringar till en del av de fenomen som ses i 

samband med kriterierna som undersöks i uppsatsen, bland annat korsningar 

och gränser. Men huruvida detta var vedertagna idéer bland allmänheten förr 

finns inte förklarat. 

Nättidningen Rötter har en databas över de avrättningar som skett på 

Gotland mellan ca 1585 och 1876. Den är sammanställd av tidningens läsare 

och i och med detta saknas det ibland referenser till originalkällan. Denna källa 

kommer trots detta att användas då den bedöms som tillförlitlig och den 

information som är av störst intresse från denna är dateringarna. Dateringarna 

av avrättningsplatserna i denna uppsats är därför för det mesta ungefärliga, då 

det inte finns mycket material att basera dessa på. Undantaget är Galgberget i 

Visby där dateringen är mer fastställd. 

Historiska kartor och rättsdokumenten går att använda ihop för att försöka 

hitta avrättningsplatserna. Det är svårt att få dessa två dokumenttyper att 

korrelera. Ibland omnämns avrättningsplatser som inte finns markerade på 

kartorna och det framgår heller inte alltid om personen faktiskt blev avrättad 

eller inte. 

Den största utmaningen i denna uppsats är att det inte finns mycket forskat 

om just den geografiska placeringen och dessutom är avrättningsplatserna 

kända i olika grad. Vissa avrättningsplatser är en plats med en tradition utan 

belägg för att någon har avrättats där medan andra är utgrävda och 

väldokumenterade. Det exakta läget för många avrättningsplatser har fallit i 

glömska och därmed kan de inte användas i uppsatsen. De avrättningsplatser 

där läget inte är känt är bland andra Bro Galge i Bro socken, Burgbackar i 

Havdhem och Södra Galgplatsen i Visby. På grund av det låga antalet 

avrättningsplatser som gick att inkludera uppsatsen går det inte göra någon 

statistisk analys utöver hur frekvent de olika kriterierna förekommer. 

 

1.3 Vad är en avrättningsplats? 

Avrättningsplats är den benämning som kommer att användas i uppsatsen då 

galge/galgbacke är en för snäv benämning som för tankarna till hängningar. 
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Som kommer beskrivas nedan så var det inte enbart hängningar som utfördes 

på dessa platser. 

Ordet avrättningsplats, ibland benämnd avrättsplats eller rättarplats, kommer 

av ordet ”rätta”. Att rätta betydde att avsluta något, i detta fall den dödsdömdes 

liv (Ytterberg 2012:11). 

Läser man definitionen av vad en avrättningsplats är i FMIS beskrivs det som 

en plats där man från medeltiden (1050-1520 e.Kr.) till mitten av 1800-talet 

verkställde avrättningar (Blomqvist 2007:5). Men det är inte så enkelt att alla 

avrättningsplatser var av samma typ. Vissa har varit temporära, exempelvis på 

ett torg i en stad där man tillfälligt byggt upp en scen för att sedan ta bort den då 

avrättningen var verkställd. 

Motsatsen till den temporära avrättningsplatsen är den permanenta. Denna 

plats har i vissa fall varit tydligt markerad i landskapet med hjälp av 

gränsmarkeringar så som exempelvis rösen. Till denna plats har det knutits 

föreställningar och historier vilket gör att funktionen och fruktan lever vidare i 

folkminnet långt efter att platsen slutat vara till för avrättningar. Det är även här 

som de avrättade kan ha begravts (Karlsson 2008:156). 

De avrättningsplatser som nämns i uppsatsen är permanenta, då dessa är de 

som genererar flest arkeologiska lämningar. Det är även dessa platser vars 

namn, exempelvis Galgberget och Avrättarbacke, som lever vidare än idag. 

Vad är då en avrättning och hur gick det till? En offentlig avrättning var 

dåtidens rättsskipning för grova brott fram tills 1876. Det året skedde den sista 

offentliga avrättningen i Sverige, närmare bestämt på Gotland i Stenkumla 

(Widerström 2011:87). Den offentliga avrättningen hade som syfte, förutom att 

vara ett straff, att avskräcka andra från att begå brott (Hansson 2012:190). De 

brott som ledde till dödsstraff blev fler efter år 1608 då Karl IX nytryckte och 

skärpte lagen. Detta innebar att man dömde efter den gammaltestamentliga 

Mose lag och exempel på brott som ledde till döden var horsbrott, mord, stöld, 

dråp och tidelag. Innan nytryckningen var böter straffet för många brott, nu fick 

man istället böta med sitt liv (Sandén 2008:109). 

Halshuggning och hängning var de vanligaste avrättningsmetoderna i 

Sverige, dock fanns det flera men de tas inte upp i denna uppsats. 

Halshuggning var förunnat dem med högre ställning i samhället. Man kunde bli 

halshuggen med antingen yxa eller svärd, det sistnämnda ansågs vara det mest 
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hedervärda. Hängning var en skam för såväl den dödsdömde som dennes 

familj. I ett tidigt skede användes träd som galgar, senare blev de ersatta av en 

uppbyggd konstruktion. Den enklaste formen bestod av två stolpar med en 

tvärgående bjälke mellan dem. Det fanns olika varianter av galgar byggda i 

olika material och ibland i flera våningar (Karlsson 2008:37). 

Det var inte bara att eller på vilket sätt man blev avrättad som speglade hur 

hårt straffet var. Hur kroppen hanterades efter avrättningen var minst lika 

betydelsefullt. Det som kunde hända med kroppen, förutom att den inte fick 

begravas i vigd jord, var att den styckades och hängdes upp för allmän 

beskådan. Delarna sattes upp på pålar eller så steglades de. Även detta 

syftade till att avskräcka andra från att lämna den rätta, gudsfruktande, vägen 

för ett liv i skam (Widerström 2011:90ff).  

Att bli avrättad tillhörde inte vad medeltidens människor ansåg vara den 

”ideala” döden. Den karaktäriserades av att man var väl förberedd och att ha 

försonats med Gud var av yttersta vikt. Dessa tankegångar var starkt kopplade 

till kyrkan och den kristna tron. Var det något man fruktade så var det en hastigt 

död. Vid en avrättning hann man inte få den frid som vid en ”ideal” död var 

eftersträvad (Karlsson 2008:33ff). Det var inte bara avrättade som begravdes 

på dessa platser. Självspillingar, människor som begått självmord, och vissa 

andra vars död var hastig eller som kunnat undvikas, så som att supa ihjäl sig, 

begravdes på avrättningsplatser (Sandén 2008:129f). 

 

1.4 Kort om Gotlands indelning 

Gotland var sedan urminnes tider uppdelad i ting. Det var samma tingsindelning 

från innan kristen tid ända upp till nyare modern tid. Tingen var indelade i 

settingar, namnet kommer av att det fanns sex settingar på Gotland, Visby var 

inte inräknad (Steffen 1943:4ff). Denna indelning var inte densamma som 

sockenindelning förens år 1747 då man ändrade så de både överensstämde 

(Snöbohm 1871:26). 

Gotland var uppdelat i tre rättsliga distrikt. Visby var en egen, då det var en 

stad och där hade borgmästaren rollen som ordförande. På landsbygden fanns 

det två härader, det norra och det södra. År 1750 var Alleqvia i Endre socken 

tingsställe och platsen där häradshövdingen bodde för norra häradet. I det 

södra var det Skogs i Levide socken (Snöbohm 1871:25f). 
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En socken är en kyrklig indelning och den kan härledas tillbaka till medeltiden 

(NE 2013-05-01). Denna har inte haft med tinget att göra förens, som nämnde 

ovan, man bestämde att gränserna skulle vara samma för båda. 

För mer utförlig beskrivning av Gotlands dåtida indelning se Steffen (1943) 

och Snöbohm (1871). 

 

1.5 Etik 

Hur är egentligen dagens syn på avrättningsplatser? När det gäller Galgberget i 

Visby ses det oftast som ett bra ställe att grilla på eller bara njuta av den fina 

utsikten (Widerström 2011:88). Att platsen för bara ett par hundra år sedan 

använts som avrättningsplats verkar inte ha så stor betydelse. 

Likaså det faktum att många individer fick sin sista vila uppe på klinten 

bortses från av många. Men de flesta av oss skulle aldrig komma på tanken att 

sätta oss på en kyrkogård och ställa engångsgrillen på en gravsten eller på 

kyrkogårdsmuren. Vad är det som gör att denna skillnad finns? 

Att det handlar om avrättade brottslingar har troligtvis mycket med saken att 

göra. Det man ofta glömmer är att brotten man blev avrättad för varierade från 

stöld till rånmord och äktenskapsbrott till barnamord. Att vara otrogen idag är 

relativt vanligt, statistiken går isär, men en tankeställare är att för inte så länge 

sedan hamnade man på avrättningsplatsen. Om vi bedömer alla dessa individer 

som förtjänta av sitt straff utan att veta alla fakta, så är vi inte annat än 

fördomsfulla och okunniga. 

Kanske har det också med bristande kunskap bland allmänheten att göra. 

