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Abstract 

Elinor Täng. Avdelningen för arkeologi och osteologi, Högskolan på Gotland. 2010. 

De dömdas öde – En rättsmedicinsk tolkning av skeletala skador från avrättningsplatsen 

Galgberget i Visby. 

The faith of the condemned – A forensic interpretation of skeletal injuries from 

Galgberget in Visby.  

This scientific essay contains an interpretation of injuries caused by weapons and 

traumas on the bones from the execution site Galgberget in Visby, Gotland. The site was 

used from about the 13th century to 1845 AD.  The purpose is to examine the injuries 

and describe them, also to investigate what may have generated them. An important 

question is what bodily position the individuals had at the time of the injury. The 

methods presented in this essay can be associated with experimental osteology, also the 

basic methods such as sex- age- and stature- assessment has been applied where’s 

possible. Microscopic analysis, measurements and literature studies has been carried 

out.  To supplement the visual analysis, X-ray has been performed by medical doctor 

Staffan Jennerholm at Visby Hospital.   

The individuals from the site has relatively few injuries that consistent with executions. 

Some of them show traces of what may come from some sort of battle, fractures has also 

been investigated. This essey primarily deals with the injuries from an execution 

approach, parallels are also drawn to the battle of 1361 on Gotland when Valdemar 

Atterdag marched into the island. The small number of decapitation injuries may be due 

to that hanging was the primary method of execution. The reason can also be that the 

affected bones are still buried at the site since only approximately 20 % of the area is 

excavated. 

Keywords: Execution, Injuries, Osteology, Galgberget, Visby. 

 

Omslagsbild: Galgberget i Visby 

Foto: Anna Landström  
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1. Inledning 

Denna kandidatuppsats i osteologi inriktar sig på skeletala skador ur en rättsmedicinsk 

synvinkel. Materialet som ligger till grund för uppsatsen kommer från 

avrättningsplatsen på Galgberget i Visby, Gotland. Eftersom jag är intresserad av skador 

på skelett och även av det rättsmedicinska arbetsfältet var detta material perfekt som 

uppsatsunderlag. En del av syftet för utgrävningarna vid Galgberget är att levandegöra 

platsen. Genom att analysera de skeletala skador som finns får man en god inblick i hur 

de avrättades, och i vissa fall, hur de troligen skändats efter döden. Intressant är även att 

materialet till stor del ej är analyserat, vilket öppnar upp för nya diskussioner gällande 

avrättningsmetoderna som en gång använts. Konstruktionen, fynden och historien på 

Galgberget berättar hur avrättningarna gått till, med hjälp av skelettmaterialet får man 

en djupare inblick i människornas öden, både i livet och vid dödsögonblicket.  

Analys är endast genomförd på de ben som uppvisat skador. Metoder som köns- och 

åldersbedömningar samt kroppslängdsberäkning har utförts på de ben där det har varit 

möjligt. Andra tillvägagångssätt såsom mikroskopisk- och jämförande analys har 

applicerats för att styrka vapen och vapenrelaterade skador. Genom samarbete mellan 

Högskolan på Gotland och Visby lasaretts projekt ”Osteoporosis och osteoartritis då och 

nu” har röntgen varit behjälplig på några av benen, projektet är finansierat av KK 

(Kunskap och kompetensutveckling) stiftelsen.  

1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka skeletala skador och beskriva hur 

dessa ser ut, men även att undersöka vad som kan ha frambringat dem och i vilken 

anatomisk position individen befann sig i vid skadetillfället.  

Frågeställningar:  

 Hur ser de skeletala skadorna ut? 

 Går det att urskilja i vilken anatomisk position individerna befann sig i när 

de skadades? 

 Går det att se vilka aktiviteter eller vapen som kan ha frambringat dessa 

skador? 
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1.2. Källkritik 

En källkritisk aspekt är datering. Eftersom materialet varit omrört kan man inte efter 

lagerföljd eller genom fynd datera specifika ben. Två, tidigare analyserade, individer har 

dock daterats till 1480-1660 genom C14 analys (Ljubez 2009). Denna datering kan dock 

endast hänvisas till dessa individer. Man tror att avrättningsplatsen använts från 1200 

tal till sent 1800 tal, dock finns inga påtagliga belägg för detta. Problemen som tas upp 

här gäller kring vilken avrättningsmetod som applicerats på dessa individer då 

metoderna under 1600 talet gick över från hängning till halshuggning. Under denna tid 

skrevs lagbalkarna om och vissa straff som gällde under 1200 till 1600 tal blev ändrade.  