Man vet kanske inte att det är människor begravda på Galgberget i Visby. Om 

man gör det glömmer man kanske bort att vissa av de brott som man blev 

avrättad för förr är något som idag inte anses som kriminellt. 

De avrättade förtjänar bättre än så. De har fått sitt straff och om vi inte ser till 

att dessa platser med dess gravar bevaras på ett värdigt sätt så är vi fast i 

samma tänk som man var när avrättningsplatserna fortfarande användes. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Att ur ett arkeologiskt perspektiv undersöka och forska kring avrättningsplatser 

är ett relativt nytt ämne. Mycket av den tidigare forskningen har bedrivits inom 
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andra ämnen så som historia. Men att som arkeolog forska om 

avrättningsplatser har på senare år fått ett uppsving. Dock att hitta artiklar eller 

avhandlingar som enbart tar upp avrättningsplatsers placering i landskapet har 

varit en utmaning. Men de två första som tas upp här nedan är två bra exempel 

på forskning angående avrättningsplatsernas läge. 

En av de som tar upp avrättningsplatsernas läge är Jenny Nyberg. I hennes 

uppsats, Från Pelarbacken till Skansbacken – En rumslig analys av Stockholms 

galgbackar från medeltid till 1800-talets andra hälft, ligger fokus på att 

identifiera vart i stadsrummet galgbackarna stod. Genom att analysera galgens 

placering i förhållande till stadens rum skulle man enligt Nyberg kunna se 

samtidens syn på dödsstraffet. Placeringen förändrades i takt med att lagen 

skärptes, och även Gustav Vasas centralisering av makten ses som en 

anledning, till en mer synlig plats, Stigberget. Men på samma sätt så ändras 

galgens läge när straffen mildras, till en plats i skymundan i stadens periferi, 

Skanstull (Nyberg 2006). 

I England har Andrew Reynolds studerat avrättningsplatser och dess läge i 

landskapet under perioden ca 850-1066. I boken Later Anglo-Saxon England. 

Life and Landscape (Reynolds 1999) skriver han att två tredjedelar av de 

avrättningsplatser som han undersökt förekom i samband med förhistoriska 

eller anglo-saxiska gravhögar. Resterande avrättningsplatser, det vill säga en 

tredjedel, låg enligt Reynolds på jordvallar. 

Arkeologen Niklas Ytterberg har forskat och skrivit om avrättningsplatser i 

Bohuslän och i Dalsland. I Galgholmen och Stegelholmen. Spår av ett mörkt 

förflutet i skärgården? (2011) där författaren diskuterar huruvida namnen på 

vissa öar längs den bohuslänska kusten härrör från avrättningsplatser. Den 

kittlar fantasin om vilka studier man kan göra och vilken information man skulle 

kunna få ut om man gjorde en djupdykning i de historiska materialen. I Kambol, 

Herrskog och Hällemon – avrättningsplatser på Dal (2012) beskrivs 17 

avrättningsplatser i Dalsland. Ytterberg förklarar kortfattat dödsstraffet, 

avrättningar i stort och i Dalsland, avrättningsplatserna och dess historik. 

2005 genomfördes i Vadstena en av de mest omfattande undersökningarna 

av en avrättningsplats. Denna arkeologiska undersökning låg sedan till grunden 

till boken Döden som straff. Glömda gravar på galgbacken (Fendin 2008). 

Boken skapar en helhetsbild av dåtidens samhälle och hur rättskipningen 
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fungerade. Det ges en bild av avrättningar och platsen för det från tre olika 

perspektiv, det arkeologiska, det osteologiska och det historiska. Framförallt 

lyfter författarna fram personerna som eventuellt blev avrättade på platsen, 

vilket gör boken unik. Under utgrävningen, som var en räddningsaktion då ett 

närliggande företag hade valt att expandera och börja schaktningen utan att ha 

ansökt om tillstånd enligt Kulturminneslagen, fann man 25 individer. Det var 24 

män och en kvinna som blivit avrättade under perioden 1400 till 1650. Vad som 

även framkom under grävningen var att det fanns en stensatt grav från 900-talet 

precis bredvid de avrättades gravar. Denna vikingatida grav tror arkeologerna 

har utgjort en del i ett större gravfält. Författarna till boken är arkeolog Emma 

Karlsson, osteolog Caroline Arcini och historikern Annika Sandén. 

En annan stor utgrävning är den av Galgberget i Visby. Projektledare var Per 

Widerström och tre grävningar skedde under åren 2007, 2008 och 2009. Per 

Widerström, arkeolog vid Gotlands museum, har skrivit ett par rapporter och 

artiklar om ämnet, bland dessa är En annan del av Visby. ”…skall androm till 

skräck och warnagel, och sigh till ett wählförtient straff, uphängias.” (2011). En 

artikel i Gotländskt arkiv 2011 som ger en bild av dåtidens rättskipning såväl 

som nutida undersökningar och forskning kring dessa platser och Galgberget i 

Visby såväl som galgar i andra delar av världen. Galgberget beskrivs utifrån de 

upptäckter som gjordes under den arkeologiska undersökningen, fakta som 

innan man började gräva var okända. 

I boken Döden i skogen (2006) redogör författaren Göran Lager för ca 500 

avrättningsplatser i Sverige. Det enda tvivelaktiga i detta är att författaren inte 

noggrant refererat till de källor han har använt sig av. Det enda som anges är 

att omfattande arkivarbete ligger till grund.  Men förteckningen ger en klar bild 

över problematiken kring att kartlägga alla Sveriges avrättningsplatser. Utöver 

detta får man i boken läsa om personer som mötte döden på 

avrättningsplatsen. 

Nättidningen Rötter, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund, har 

sammanställt en databas över dokumenterade avrättningar med hjälp av dess 

läsare. Tittar man på databasen över avrättade på Gotland finns det ca 70 

stycken poster ordande efter datum. Det står även var de bodde, var de 

avrättades och varför de avrättades. Informationen kommer från olika arkiv, 

bland annat Visby landskansli och domkapitel (Rötter). 
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Ser man till andra ämnen än arkeologi så finns det forskning gjord på 

exempelvis de dödas behandling och trosföreställningarna kring deras nesliga 

begravningar. Folklivsforskaren Ebbe Schön har i sin bok De döda återvänder. 

Folktro om tillvarons gränsland (2000) diskuterat kring varför vissa ställen, som 

gränser, valdes för att begrava de avrättade på. Folktron har spelat stor roll i det 

dåtida samhället och även i dödsföreställningar om gengångare. 

Tidigare publicerade arbeten vid Högskolan på Gotland som behandlar 

ämnet avrättningar och avrättningsplatser är bland annat två osteologiska 

arbeten från 2005 och 2010. 2005 skrev Lindy Börjesson i uppsatsen Hugget 

som stucket. En studie av våldsrelaterade skador om avrättningsplatsen i 

Grötlingbo socken. 2010 skrev Elinor Täng om Galgberget i Visby i uppsatsen 

De dömdas öde – En rättsmedicinsk tolkning av skeletala skador från 

avrättningsplatsen Galgberget i Visby. I skrivandets stund skrivs det även en 

uppsats i osteologi av Beata Lithander (2013) om Eke tings avrättningsplats i 

Grötlingbo socken. Sara Andersson skrev 2010 uppsatsen Död och begraven – 

en analys av de avrättades behandling på galgbacken. 

 

3. PRESENTATION AV MATERIAL 

 

3.1 Kriterier 

Nedan följer en presentation av de kriterier som undersökts i relation till 

avrättningsplatsernas läge i landskapet och även varför dessa är av intresse. 

När man läser inventeringar gjorda av RAÄ finns det kriterier så som att 

avrättningsplatsen är bevuxen med en slånbärsbuske och en nyponbuske. 

Följande kriterier har valts för att de är bestående och går att se på historiska 

och moderna kartor. 

För att se en sammanställning av kriteriernas frekvens i relation till 

avrättningsplatserna se tabell 2 (se kapitel 8. Tabeller). 

 

3.1.1 Grav 

Grav blir i denna uppsats ett samlingsbegrepp för enskilda förhistoriska (innan 

1050 e.Kr.) gravar och gravfält. Enligt Nationalencyklopedin (hädanefter NE) är 

ett gravfält en arkeologisk term för samlade begravningsplatser och för att det 
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ska räknas som ett gravfält ska det finnas minst fem individer begravna (NE 

2013-04-19). 

Det finns ingen tidigare forskning gjord om exakt hur ofta avrättningsplatser 

placerades på forntida gravar i Sverige, men att det har förekommit ganska 

frekvent är vedertaget i den litteratur som rör ämnet avrättningsplatser.  

Ser man till forskningen i Storbritannien så har Andrew Reynolds forskat 

kring avrättningsplatsers placering i landskapet i det senare anglo-saxiska 

England (c. 650-1066 e.Kr.) (Reynolds 1999:23). Två tredjedelar av de 

avrättningsplatser han undersökt var på eller i närheten av förhistoriska eller 

anglo-saxiska gravhögar (Reynolds 1999:108f).  

Varför denna placering sker är svårt att säga, men det finns ett par möjliga 

teorier som kommer att diskuteras i kapitel 4. 

 

3.1.2 Gräns 

Med gräns menas sockengränser och ägogränser. En socken är en kyrklig 

indelning och den kan härledas tillbaka till medeltiden (NE 2013-05-01). Denna 

indelning hade inget med tingsindelningen att göra från början (Steffen 

1943:12). 

Placeringen på en gräns kan kopplas till att man ville visa att man tog 

geografiskt avstånd från de avrättade och genom det tog man moraliskt avstånd 

från deras handlingar (Nyberg 2006:22). 

Man kan även koppla gränsplaceringen till folktron där man trodde att dessa 

platser kunde skapa ett gränsskydd mot gengångare (Schön 2000:81ff). 

 

3.1.3 Höjd 

Med höjd menas kullar, berg, vallar och andra platser som är högre än det 

omgivande landskapet. 

Som nämnts tidigare var det viktigt att avrättningsplatsen låg synlig i 

landskapet och att förlägga den till en höjd var ett sätt att möjliggöra detta 

(Ytterberg 2012:10). Genom att synliggöra platsen så varnade man andra 

människor för vad som kunde hända om man inte levde efter lagen (Karlsson 

2008:39). 
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3.1.4 Korsning 

Likt väg (se 3.1.7 Väg) kan korsning ha använts för att så många som möjligt 

som passerar platsen skulle kunna se och bli varnade. 

Vänder man sig till folktron så ansågs det att korsningar var där 

underjordiska väsen höll till. Det var även ett lämpligt ställe att utföra magiska 

riter och där tre vägar möttes var de bäst lämpade (Schön 1998:105). 

 

3.1.5 Våtmark 

Placeringen av avrättningsplatser i närhet av våtmarker, så som mossar eller 

kärr, kan härledas till folktron. Enligt sägnerna så hade gengångare svårt att ta 

sig upp ur våtmarkerna och på så sätt undvek man att de avrättade gick igen. 

Det var även känt att mossarna kunde suga ner och hålla kvar en 

människokropp. Ska man tro folktron så skulle detta även gälla den dödes ande 

(Schön 2000:82). 

Hur vanlig denna företeelse att begrava avrättade i våtmarker på Gotland 

finns det i skrivandets stund ingen forskning om. 

 

3.1.6 Väg 

Väg kan vid en första anblick tänkas vara ett ganska luddigt kriterium på grund 

av att de finns överallt, förr eller senare kommer de gå förbi en avrättningsplats. 

Det var också det som var meningen. Avrättningsplatser anlades väl synliga, 

ofta nära landsvägar. Detta för att varna de som passerade för vad som hände 

om de inte höll sig till lagen (Ytterberg 2012:11) 

 

3.1.7 Utmark 

Med utmark menas den mark som inte har använts för att odla på, utan kan ha 

haft andra funktioner så som bete eller skogsmark. Ibland har marken inte haft 

någon speciell funktion, då den inte varit bördig eller har varit för stenig. Utmark 

definieras av NE som mark av olika slag som utnyttjades av bysamfälligheten 

som allmänning och det är motsatsen till inägor i en bys eller gårds ägor (NE 

2013-04-25). Inom detta kriterium inkluderas även den mark som inte var duglig 

att odla på, men som nödvändigtvis inte står utmärkt som utmark. 

En anledning till att man valde att placera avrättningsplatserna på mark som 

inte gick att bruka i odlingsbart syfte kan ha varit på grund av att marken blev 
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förorenad, på samma sätt som Emma Karlsson (2008:51) beskriver att vigd jord 

skulle ha blivit förorenad om en avrättad eller självspilling begravts där. Om 

detta kan man blott spekulera, men det är troligt att man inte ville mista 

åkermark. 

 

3.2 Avrättningsplatser 

Detta är en längre beskrivning av avrättningsplatserna, dess läge och i den mån 

det är möjligt även datering av dessa. Här kommer informationen som gick att 

få ut under fältstudierna att redovisas. För sammanställd tabell över kriterierna 

och avrättningsplatserna, se tabell 1 i kapitel 8. Tabeller. 

 

3.2.1 Avrättarbacke, Bara socken 

Idag ligger Avrättarbacke i Hörsne socken efter sammanslagningen med Bara 

socken. I FMIS finns den registrerad som Hörsne 262, en plats med tradition 

och osäker utbredning. Som namnet antyder ligger den i en backe, närmare 

bestämt en NV sluttning (FMIS 2013-05-04). Den ligger öster om Nedbjärs. 

 

Fig 1. Hörsne 262 (markerad med R). Här ses avståndet till Visby. 

 

På de historiska kartorna finns den inte utmärkt, men på 1745 års 

skattläggningskarta över Bara socken står området där avrättningsplatsen 

ligger, enligt FMIS, beskriven som ”Ödesåkern”. Tankarna dras genast till att 
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det står för öde som i levnadslott, men det mest troliga är att åkern legat 

oanvänd. 

Vägen vid avrättningsplatsen har rätats sedan 1745, men man kan anta att 

den har varit synlig från vägen redan innan omläggningen. Enligt de historiska 

kartorna ligger området med Avrättarbacke i närheten av en korsning mellan 

den större vägen mellan Vallstena och Bara och en mindre väg. Platsen är även 

i närheten av sockengränsen mellan dessa två socknar. Precis intill ligger det 

två stensättningar och en stenkrets (FMIS 2013-05-04). 

Enligt nättidningen Rötter står det i Visby Domkapitel AIa:4 (s. 25) att en piga 

från Hörsne ska ha avrättats år 1607 (Rötter). Detta är troligtvis sista 

avrättningen i Bara, för i senare dokument omnämns inte Avrättarbacke. 

Fältstudie 2013-04-30: Trots kartor i såväl mobiltelefon och som utskrivna i 

pappersform gick platsen inte att hitta. Det är mycket sly i området, vilket ledde 

till att stensättningarna och stenkretsen som skulle ligga i närheten och 

eventuella lämningar från avrättningsplatsen inte kunde hittas. I området söder 

om vägen finns spår av kalkbrott och norr om vägen ruinen efter en kalkugn. 

 

3.2.2 Endre backe, Endre socken 

Även kallad Norra Tingsplatsen. Står registrerad i FMIS som avrättningsplats 

(RAÄ:nr Endre 21:1). Ligger sydost om Endre kyrka och markeras av ett kors. 

Avrättningsplatsen ligger öster om vägen (sett från Endre samhälle) som går 

mellan Endre och Dalhem, fortsätter man förbi Endre leder vägen i väster till 

Visby. Mitt emot Endre backe slutar en väg och bildar en korsning med den 

större landsvägen. Platsen ska enligt 1976 års inventering av RAÄ vara 

bevuxen med en slånbärsbuske och en nyponbuske. 
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Figur 2. Endre 21:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Visby. 

 

Endre backe står inte utmärkt på historiska kartor. Men det man kan utläsa av 

såväl namnet som kartorna är att den ligger på en höjd. På grund av dess läge 

kan man dra slutsatsen att marken inte har varit odlad. 

De rättsliga dokument som finns att tillgå tyder på att platsen användes 

mellan åren 1699-1863 (Rötter). 

Fältstudie 2013-04-30: På platsen var det slyigt och den är numera bevuxen 

med fler än en slånbärsbuske och en nyponbuske. Jordmånen verkade vara 

tunn, så har personer begravts här ligger de troligtvis i grunda gravar. En bit 

längre in i skogen finns en glänta med mycket sten i olika storlekar. Denna plats 

skulle lämpa sig bättre som avrättningsplats och såg även ut att vara anlagd. 

 

3.2.3 Skalle Hau, Fårö socken 

Den nordligaste avrättningsplatsen är Skalle Hau på Fårö. I FMIS finns den inte 

registrerad som avrättningsplats utan står med i fritexten under kategorin 

”Tradition” på gravfältet (se RAÄ:nr Fårö 53:1). 

Skalle Hau ligger på en höjd tillsammans med ett gravfält bestående av 

rösen, stensättningar och en domarring. Avrättningsplatsen ligger vid en väg 

som leder till en gård i norr och en större väg i öster. När avrättningsplatsen var 

i bruk fanns inte gården, utan vägen användes troligtvis av de som fiskade i 

Limmor träsk och de som hade marker i närheten. Limmor träsk hade en större 
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utbredning under den tiden och ser man på de tidigaste kartorna så borde 

avrättningsplatsen legat väldigt nära strandkanten.  

 

 

Figur 3. Fårö 53:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Fårö kyrka och Fårösund. 

 

Enligt en sägen ska en ogift prästdotter ha blivit gravid och därmed avrättad på 

Skalle Hau (Lager 2006:277). Vilket år detta skedde framgår inte. 

Sannolikheten att detta skett är inte troligt då gravida ogifta kvinnor inte 

straffades med döden, inte enligt gällande lag i alla fall. Det är den mest tydliga 

ringkorsformiga av stensättningarna som är av intresse, då det är här 

prästdottern ska vara avrättad och begraven. En annan Fåröbo som däremot 

blev avrättad var Marenn Jacobsdatter som enligt anteckning i Visborgs lens 

lensregenskaber tingsvittne 16300420 avrättades för barnamord cirka år 1630 

(Rötter). 