Metoder har applicerats på enskilda ben, det är därför ingen definitiv bedömning av kön 

och ålder eftersom vissa drag är individuella. Materialet från Galgberget är omrört och 

därför är krosskador tämligen svåra att upptäcka då det är komplicerat att urskilja 

sådana skador från tafonomiska processer om man inte har hela benelement. 

2. Material 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats kommer från avrättningsplatsen 

Galgberget i Visby, Gotland. Undersökningsplatsen går under Fornlämning RAÄ 72, 

Fastighet Galgberget 1:1. Området som undersökts är inom själva galgkonstruktionen 

och kommer hädanefter i uppsatsen hänvisas som Galgen. Galgen undersöktes under 

åren 2007, 2008 och 2009, i huvudsak av arkeolog Per Widerström, Gotlands Museum. 

Materialet från år 2008 och 2009 är utlånat från Gotlands Museum till Högskolan på 

Gotland och analyserades i det osteologiska laboratoriet vid Högskolan på Gotland av 

författaren vt2010. Även de ben som ingått i utställningen ”Döden på Galgbacken” på 

Gotlands Museum har analyserats, dock ej de två kompletta individerna som daterats.  

Materialet består av obrända ben från människa. Även oidentifierade brända ben och ett 

fåtal obrända djurben har noterats i materialet. Det är god bevaringsgrad med en 

varierande fragmenteringsgrad. Eftersom benen vid Galgen var mycket omrörda 

kommer uppsatsen ej vara individbaserad utan enbart diskutera de ben som visar spår 

av skador och våld. Därför har endast de specifika ben som visar detta sorterats ut 

tillfälligt ur sin kontext. Skelettmaterialet, extremitetsben och kranier, är fördelat i 19 

benkartonger samt tre friliggande kranium, dessa kartonger genomgicks en efter en och 

påse för påse utan någon specifik ordning. Alla ben studerades okulärt av författaren.  
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2.1. Utgrävningar vid Galgberget 

Nedanstående är en sammanfattning av de arkeologiska rapporterna skrivna av Per 

Widerström m.fl. (2007, 2008, 2009). 

Galgens konstruktion 

Konstruktionen är uppförd genom tre pelare, varje pelare har en höjd av 6 meter 

(Widerström 2009:9) uppbyggda av 17 kalkstensblock, man tror att dessa är uppförda 

redan på 1200 talet. Runt konstruktionen är även en mur rest, denna är troligen byggd 

senare. Galgen användes primärt för hängningar, därav var träbjälkar uppförda mellan 

stenpelarna där man hängt de dömda i rep (Widerström 2007:3). Murkonstruktionen 

tros ha uppförts under 1600 talet, eventuellt i samband med att man övergick från 

hängning till halshuggning. Troligen har även ett trägolv funnits mellan pelarna 

(Widerström 2008:4). Denna uppställning kan i så fall ha gett en bättre överblick för 

publiken men även avgränsat området (Widerström 2009:25). 

Grävningarnas syfte 

Syftet med undersökningen 2007 var initialt enligt Widerström: ”I enlighet med 

länsstyrelsens kravspecifikation syftade undersökningen till att klargöra omfattningen av 

en slutundersökning av själva Galgen samt att sammanfatta kunskapsläget. Om Galgen i 

Visby vet man inte så mycket, men om avrättningarna i Visby i allmänhet och överlag vet 

man mer”.  

Widerström ville även få mer förståelse för hur marklagrens och anläggningen breder ut 

sig över området (2007:4,5).  

Syftet med undersökningen 2008 var enligt Widerström: ”Med anledning av det stora 

området som är intressant bestämdes att undersökningen under sommaren 2008 skulle 

begränsas så att fokus låg på själva Galgen. Ambitionen var att ta reda på mer om hur 

marken innanför Galgen utnyttjats och om det gick att datera byggnadsverket och under 

vilken tid Galgberget har använts som avrättningsplats. Vidare var undersökningens 

upplägg så att den skulle göras systematisk och lättorienterat för att det ska vara enkelt 

att återuppta och bygga vidare på undersökningen i framtiden” (Widerström 2008:11). 