 

3.2.4 Eke tings avrättningsplats, Grötlingbo socken 

Registrerad i FMIS som Grötlingbo 258:1 och ligger mellan Havdhem och 

Grötlingbo samhällen. Avrättningsplatsen ligger på en grusås nära gränserna 

mellan tre socknar; Eke, Grötlingbo och Havdhem. Den ligger bredvid en 

landsväg och strax norr om en trevägskorning. Den finns inte markerad på 

historiska kartor. 



20 
 

 

 

Figur 4. Grötlingbo 258:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Havdhem och 
Burgsvik. 

 

Skelettdelar upptäcktes efter ett ras i en grustäckt 2002 och platsen var innan 

dess okänd. Antalet individer som har hittats är sammanlagt sex stycken, tre 

har blivit avrättade genom halshuggning och de andra tre har man inte kunnat 

bedöma dödsorsaken då det inte fanns tillräckligt mycket skelettdelar. 

Avrättningsplatsen är undersökt och borttagen (Pettersson 2011:12). 

Dateringen av denna avrättningsplats har baserats på fynden och 14C daterat 

trä från stolphål och uppskattas till 1500-talet och /eller början av 1600-talet 

(Petterson 2011:11f). 

För fortsatt läsning om Eke tings avrättningsplats se Lindy Börjessons 

uppsats Hugget som stucket. En studie av våldsrelaterade skador (2005) och 

Beata Lithanders uppsats Brustna ben och brustna hjärtan – en osteologisk 

analys av offren från Eke avrättningsplats i Grötlingbo socken, Gotland (2013). 

 

3.2.5 Bocksarve tingsplats, Levide socken 

Den 13 mars 1739 avrättades timmermannen Mathias Dahlman för 

knivskärning i Burgsviken. Avrättningen skedde 4 mil från Visby, på 

Tingsplatsen Bogsarfwe (Rötter). 

Platsen som kan ha varit den omnämnda avrättningsplatsen ligger i Levide 

socken och är på 1885 års skattläggningskarta över socknen markerad med en 

plattform med vad ser ut som en stång med ett hjul på (se Figur 5.). RAÄ Levide 
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25:1 är registrerad som ”stensättning?” och beskrivs att vara av 

anläggningskaraktär (FMIS 2013-05-05). Det är på ungefär samma plats som 

plattformen på kartan från 1885. 

 

 

Figur 5. Plattform med en pinne och vad som ser ut som ett hjul på. Gården till vänster 
om den är Skogs. 

 

Avrättningsplatsen ligger vid vägen som går mellan Levide och Hemse, nära 

gränsen till Fardhems socken. Strax norr ut finns en våtmark och marken 

beskrivs på de historiska kartorna från 1748 som att vara myrmark med lite 

betes möjligheter för nötkreatur. 

För att se kriterierna till Bocksarve tingsplats se tabell 2 i kapitel 8. Huruvida 

detta skulle kunna vara en avrättningsplats kommer att diskuteras i kapitlet 4. 

 

 

Figur 6. Levide 25:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Bocksarve och Levide. 
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3.2.6 Mästerby avrättningsplats, Mästerby socken 

Avrättningsplatsen i Mästerby finns inte registrerad i FMIS, men finns utmärkt 

på historiska kartor från 1701 (se figur 7.), 1748 (se figur 8.) och 1753 (se figur 

9.). På de historiska kartorna står den utmärkt som Södra Häradets Executions 

Plats och ligger norr om vad som beskrivs som ett gammalt fånghus. En 

gammal tingsbyggnad ligger söder om avrättningsplatsen. 

 

 
Figur 7. 

 
Figur 8. 

 
Figur 9. 

För större och mer utzoomade kartor se bilagor. 
 

Mästerby avrättningsplats ligger sydväst om Mästerby samhälle vid en korsning. 

På de historiska kartorna möttes många vägar i detta område. Den låg inte 

långt från gränsen till Sanda socken. 

Första avrättningen på platsen skulle kunna vara den av Olof Magnuse som 

avrättades för kyrkostölder år 1690 vid Söder Ting. Galgen där beskrivs som 

nybyggd då det inte funnits någon galge där förut (Rötter). När den sista 

avrättningen skedde kan man inte med säkerhet säga, men det sista 

dokumentet som rör en avrättning på Söder Ting är år 1724 (Rötter). Efter detta 

finns det belägg genom de historiska kartorna då platsen finns utmärkt till och 

med 1753 års karta. 

 

3.2.7 Stenkumla backe, Stenkumla socken 

Platsen är registrerad i FMIS (Stenkumla 196:1) och utmärkt på skifteskarta 

över Stenkumla socken författad mellan åren 1861 och 1865. Där står marken 

vid avrättningsplatsen beskriven under skogs och betesmark. Stenkumla backe 

ligger norr om Stenkyrka kyrka vid en landsväg och platsen markeras med ett 

minneskors i trä. Bredvid ligger en stensättning (RAÄ Stenkumla 197:1) med en 

grop i mitten. Vid RAÄs inventeringen 1976 ställdes frågan om minneskorset en 

gång stått här istället. 
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Figur 10. Stenkumla 196:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Stenkumla och 
även Stenkumla kyrka. 

 

Precis som Mästerby avrättningsplats är Stenkumla backe beskriven att vara 

avrättningsplats för Gotlands södra härad (FMIS 2013-04-27). Då dateringarna 

inte överlappar varandra skulle det kunna vara så att Mästerbys 

avrättningsplats ersattes av den i Stenkumla som togs i bruk 1759 (Rötter). Den 

sista avrättningen på Stenkumla backe var den av Konrad Pettersson Tektor 

den 18 maj 1876. Det blev även den sista offentliga avrättningen i Sverige 

(Widerström 2011:87). 

 

Figur 11. Karta över Stenkumla socken 1861. Stenkumla backe står utmärkt som 
”afrättsplats” (inringad på kartan). 
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3.2.8 Kägelbacke, Sundre socken 

RAÄ Sundre 5:1 är en hög på en höjd nordost om gården Skoge i södra delen 

av socknen. Namnet på platsen är antingen Kegelbacke eller Stegelbacke. 

Kägelbacke är namnet på moderna kartor. Enligt Halldur Lassén m.fl. har högen 

använts som galgplats (FMIS 2013-04-27). 

 

 

Figur 12. Sundre 5:1 (markerad med R). Här ses avståndet till Sundre och närheten till 
havet. 

 

Bredvid höjden där avrättningsplatsen är placerad går det en väg som leder ner 

mot havet i söder och i norr mot Sundre samhälle. På historiska kartor kan man 

lokalisera vart Kägelbacke ligger, men det finns inga beskrivningar till marken. 

Därför antas platsen ligga på utmarker. 

 

3.2.9 Galgberget, Visby socken 

Gotlands bäst bevarade avrättningsplats ligger norr om Visby innerstad och 

kallas för Galgberget. Den består av tre kalkstenspelare och kring dessa går en 

mur. I FMIS är den registrerad som Visby 72:1 och under åren 2007, 2008 och 

2009 har den varit föremål för arkeologiska undersökningar. 

På en geometrisk avmätning från 1697 (se Figur 14.) finns Galgberget 

utmärkt med texten ”Rättareplats”. Galgberget ligger på Visby stads utmark på 

de kartor som information om marken finns. Terrängen består av flack hällmark 

som inte lämpar sig att odla på, precis vid klintkanten. Förbi avrättningsplatsen 

gick en väg till/från Visby, idag har vägen en annan sträckning. Placeringen på 

klintkanten gör att den är väl synlig från havet och innan dagens bebyggelse 

kan man tänka att den låg väl synlig i landskapet.  
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Figur 13. Visby 72:1 (markerad med R). Söder om Galgberget ses Visby innerstad. 

 

Trots att det heter Galgberget så har avrättningsmetoden inte varit begränsad 

till hängning, utan människor har även halshuggits. Det förekom även skärpta 

straff, så som att kroppen steglas eller bränns på bål efter avrättningen 

(Widerström 2009:6). 

Figur 14. Galgberget i Visby markerat som ”rättareplats” på karta från 1697. 
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Dateringen av avrättningsplatsen har grundats på flera faktorer så som 

byggnadens utformning, 14C-dateringar, föremålsfynd, historiska dokument och 

genom att jämförelse med objekt med stilistiska likheter. 1200-talet brukar vara 

den vanligaste dateringen. Det första skriftliga dokumentet som tar upp 

Galgberget är från 1555. Den 5 mars 1845 genomfördes den sista avrättningen 

här (Widerström 2011:90f). 

För fortsatt läsning om Galgberget i Visby se Sara Anderssons (2010) 

uppsats Död och begraven – En analys av de avrättades behandling på 

galgbacken i den jämför hon hur de döda behandlades på Galgberget i Visby 

och Slots Bjergby i Danmark. Elinor Täng (2010) skrev i uppsatsen De dömdas 

öde – En rättsmedicinsk tolkning av skeletala skador från avrättningsplatsen 

Galgberget i Visby om de skador och synliga spår från avrättningen som fanns 

på benen från Galgberget. 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Kriterier 

De bevingade orden ”alla vägar bär till Rom” skulle kunna skrivas om till ”alla 

vägar bär förbi en avrättningsplats”. Liknelsen haltar och det är en något 

överdriven sanning, men att det är vanligt att placera avrättningsplatser vid 

vägar på Gotland går inte att förneka. Alla åtta avrättningsplatser låg vid en väg. 

Som nämnts tidigare skulle väg kunna ses som ett alltför generellt kriterium, 

mycket på grund av mängden vägar som finns. Men inte att förglömma är att 

avrättningsplatsen skulle vara väl synlig, detta var viktigt då avrättningar inte 

bara skulle tjäna som ett straff utan även skulle ha avskräckande syfte 

(Ytterberg 2012:10f). Vägarna leder mellan samhällen, förutom Skalle Hau på 

Fårö och Kägelbacke i Sundre då vägarna har varit något mindre och lett till 

fiskelägen eller åkermark. Så trots att de inte ligger vid en landsväg så fyllde 

den nog funktionen att avskräcka då det måste ha varit mycket folk i rörelse på 

vägarna då de leder till viktiga platser. Placeringen kring dessa vägar kan 

kopplas till att många människor förflyttade sig mellan samhällena eller 

fiskelägena och därmed såg platsen. Då majoriteten av avrättningsplatserna 

ligger belägna vid landsvägar som leder mellan samhällen, kan man våga sig 
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på att säga att kriteriet väg syftar på dessa och de mindre vägar som leder till 

viktiga platser så som fiskelägen och åkrar. Det är inte troligt att kriteriet syftar 

på mindre vägar mellan gårdar. 

Att den skulle vara synlig kan även kopplas till att fyra av nio 

avrättningsplatser låg i korsningar. Detta tyder på att man ville exponera platsen 

för så många förbiresande som möjligt. Korsningar har även en roll i den 

svenska folktron där den ansågs vara en speciellt bra plats att utföra magi på 

(Schön 1998:105). Avrättningsplatser sågs i allmänhet som farliga platser, om 

så bara att passera förbi (Schön 2000:81). Att avrättningsplatsen då är placerad 

i en korsning gör den onekligen svår att undvika. 

Såväl väg som korsning kan självklart kopplas till transport. Det var enklare 

att ta sig till en avrättningsplats som låg vid en väg än en som låg mitt inne i 

skogen. Detta är nog en del i det hela, men att många skulle se den är nog den 

mest troligaste förklaringen till denna placering. 

Ett annat sätt att möjliggöra att avrättningsplatsen syns är att placera den på 

en höjd. Av de åtta avrättningsplatser som studerats ligger sex av dem på 

höjder. Som nämnts av flera författare placerades avrättningsplatserna på detta 

synliga sätt för att avskräcka andra från att begå brott (Karlsson 2008:49; 

Ytterberg 2012:10). Att dessa höjder inte var lämpade att odla på bidrog nog till 

att man placerade avrättningsplatsen där. 

Att placera avrättningsplatsen vid en väg gör den synlig för de som passerar. 

Fördelen med att placera den på en höjd är att det inte bara är de som passerar 

på den närliggande vägen som kan se den. En avrättningsplats belägen på en 

höjd kan, beroende på terrängen i området, ses från gårdar, andra höjder i 

landskapet och från havet. 

På utmarker, som nämnts tidigare inkluderar kriteriet även den mark som inte 

står utmärkt som utmark på de historiska kartorna men som platsar under den 

benämningen ändå, var sju av åtta avrättningsplatser placerade. Att just utmark 

används kan förklaras av att man inte förlorar åkermark genom denna 

placering. Att man inte ville använda åkermark skulle kunna förklaras av att 

avrättningsplatser är förknippade med många föreställningar och människor 

undvek dem så gott de kunde (Schön 2000:81). Skulle man ha placerat en 

avrättningsplats på en åker skulle detta betyda att bonden skulle behöva arbeta 

i närheten av den hela tiden, något som troligtvis inte skulle vara uppskattat. 



28 
 

Blod som kom från halshuggna ansågs kunna bota sjukdomar som epilepsi 

och engelska sjukan. Den avrättades kropp kunde fylla olika funktioner både på 

gott och ont (Karlsson 2008:46). Att den avrättades kropp, oftast kvinnor, och 

självspillingar brändes på bål var vanligt som ett skärpt straff och även för att se 

till att personen inte gick igen. I och med bränningen av kroppen uppstod en ny 

fara; att där röken dragit fram skulle skörden bli förstörd (Schön 2000:84). Om 

röken ansågs orsaka missväxt, så borde utan tvekan den avrättades kropp och 

blod inte vara gynnande för den kommande skörden. Utmark blir då ett kriterie 

där dessa illabådande krafter inte kan påverka byns eller bondens odling, 

såvida inte röken från bålet blåser åt fel håll. 

Avrättningsplatsers placering på gravar och gravfält är något som nämns i 

litteratur och rapporter, men hur ofta detta förekommer finns inte i nuläget 

undersökt och publicerat. I studien av dessa åtta avrättningsplatser hade fyra av 

dem just denna placering. Det är svårt att veta hur mycket kunskap man hade 

om dåtidens gravtraditioner, men att det var en grav bevarad från tiden då man 

var hedningar visste man nog. Att man valde att såväl avrätta som begrava 

människor på forntida gravar kan ha haft att göra med att de var hedniska. Det 

skulle kunna tyda på att man ville signalera ännu tydligare att de avrättade var 

utanför kyrkans gemenskap. En annan möjlighet skulle kunna vara att vissa 

gravfält innehåller mycket sten och är därför inte användbara som åker, så man 

valde att avrättningsplatsen skulle ligga där (Karlsson 2008:52). I England är, 

enligt Reynolds (1999), två tredjedelar av de avrättningsplatser han undersökt 

placerade på anglo-saxiska eller förhistoriska gravhögar. En förklaring som ges 

är att man i germansk folktro trodde att drakar och andra övernaturliga väsen 

bodde i gravhögarna och att man på grund av detta begravde de avrättade där. 

Genom att begrava dem på dessa platser dömde man de avrättade till evig 

plåga (Reynolds 1999:108ff). 

Att man valde gravhögar på grund av att de var hedniska och att man ville 

visa att de avrättade inte var en del av den kristna gemenskapen är en trolig 

förklaring. Att det är troligt kan motiveras med att under medeltiden och i tidig 

nyare tid var Gud, och därigenom kyrkan, något av det viktigaste i livet (Sandén 

2008:106). Kyrkan hade en avgörande roll i livets alla skeden och att då bli 

nekad plats på kyrkogården var nog som att bli nekad gemenskapen i 
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himmelriket. Att bli avrättad och begravd i en hednisk grav eller gravfält borde 

ha setts som skamfullt och ett övertydligt förvisande från kyrkan och samhället. 

Teorin om att man inte ville förlora åkermark är återkommande och känns 

därför viktig. Åkern var trots allt det som ledde till mat på bordet och blev det 

missväxt var risken att människor dog av svält. Att placera en avrättningsplats 

på en åker var nog lika med att riskera att få missväxt. 

De två minst frekvent använda kriterierna är gräns och våtmark. Av de 

undersökta avrättningsplatserna ligger två av dem vid gränser. Gränserna i 

detta fall är sockengränser mellan en eller flera socknar. Placeringen vid 

sockengränser och stadsgränser kan vara ett sätt att visa avsky för 

delinkventerna (Nyberg 2006:22). Det skulle vara en tydlig markering att de 

avrättade var utanför samhället och gemenskapen. Socken är en kyrklig 

indelning och att då placera avrättningsplatserna i dess utkant visar, ihop med 

att de avrättade inte fick begravas i vigd jord, att kyrkan tog avstånd. 

Placeringen kan även kopplas till folktron om hur man undviker gengångare. 

Då den avrättade hade levt ett skamligt liv och även dött en våldsam död fanns 

risken att personen skulle gå igen. För att undvika detta kunde man placera 

graven vid gårdsgräns eller sockengräns. Detta för att skapa något slags 

gränsskydd, enligt Ebbe Schön (2000:81ff). 

På grund av att många avrättade blev begravda på samma plats som 

avrättningen verkställdes, och även på grund av föreställningarna förknippade 

med platsen, så skulle det tänkas logiskt att även placera avrättningsplatsen på 

gränser. Vare sig det är för att man ville undvika gengångare eller för att man 

hade en gemensam avrättningsplats med grannsocknen för att man tillhörde 

samma ting. 