Vid 2009 års undersökning var syftet enligt Widerström och journalist Johan Holm: 

”Arbetet med Galgen fortsatte under 2009 med samma utgångspunkter som året innan. 
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Bild 1.        Schaktplan från grävningen 

2008 samt 2009 (Widerström 2009:16) 

Två centrala frågor utkristalliseras ytterligare i vårt arbete. Dels handlar det om 

konstruktionen (…) Dels handlar det om att levandegöra platsens händelser” (Widerström 

2009:5). 

Utgrävningar vid Galgen 

Utgrävningarna fokuserades i högsta grad inom 

Galgens mur där de avrättade bör ha begravts. 

Området inom Galgen är ca 154 m² (Widerström 

2007:5). Alla grävningar skedde för hand eftersom 

området är ett kommunalt naturreservat 

(Widerström 2008:11). 

Utgrävningen i juli 2008 utfördes av arkeolog Per 

Widerström och Johan Holm samt arkeo-

osteologerna Elin Brødholt och Richard Blücher. 

Även kursdeltagare genom Länsmuseet deltog 

under sommarveckan (Widerström 2008:23). Under 

veckan undersöktes ca 16 m² (Widerström 

2009:11). 

Under utgrävningen blev det synligt att muren och pelarna uppförts i olika skeden, det 

framkom även eventuella stolphål som ännu ej är undersökta (Widerström 2008:11). 

Grävningen under 2009 resulterade i 18 m² undersökt yta som grävdes ned till berghäll 

eller där fynd inte längre påträffades. I slutet av utgrävningen påträffades ett kranium, 

då de misstänkte att det låg en hel individ begravd stoppades grävningen då tiden inte 

hade räckt till (Widerström 2009:12).  

Efter 2009 års grävning har ca 20 % av Galgens inhängda yta undersökts (Widerström 

2009:5). 

Osteologi 

Utgrävningen under december månad 2007 resulterade i en benmängd av 1363 gram, 

där både obrända och brända förekom. Materialet bestod av både kvinnor och män i 
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blandade åldrar, från tonåren till 45+. Den osteologiska analysen utfördes av Jessica 

Larsson under januari månad 2008 (Widerström 2007:7,9). 

Under 2008 års grävning uppdagades skador som visade att flera individer halshuggits, 

även skador som påminner om krigsskador påträffades. Under utgrävningen påträffades 

två halshuggna individer som var begravda i kistor på varandra. Individernas huvuden 

var återplacerade på ursprunglig plats (Widerström 2008:4), avrättningsvapnet i dessa 

två fall är svärd. Ett revben från en av individerna har daterats till 1480-1660 

(Widerström 2008:16,17).  

Brända, oidentifierade, ben påträffades inom muren och tros ha eldats i Galgens närhet. 

De brända benresterna har sedan placerats inom Galgen, kanske för att de avrättade ska 

få ligga inom välsignad jord. Detta kan vara anledningen till att många ben ligger just 

inom konstruktionen, att det kanske inte alls är för att skända de döda ytterligare 

(Widerström 2008:19). 

Inom muren påträffades en samling sten, under dessa låg mycket ben, obrända, som tros 

ha lagts där i samband med stegling då de kan ha använts för att täcka kroppsdelar. Dock 

kan stenarna annars ha använts som grund till en träkonstruktion (Widerström 

2008:12). En järnspets (fnr.29) som hittades under grävningen 2008 kan ha använts vid 

stegling, dock är det mer troligt att denne använts när man fäste upp kroppar på pålar. 

Man kan dock inte utesluta att denna spets kan ha fungerat som stickvapen i strid. Även 

en järnkrok hittades, som även den kan ha använts för uppfästning av händer eller 

huvuden (Widerström 2008:17,18).  