Av de åtta avrättningsplatserna som inkluderats i studien låg en av dem vid 

en våtmark, Skalle Hau på Fårö. På moderna kartor över Fårö ser det inte ut 

som om Skalle Hau ligger vid en våtmark, men ser man till historiska kartor så 

ligger den nära Limmor träsk. Det var det största träsket på Fårö och det 

dikades ur i slutet av 1800-talet. Innan det dikades ur hade gårdar tilldelade 

fiskelägen i Limmor träsk och det är troligt att många människor rörde sig i 

området och passerade förbi Skalle Hau1. Placeringen vid våtmarken berodde 

                                            
1
 Brogren, Gunilla. 2013. E-mail 25 maj. 
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nog inte på att man skulle ha sänkt ner de avrättades kroppar i Limmor träsk, 

utan på grund utav att det var ett öppet landskap där avrättningsplatsen var väl 

synlig. Människor som var på väg ner till fiskelägena eller till åkrarna passerade 

på vägen förbi Skalle Hau. Våtmark var nog ett kriterium använt för att det 

synliggjorde avrättningsplatsen. Att man skulle ha sänkt ner kroppen på en plats 

där man sedan skulle fiska låter inte troligt. På samma sätt som man troligtvis 

inte ville ha en avrättad begravd på sin åker ville man nog heller inte ha den 

nedsänkt bland fisken man sedan skulle äta. 

Den eventuella avrättningsplatsen Bocksarve tingsplats var även den 

placerad vid en våtmark, men eftersom denna inte är medräknad bland de 

andras så kommer dess läge istället att diskuteras i 4.2.1 Bocksarve Tingsplats, 

Levide socken. 

Den utan tvekan allra viktigaste placeringen var i ovigd jord. Detta för att 

många människor blev begravda på samma plats som de blev avrättade. 

Föreställningen förr i tiden var att den avrättades kropp skulle kunna förorena 

kyrkogårdens vigda jord (Karlsson 2008:51). Man kan även koppla det till ett 

annat straff, som ansågs mildare än dödsstraff, förvisning. Detta straff gavs till 

dem som ansågs störa ordningen i samhället och ibland som förmildrande från 

dödsstraff. I det medeltida samhälle var det viktigt att vara en del av 

gemenskapen, annars saknade man de skyddsnät som församlingen och byn 

kunde ge. Så att bli förvisad sågs som ett hårt straff (Sandén 2008:139ff).  Att 

bli begravd i ovigd jord kan ses som en förvisning från gemenskapen på 

kyrkogården. Det blir ett ytterligare straff, ett straff som sträcker sig till livet efter 

detta.  

Att avrättningsplatsen legat synligt har, ihop med väg och ovigd jord, varit 

den vanligaste placeringen. Att avskräcka, som nämnts tidigare, var även syftet 

med dödsstraffet. 

Synen på dödsstraffet och avrättningsplatsers placering har med all säkerhet 

förändrats över tid, precis som Nyberg (2006) visar att den gjort i Stockholm. 

Men med det begränsade materialet som finns på Gotland kan inte en sådan 

analys göras i skrivandets stund. 

 

 

 



31 
 

4.2 Avrättningsplatser 

Som tidigare nämnts har avrättningsplatserna som använts i studien valts på 

grund av att deras läge har varit känt sedan innan. Med känt menas att de är 

utmärkta på historiska kartor och/eller registrerade i FMIS. Utan platsens läge 

skulle en studie som denna inte vara trovärdig då resultatet skulle baseras på 

gissningar. Men det har under arbetets gång dykt upp frågetecken kring 

huruvida dessa avrättningsplatsers exakta läge faktiskt är korrekta. Endast två 

av de åtta avrättningsplatserna har blivit arkeologiskt undersökta. Nedan 

kommer det diskuteras kring avrättningsplatsernas läge och informationen som 

finns att tillgå ur ett källkritiskt perspektiv. 

I Stenkumla och Endre står det kors resta till minne av dem som avrättades. 

Frågorna som uppstår kring detta är när dessa kors restes och av vem. I FMIS 

finner man inte svaret, inte genom att söka efter det på internet och inte heller 

på informationsskylten vid Stenkumla avrättningsplats. Varför denna fråga 

uppkommer är enkel, har korsen satts upp många år efter sista avrättningen är 

de inte säkert att det är resta på rätt plats. Kanske har dessa kors rests närmare 

vägen för att korset inte hade synts tydligt om det varit placerat på 

avrättningsplatsen. Avrättningsplatsen i sig kanske ligger en liten bit in i 

skogen? 

Svaret på denna fråga angående korsens placering och datering har sökts, 

men inte hittats. 

När man läser på FMIS om Stenkumla backe och om fornlämningarna i 

området hittar man ganska snart den närliggande stensättningen Stenkumla 

197:1. Den är intresse på grund av en kommentar gjord under inventeringen 

1976 som ifrågasätter om inte minneskorset stått på denna plats en gång (FMIS 

2013-05-04). Det skulle behöva undersökas mer och eventuellt grävas ut eller 

gå över platsen med georadar och/eller metalldetektor. 

Avrättarbacke i Bara ligger enligt kriterierna bra, men tittar man på en karta 

så ligger den väldigt avsides. Till detta hör att det i FMIS står att informationen 

endast har byråmässigt granskats, vilket betyder att platsen inte har undersökts 

i fält. Samtidigt står det att det 2004 skett en skog- och historiainventering 

(FMIS 2013-05-04), men det står ingen kommentar om huruvida platsen kunde 

lokaliseras eller ej. Detta gör att man ställer sig frågan om huruvida detta 

faktiskt är den rätta platsen för avrättningsplatsen eller om den helt enkelt inte 
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är synlig längre utan har blivit skadad under väg- eller skogsarbete. Under 

fältstudien den 30 april 2013 så hittades inte platsen, att det var mycket sly i 

området gjorde inte letandet enklare. 

När det kommer till avsaknaden av avrättningsplatser utmärkta på de 

historiska kartorna kan förklaringen finnas i att kartan är gjord många år efter 

sista avrättningen och därmed var inte platsen längre i bruk. Det kan även 

förklaras med att olika kartor var gjorda för olika ändamål, exempelvis 

skattläggningskartor, skifteskartor och arealavmätningar. På dessa kartor var 

det inte säkert att man dokumenterade att det var en avrättningsplats, då det 

inte rörde den fakta som kartan syftade till att förmedla. 

Tack vare FMIS så kan man enkelt få tillgång till information om 

avrättningsplatser. Det problematiska med FMIS är att avrättningsplatser står 

registrerade i olika kategorier. Ibland står de under ”plats med tradition”, 

”sammanförda lämningar” eller ”grav”. Så trots att det är lättillgängligt är 

letandet ganska problematiskt ibland. 

Nättidningen Rötter har en databas där tidningens läsare har sammanställt 

information om avrättningar på Gotland från ca 1585 till 1876. Denna 

information kommer från källor så som Visby domkapitels protokoll, 

kalendernotiser skrivna av Lauritz Christensson Bachér mellan åren 1644 och 

1657,Wisby Weckoblad, Hovrättsresolution Visbylandskansli, m.fl. Ibland 

saknas dock referenser. Det är sannolikt att dessa är tagna från samma källor 

som de med utskrivna referenser men att den som fört in informationen i 

databasen glömt hänvisa till källan. Författaren är väl medveten om detta, men 

gjorde valet att ta med dateringarna för att ge läsaren en bild av vad som är 

möjligt att studera inom forskningsområdet och även för att ge en bild av när 

platserna ungefärligt var i bruk. 

 

4.2.1 Bocksarve tingsplats, Levide socken 

Den 13 mars 1739 ska en avrättning ha skett på Tingsplatsen Bogsarfwe, 4 mil 

från Visby (Rötter). Det står inte skrivet var denna tingsplats ligger på Gotland 

och då det finns flera platser med liknande namn var det svårt att veta vart 

tingsplatsen var belägen. Avståndet från Visby fick därför bli det som 

avgränsade. De historiska kartorna gav inget tills Levide socken undersöktes. 
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Där finns det ett ställe som heter Bocksarve och en bit öster om, på markerna 

tillhörande hemmanet Skogs, hittades en intressant symbol (se Figur 5.). 

Inte att förglömma är att en mil 1739 inte var lika lång som en mil 2013. Innan 

1699 hade man olika måttsystem beroende på vart i landet man befann sig, 

exempelvis smålandsmilen var 7 600 meter medan västgötamilen var 13 000 

meter. 1699 infördes en enhetlig mil i Sverige och detta för att avståndet mellan 

gästgiverierna skulle vara en lika lång mil. En mil var 36 000 fot, i dagens mått 

mätt strax över milen, för att vara exakt 1,0688 mil (Carlsson 1989:32). Med 

detta i åtanke blir dåtidens 4 mil ca 4,3 mil idag. 

Till Bocksarve är det ca 4,5 mil från Kajsartornet i Visby. Kajsartornet valdes 

som punk då det står att den avrättade fången Mathias Dahlman först suttit i 

arresten i staden (Visby) och sedan suttit i fängelset i sex månader (Rötter). 

Fängelset var mellan åren 1681 och 1859 Kajsartornet, som är ett murtorn i 

Visby stadsmurs sydöstra del (www.gotlandsmuseum.se).  

När det kommer till namnet ”Tingsplatsen Bogsarfwe” så skulle det i så fall 

syfta på en tingsplats i Bogsarfwe, inte att det syftar på Bogsarfwe ting. 

Bogsarfwe ting har inte funnits på Gotland. Levide socken, och sålunda även 

Bocksarve, tillhörde Eksta ting som i sin tur var en del av Hoburgs setting 

(Steffen 1943:60). 

Den eventuella avrättningsplatsen ligger belägen i en sluttning i östa delen av 

Levide socken, bredvid landsväg 141. En bit öster ut ligger sockengränsen mot 

Fardhem. Det är även gränsen mot Hemse ting och Burs setting. Den ligger vid 

en våtmark, den enda av dem undersöka platserna som gör det. Den ligger på 

ägorna tillhörande Skogs. Detta är av intresse då Skogs var från 1750 södra 

häradets tingsställe och ”häradshöfdingeboställe”, boplats för häradshövdingen 

(Snöbohm 1871:27f). 

I FMIS finns en stensättning (Levide 25:1) registrerad i samma område som 

plattformen på de historiska kartorna. Huruvida det är en stensättning 

ifrågasätts av inventeraren och personen tror istället att det kan vara en tjärdal 

då den beskrivs vara av anläggningskaraktär. Det beskrivs även att det finns 

rännor. Provstick har gjorts och kol hittades ca 0,1 meter ner (FMIS 2013-05-

05). När det kommer till lämningar efter halshuggningar har grunda rännor 

nämnts som en sådan. Rännan ska ha lett mellan stupstocken där man högg av 

huvudet och en grav. Rännans utseende och funktion tas dock inte upp i de 

http://www.gotlandsmuseum.se/


34 
 

skriftliga källorna (Karlsson 2008:32). Kolen skulle kunna förklaras med att det 

på avrättningsplatser bränts kroppar, av såväl avrättade som självspillingar. Om 

detta finns inget dokumenterat när det kommer till den aktuella platsen, utan det 

enda som finns att ta fasta på är avrättningen 1739. 

Om man bara ser på kriterierna så ligger platsen bra; väl synlig i landskapet i 

en sluttning vid gränsen mellan två socknar, två ting och två settingar. 

Eventuellt är den också placerad på en stensättning (Levide 25:1). Angående 

olikheten i stavningen så verkar det finnas regionala olikheter i stavningen av 

platser. På en karta kan ett platsnamn stavas på ett visst sätt och på nästa från 

följande år kan det stavas på ett annat. Detta går även se i rättsdokumentet 

(Rötter) där domen för den avrättade mannen Mathias Dahlman beskrivs. 

Någon mening in i texten stavas namnet istället Mattias Dahlman. Kanske var 

inte stavningen så viktig då de flesta, om inte alla, visste vad eller vem man 

menade ändå? Sedan kan det kanske förklaras med att det är olika personer 

som ritat kartorna och man hade kanske uppfattat stavningen olika. 

Kanske har man lättare att under en inventering tolka lämningen som en 

tjärdal än som en avrättningsplats. Dels på grund av avrättningsplatsernas olika 

karaktärer, allt från väldigt synlig ovan mark så som Galgberget i Visby till 

avrättningsplatser dolda under ytan. Men kanske även på grund av att det är en 

mörk del av vårt förflutna? 1978 är inventeringen av Levide 25:1 gjord och 

kanske det inte hörde tiden till med avrättningsplatser. Självklart kan det även 

vara så att det bara är en tjärdal. 

Det går inte med den information som finns att tillgå säga att detta skulle vara 

den omnämnda Tingsplatsen Bogsarfwe. För att veta definitivt skulle det 

behövs en studie i fält då de skriftliga källorna inte räcker till. 

Denna eventuella avrättningsplats togs med som ett exempel på hur man 

skulle kunna använda kriterier för att lokalisera avrättningsplatser. I detta fall 

skulle man kunna dra slutsatsen att platsen lämpar sig som avrättningsplats, 

men att det inte går att veta vilken funktion den haft utifrån detta. Kriterierna 

skulle behöva vara flera och testas i större utsträckning för att få den önskade 

träffsäkerheten. 
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5. RESULTAT 

Uppsatsen har gett en inblick i hur man skulle kunna välja, utvärdera och 

använda olika kriterier för att lokalisera avrättningsplatser. Det har även 

bekräftats att det allra viktigaste kriteriet för avrättningsplatser var att de skulle 

synas. Kriterier som möjliggör avrättningsplatsens synlighet, så som väg och 

höjd, var även bland de mest frekvent använda.  

Ett faktum som blivit uppenbart genom studien av de sju kriterierna är att 

folktron kan ha spelat roll i valet av plats för avrättningar. Det öppnar upp för ett 

nytt fokusområde, folktrons påverkan på avrättningar och avrättningsplatsers 

placering. Gränser kan exempelvis ha varit ett kriterium valt för att det ansågs 

skapa ett skydd mot gengångare, något som man fruktade mycket. Men det 

skulle behöva göras en studie med inriktning endast på relationen mellan folktro 

och avrättningsplatser för att hitta fler troliga kopplingar. Innan man använder 

folktron behöver man också försäkra sig om vart källan kommer ifrån och hur 

vedertaget det var i samhället under den tiden. 

Nedan följer en sammanställd tabell (tabell 1) över de olika kriteriernas 

frekvens. 

 

Tabell 1. Kriteriernas frekvens. 

Kriterium Frekvens 

Väg 8 

Utmark 7 
Höjd 6 
Grav 4 

Korsning 4 
Gräns 2 

Våtmark 1 

 

Som man kan utläsa av tabellen så är de tre mest frekventa väg, utmark och 

höjd. De minst frekventa är grav, korsning, gräns och våtmark, vilket betyder att 

av de sju kriterierna som testades, var det inget som inte gav något resultat.  

Väg (8/8), utmark (7/8) och höjd (6/8) var de tre mest frekvent förekommande 

kriterierna. Vägarna var på sex av de åtta avrättningsplatserna landsvägar som 

leder mellan samhällen. De som inte låg vid en större väg var Skalle Hau på 

Fårö och Käglebacke i Sundre socken. Fördelen med placera en 

avrättningsplats vid väg och höjd är att det synliggör platsen. Förbipasserande 
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på vägen ser den, såväl som personer som bor och/eller verkar i området kring 

höjden ser avrättningsplatsen. Det har mycket med synlighet att göra då 

avrättningar inte bara skulle straffa den dömde utan även avskräcka andra. 

Utmark var ett kriterium som passade på alla utom en avrättningsplats. Att 

man inte ville förlora åkermark verkar i dessa fall ha varit mycket viktigt. Det kan 

också ha varit för att det inte ansågs som en klok idé att placera en 

avrättningsplats på bördig mark. Man ville inte ha de avrättade på kyrkogården 

för att de ansågs orena den vigda jorden, man ville nog heller inte ha deras 

kroppar i bördig jord och riskera att det blev missväxt eller att det man odlade 

skulle ”ta smak” av de avrättade. Utmarkerna kan även ha varit allmänningar 

och därför lämpliga att placera avrättningsplatser på. 

Korsning är klurigt då det är ett kriterium som är beroende av ett annat, för 

utan vägar så kan det inte bli en korsning. På sätt och vis skulle man kunna 

kalla det ett underkriterium till väg. Men med tanke på folktrons föreställningar 

om att korsning är en magisk plats fick detta vara ett eget kriterium. Det är även 

en mycket synlig plats då det är en knytpunkt för flera vägar. 

Som nämnts ovan var våtmark det kriterium som använts minst gånger, det 

är Skalle Hau på Fårö och den eventuella avrättningsplatsen i Bocksarve. 

Kriterierna från Bocksarve har inte räknats in i ovanstående statistik. Detta för 

att det inte är klart huruvida detta är en avrättningsplats eller ej. Under arbetets 

gång har det också blivit klart att denna studie inte kan svara på frågan om det 

är Tingsplatsen Bogsarfwe som omnämns i rättsdokumenten. Men Levide 25:1 

ligger enligt kriterierna bra och är en lämplig plats för en avrättningsplats. 

Framtida forskning får reda ut av vilken karaktär platsen är. 

Grav, som även inkluderar gravfält, var ett kriterium som det stått om i 

litteraturen, men inte getts någon förklaring eller hur ofta detta sker. Det 

inkluderades i studien för att se om det skulle gå att använda eller om det 

förekommer för få gånger. På dessa åtta avrättningsplatser var det fyra stycken 

som hade den placeringen. Trots att det är ett litet antal undersökta platser 

bådar detta gott för användandet av detta kriterium. Om man leker med tanken 

att dessa åtta avrättningsplatser är representativa för Sveriges 

avrättningsplatser, skulle det betyda att 50 procent av dem är placerade på 

gravar. Det är bara spekulation, men något som bör utforskas vidare. 
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Det har uppkommit frågor som inte har blivit besvarade i studien, så som den 

angående minneskorsen resta i Stenkumla och Endre. Beroende på när dessa 

restes och vilken kännedom personerna som reste dem hade om 

avrättningsplatserna så kan de vara resta på fel ställe. Även detta åligger 

framtida forskning att ta reda på om de markerar platsen där avrättningarna 

skedde eller om man har satt upp dem på en ungefärlig plats. 