Benmaterialet från 2008 års grävning har analyserats och märkts i fält av osteolog Elin 

Brødholt. Materialet består av kvinnor och män, övervägande män, i alla åldrar. Den 

yngsta individen som påträffats var 6-7 år, dock är den yngsta som visar en skelettskada 

10-15 år. Brødholt bedömer vissa av skadorna på skelettdelarna som vapenskador 

eftersom de visar tecken på både avrättning och att de kan ha uppstått vid krigsliknande 

omständigheter. Vissa skador är avrättningsrelaterade, såsom huggmärken på 

underkäkar som troligen gjorts med yxa.  Andra möjliga skador som inte är relaterade 

till avrättningar har lokaliserats, såsom stick och hugg (Widerström 2008:15,16). 

Det finns en möjlighet att Galgberget inte endast var till för de dömda utan även för 

fiender som stupat. Förutom de skeletala skadorna och järnspetsspetsen finns det inga 
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fynd som stödjer detta. Kanske har även självmördare begravts vid Galgen (Widerström 

2008:18,19).  

Vid 2008 års arkeologiska utgrävning påträffades ca 30 individer. Under 2009 hittades 

lika stora mängd ben, individantal är okänt. Dock vet man inte om detta ändrar 

individantalet av 2008 års grävning eftersom benen är fragmenterade och spridda över 

området (Widerström 2009:23).  

Galgen fick sitt slut 1845 när den sista kända avrättningen hölls, genom halshuggning 

(Widerström 2007:3).  

3. Metoder 

Material från utgrävningarna under åren 2008 och 2009 har undersökts i osteologiska 

laboratoriet vid Högskolan på Gotland där referensmaterial har varit behjälpligt under 

analysens gång. Enbart de ben med påvisade skador valdes ut till denna uppsats. Ingen 

mer ingående analys genomfördes på resterande skelettmaterial.  

Benen har undersökts genom en okulär utvärdering. Skador har sedan analyserats 

grundligare i mikroskop, detta för att se skadornas omfattning och vilket vapen som kan 

ha använts. Skadans placering har beskrivits och dokumenterats. Skjutmått har använts 

för att mäta skadornas utbredning och befintlighet. 

Metoder för kroppslig position vid skadetillfället har utförts utifrån skadornas position 

samt utformning. I osteologiska laboratoriet på Högskolan på Gotland har ett anatomiskt 

plastskelett nyttjats för mer ingående syn av möjliga scenarion.  

Då hela materialet ej genomgått en fullständig osteologisk bedömning har även metoder 

för kön, ålder och kroppslängd använts för att få ut mer information kring individerna.  

Förutom denna uppsats gällande skeletala skador har tandmaterialet undersökts av 

osteologistudent Malin Norrby och analys av patologier har utförts osteologistudent 

Stina Norgren. Under arbetets gång har dessa tre utgångspunkter gett en mer ingående 

bild av människorna som jordfästs vid Galgen. 
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3.1. Könsbedömningar 

Könsbedömning av underkäken (mandibula) har utförts genom en femgradig skala där 

nr.1 är kvinnligt och nr.5 är manligt. Karaktärerna som bedömts är knölen på 

hakspetsen (trigonum mandibulae) samt underkäksvinkeln (angulus mandibulae) med 

muskelfästen. Även metod för könsbedömning av benkanten (margo inferior) under den 

andra bakre kindtanden (molar 2) är utförd (Ascadi & Nemeskéri 1970:90). I metoderna 

utgår man efter en femgradig skala där -2 är kvinnligt och +2 är manligt. Författaren har 

modifierat skalan så att de följer en motsvarande poängsättning av 1 till 5. 

Mätningar för könsbedömning har utförts på lårbenets (femur) distala epikondylbredd 

enligt Bass (2005:230), även där utgår man från en femgradig skala med olika mått för 

varje kategori.  

3.2. Åldersbedömningar 

Åldersbedömningar har genomförts efter epifysfusioneringsschema enligt Brothwell 

(1981:66) där man får fram ett åldersintervall för var benslag. Där ingen notering gjorts 

har de befintliga epifyserna växt samman. Andra halskotan (axis) har åldersbedömts 

genom schema för fusionering av taggutskottet (processus spinosus) och ledplattan 

(facies intervertebralis) (Bass 2005:96). Åldersbedömning genom tandslitage och den 

tredje bakre kindtandens (molar 3) frambrott har utförts på samtliga underkäkar enligt 

Bass (2005:299,302). 

3.3. Kroppslängdsberäkning 

Kroppslängdsberäkning har endast varit möjligt att utföra på ett armbågsben (ulna). 