Avrättningsplatsers geografiska placering har troligtvis ändrats med tiden, i 

takt med att synen på en människas värde ändrades. Men detta går inte att se 

på de avrättningsplatser som ingått i denna studie. Det är för få undersökta 

avrättningsplatser och dateringarna på dem är för osäkra. För att se hur 

avrättningsplatsernas geografiska placering förändrats över tid krävs ett större 

material. 

 

5.1 Slutsatser 

Här presenteras svaren på frågeställningarna i tur och ordning. Detta för att 

förtydliga de resultat som framkommit. 

 

Vilka kriterier kan användas för att lokalisera avrättningsplatser på 

Gotland? 

De kriterier som kan användas är följande: 

- Väg 

- Utmark 

- Höjd 

- Grav 

- Korsning 

- Gräns 

- Våtmark 

Alla kriterierna som testades går att använda. Men de som inte är lika frekvent 

förekommande, så som gräns och våtmark, är lite mer svåranvända. 

 

Varför är de mest frekventa kriterierna fördelaktiga att placera 

avrättningsplatser på/vid? 

Väg (8/8), utmark (7/8) och höjd (6/8) var de tre mest frekvent förekommande 

kriterierna. Fördelen med placera en avrättningsplats vid väg och höjd är att det 
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synliggör platsen. Förbipasserande på vägen ser den, såväl som personer som 

bor och/eller verkar i området kring höjden ser avrättningsplatsen. Det har 

mycket med synlighet att göra då avrättningar inte bara skulle straffa den 

dömde utan även avskräcka andra. 

Placeringen på utmark är fördelaktig då man inte förlorar någon åkermark. 

Det kan även vara för att utmarken har varit en allmänning och tillhört 

byn/staden. 

 

Kan man härleda en viss geografisk placering till en viss tidsperiod? 

Nej. För att göra en sådan analys skulle det behövas flera dateringar och det 

skulle även behövas ett större antal avrättningsplatser. 

 

Kan man med hjälp utav kriterierna verifiera eller falsifiera huruvida 

Bocksarve i Levide socken skulle vara den omnämnda Bogsarfwe 

tingsplats? 

Nej. Det krävs mer information för att kunna verifiera eller falsifiera den teorin. 

Men med hjälp utav kriterierna kan man dra slutsatsen att platsen lämpar sig för 

att placera en avrättningsplats på. 

 

5.2 Framtida forskning 

Kriterierna som tagits upp i denna uppsats är troligtvis bara en del av de 

kriterier som är möjliga att använda för att lokalisera avrättningsplatser. Men för 

att kunna identifiera användbara kriterier krävs ett större antal 

avrättningsplatser. Här finns en möjlighet att utveckla ett nationellt system för att 

lokalisera avrättningsplatser. 

En djupdykning i de gamla rättsdokumenten skulle öppna upp för mer 

information angående avrättningsplatserna på Gotland. 

Nättidningen Rötters databas över avrättade skulle behöva kompletteras med 

källhänvisningar för att dessa ska kunna användas på ett mer trovärdigt sätt i 

framtida studier. 

Angående den eventuella avrättningsplatsen i Bocksarve, Levide socken, 

skulle det behöva göras mycket mer forskning och undersökningar för att kunna 

fastställa vad det är. Är det inte en avrättningsplats finns det fortfarande en 
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tingsplats vid ett Bogsarfwe någonstans på Gotland som ligger och väntar på att 

bli upptäckt. 

Minneskorsens placering i Endre och Stenkumla skulle det behövas mer 

klarhet i. Vem reste dem? När restes de? Vilka grunder fanns det i att man 

placerade dem just där de står? Vet man att de står på rätt plats? Detta är av 

vikt därför att om de står på fel plats är det felregistrerat i FMIS, vilket lämnar 

den faktiska avrättningsplatsen utan skydd. 

Forskningen kring avrättningsplatser verkar under de senaste åren ha ökat, 

med tanke på antalet publikationer som finns. Men majoriteten av dessa 

publikationer tar upp människorna som blev avrättade, brottet som ledde till 

döden, hur avrättningen gick till eller hur avrättningsplatsen hittades genom en 

slump. Det finns inte mycket som tar upp placeringen i landskapet och där finns 

mycket forskning kvar att göra. Att använda sig av folktron för att förstå och 

tolka de olika kriterierna verkar möjligt i viss mån, men mer forskning kring detta 

skulle behövas för att klargöra användbarheten. Folktron ska dock användas 

med stor försiktighet då det inte alltid är klart vart dokumentationen kring den 

kommer från.  

 

6. SAMMANFATTNING 

Uppsatsen undersöker möjliga kriterier för att lokalisera avrättningsplatser på 

Gotland. Vad en avrättning och en avrättningsplats är beskrivs i början av 

uppsatsen tillsammans med en kort förklaring av Gotlands rättsliga indelning. 

Ett etiskt kapitel finns med i tankeväckande syfte. Uppsatsen fortsätter med 

presentation av de sju kriterierna och de åtta utvalda avrättningsplatser som 

kriterierna kommer att testas mot. Diskussionen fokuserar på hur frekvent 

kriterierna används. Varför dessa använts diskuteras, ibland med starka 

argument och ibland med tankeväckande spekulationer. De åtta utvalda 

avrättningsplatsernas läge diskuteras i relation till kriterierna, minneskors, 

historiska kartor och registreringar i FMIS. Diskussionen fortsätter med 

Bocksarve tingsplats och vad som talar för att det är en avrättningsplats och 

vad som talar emot. Resultatet av uppsatsen visar att de tre mest frekvent 

använda kriterierna bland dessa åtta avrättningsplatser var väg, utmark och 

höjd. Att synliggöra avrättningsplatsen var viktig, precis som att inte förlora 
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odlingsbar mark. Möjligheten att se någon skillnad i placering beroende på tid 

var inte möjlig, inte heller att verifiera/falsifiera om Bocksarve var en 

avrättningsplats. 
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Figur 4. Karta hämtad från FMIS. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Sök - RAÄ-nummer: 
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Figur 5. Historisk karta från Lantmäteriet. Laga skifteskarta från 1885 över 
Levide socken. 
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Figur 6. Karta hämtad från FMIS. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Sök - RAÄ-nummer: Levide 
25:1 (Hämtad 2013-05-06) 
 
Figur 7. Historisk karta från Lantmäteriet. Geometrisk avmätning 1701 av 
Mästerby socken. 
 
Figur 8. Historisk karta från Lantmäteriet. Skattläggningskarta från 1748 över 
Mästerby socken. 
 
Figur 9. Historisk kara från Lantmäteriet. Skattläggningskarta från 1753 över 
Mästerby socken. 
 
Figur 10. Karta hämtad från FMIS. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Sök - RAÄ-nummer: 
Stenkumla 196:1 (Hämtad 2013-05-06) 
 
Figur 11. Historisk karta från Lantmäteriet. Laga skifteskarta från 1861 över 
Stenkumla socken. 
 
Figur 12. Karta hämtad från FMIS. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Sök - RAÄ-nummer: Sundre 
5:1 (Hämtad 2013-05-06) 
 
Figur 13. Karta hämtad från FMIS. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Sök - RAÄ-nummer: Visby 
72:1 (Hämtad 2013-05-06) 
 
Figur 14. Historisk karta från Lantmäteriet. Geometrisk avmätning från 1697 
över Visby socken. 
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8. BILAGOR 

8.1 Tabeller 

Tabell 2. 

Denna tabell sammanställer hur de olika kriterierna är fördelade på de åtta 

avrättningsplatserna. 1 betyder att kriteriet finns, 0 betyder att det saknas. 

Namn Grav Gräns Höjd Korsning Väg Våtmark Utmark 

Avrättarbacke, s. 15 1 0 1 1 1 0 1 

Endre backe, s. 17 0 0 1 1 1 0 1 

Skalle Hau, s. 18 1 0 1 0 1 1 1 

Eke tings avrättningsplats, s. 19 0 1 1 1 1 0 1 

Mästerby avrättningsplats, s. 21 0 1 0 1 1 0 0 

Stenkumla backe, s. 22 1 0 0 0 1 0 1 

Kägelbacke, s. 23 1 0 1 0 1 0 1 

Galgberget, s. 24 0 0 1 0 1 0 1 

Summa: 4 2 6 4 8 1 7 

 

Tabell 3. 

I denna tabell visas hur kriterierna var fördelade på den eventuella 

avrättningsplatsen Bocksarve tingsplats i Levide socken.  

Namn Grav Gräns Höjd Korsning Väg Våtmark Utmark 

Bocksarve tingsplats, s. 20 1 1 0 0 1 1 1 

 

8.2 Kartor 

Nedan följer ut zoomade och större varianter av kartorna med figurnummer 7, 8 

och 9 från Mästerby socken. 
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Figur 7. Karta från 

1701 över Mästerby 

socken med 

avrättningsplatsen 

markerad nordväst 

om samhället. 
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Figur 8. Karta från 1748 

över Mästerby socken. 

Avrättningsplatsen ses 

tydligt markerad vid den 

större streckade vägen. 
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Figur 9. Karta från 1753 

över Mästerby socken. 

Sista kartan där 

avrättningsplatsen är 

markerad på. 