Metoden är enligt Sjøvold (1990:445) där man mäter benets största längd (GL) och 

därefter sätter in måttet i en formel.  

3.4. Röntgenundersökning 

Traditionell skelettröntgen har utförts av röntgenläkaren Staffan Jennerholm vid 

lasarettet i Visby.  Ett armbågsben, mellanhandsben, ländkota, lårben samt ett skenben 

lämnades in till röntgenkliniken den 14 april 2010.  
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Figur 1. Underkäke, vänster. 

Foto: Malin Norrby 

3.5. Litteraturstudier 

Litteraturstudier har kompletterat den osteologiska analysen. Litteratur inom 

rättsmedicin har studerats för att ge en utförligare bild av skadorna. För latinska 

benämningar har Anatomisk bildordbok (Feneis 2006) använts. 

4. Analys 

Nedan presenteras de ben som uppvisat skador som kan ha frambringats genom hugg, 

snitt, sågning och stick, samt frakturer som kan ha uppstått genom trauma.  

4.1. Huggspår 

Följande benelement har karaktärer som stämmer överens med huggskador genom 

analys av brottytor och placering.  

Underkäke 

Anläggning 1. Söder om pelaren. (Figur 1) 

En delvis komplett underkäke, tafonomiskt delad i 

två, uppvisar att en del av den vänstra (sinister) 

underkäkshalvans underkant saknas. Skadan 

sträcker sig från främre (faciala) delen av 

underkäksvinkeln till i linje med den första främre 

kindtanden (Premolar 1), där löper skadan ut från 

själva underkäken. Längden på skadan är ca 48,6 

mm med jämna och fina benkanter. För jämförelse 

har mått tagits på de båda underkäksdelar. Mått har tagits från insidan av underkäken, 

från de rundade upphöjningarna vid alveolerna (juga alveolaria) av den andra bakre 

kindtanden (Molar 2) rakt ner till underkäkens underkant. Måttets placering grundar sig 

på att det är där skadan är som djupast. Underkäkens högra (dexter) halva som ej 

påvisar skador mätte ca 28,7 mm medan den vänstra, skadade delen, mätte ca 23,2 mm 

vilket ger ett benbortfall av ca 5,5 mm. 

Underkäksvinkeln är avrundad och har inga framträdande muskelfästen (tuberositas 

masseterica), vilket tyder på kvinna, dock är den något utåtvinklad. Även benkanten 
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Figur 2. Underkäke, vänster. 

Foto: Malin Norrby 

under den andra bakre kindtanden tyder på kvinna då den är tunn. Knölen på 

hakspetsen ger en indikation på man då den är något framträdande.  

Angulus mandibulae 2  

Trigonum mandibulae 4  

Margo inferior 2  
        Tabell 1. Gradering av underkäken för könsbedömning. 

Åldersbedömning är utförd efter tandslitage på följande tänder från höger sida:  

Första bakre kindtanden (Molar 1) har slitage av emalj så dentin blivit synbart, dock är 

inte slitaget konstant över tuggytan (occlusalt).  Andra bakre kindtanden (Molar 2) är 

ytters lite sliten, samma gäller för den tredje bakre kindtanden (Molar 3).  

Enligt Bass (2005) tandslitageschema har individen åldersbedömts mellan 17 och 25 år. 

Den tredje bakre kindtanden (Molar 3) har brutit fram helt tyder även på att individen 

är minst 21 år. 

Underkäke 

Anläggning 1. Östra pelaren mot norr. (Figur 2) 

En vänster underkäksdel påvisar en liten skada posteriort 

över underkäksvinkeln. Skadan är ca 3,7 mm och stäcker sig 

tvärs över ryggen på underkäksgrenen (ramus mandibulae). 

Skadan är konformat och mäter ca 2,4 mm, dock är det bara 

den undre ytan av skadan som visar ett fint snitt. Den övre 

ytan av skadan är mer ett resultat av benbortfall i samband 

med skadan. Skadan är inte djupt, endast ca 1,5 mm från den 

ursprungliga ytan. Snittet sitter ca 31,5 mm under 

underkäkens ledhuvud (caput mandibulae). Skadan är sned 

och mer lokaliserad medialt av käken än lateralt. Den 

laterala delen av hugget är något lägre belägen än den mediala.  

Hela underkäken är ej representerad, därför kan enbart några få könskaraktärer 

identifieras.  

Underkäksvinkeln är delvis borta men tyder på manlig karaktär eftersom den 

ursprungliga vinkeln ser rak ut och även något utåtvinklad. Detta kan man se genom att 
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en del av den undre benkanten fortfarande finns kvar. De kraftiga muskelfästena syns 

väl och tyder på man. 

Angulus mandibulae  4  

Trigonum mandibulae -  

Margo inferior -  
            Tabell 2. Gradering av underkäken för könsbedömning. 

Åldersbedömning är utförd efter tandslitage på följande tänder från vänster sida: 

Den första bakre kindtanden (Molar 1) har mycket emaljslitage så endast en liten mängd 

emalj är kvar på tuggytan. Den andra bakre kindtanden (Molar 2) har även slitage, dock 

finns emalj kvar runt om tuggytan som bildar en ram. Tredje bakre kindtanden (Molar 

3) har inget synbart dentin, dock är tuggytans cuspar något nedslitna.  

Enligt Bass (2005) tandslitageschema åldersbedöms individen mellan 25 och 35 år. Att 

den tredje bakre kindtanden (Molar 3) har brutit fram helt tyder på att individen är 

minst 21 år. 

Underkäke 

Ruta 9 - 86. (Figur 3a & 3b) 

En höger del av underkäken saknar ledhuvud. Snittytan är rak med jämna benkanter och 

är snedställd ventalt-dorsalt med högsta punkt på den laterala delen av kvarstående 

ledhuvud. Det finns även en ytterligare brottyta som går från underkäkens benkant, 

under foramen mentale på höger sida, snett upp mot den vänstra sidans foramen 

mentale. Eftersom vänster sida av underkäken saknas efter dess andra främre kindtand 

(Premolar 2) vet man ej hur slutet på skadan ser ut. Den inre kanten av underkäkens 

brottyta är högre belägen än den yttre. Benkanterna är ej jämna och fina men ändå raka i 

sitt utseende. 

  

 

Figur 3a & 3b. Underkäke, höger.  Foton: Malin Norrby 
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Figur 4. Andra halskota.  

Foto: Malin Norrby 

Könsbedömning med hjälp av underkäken visar att vinkeln är rak och att de kraftiga 

muskelfästena är karaktäristiska för man. Vinkeln är något utstående. Även kanten 

under andra bakre kindtanden är typisk för man då den är grov.  

Angulus mandibulae  4  

Trigonum mandibulae -  

Margo inferior 4  
         Tabell 3. Gradering av underkäken för könsbedömning. 

Den första bakre kindtanden (Molar 1) har endast en liten mängd emalj kvar på 

tuggytan. Den andra bakre kindtanden (Molar 2) har punktvis tandslitage, där dentinet 

syns. Den tredje bakre kindtanden (Molar 3) har inget synligt dentin men har nedslitna 

cuspar. 

Enligt Bass (2005) tandslitageschema åldersbedöms individen mellan 25 och 35 år. Den 

tredje bakre kindtanden (Molar 3) har brutit fram helt och tyder på att individen är 

minst 21 år. 

Tänderna är mycket slitna utom de främre kindtänderna (premolar). Framtänderna 

(incisiv) och hörntänderna (canin) är slitna och alla uppvisar dentin i större 

utsträckning. 

Halskota 

Anläggning 1. Provgrop imitten. 2008. (Figur 4) 

En hel halskota, axis, med huggspår har påträffats. 

Skadan sitter cranialt, vinklad caudalt-interiort, på 

taggutskottet. Snittet är något snedställd, högre 

beläget på höger sida. Där nedslaget inträffat är 

den craniala delen av taggutskottets borta, snittet 

är jämnt och fint. Även en del av basen på 

taggutskottet, vid kotbågen (arcus vertebrae), 

saknas. Där finns ej fina jämna benkanter men har 

troligen skett i samband med hugget.  

Åldersbedömning har utförts genom epifysfusionering. Då taggutskottet och den caudala 

epifysplattan ej fusionerat med resterande kota bedöms individen vara ca 17-25 år.  
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Figur 7. Falang, höger.  

Foto: Malin Norrby 

 

Figur 8. Oidentifierat.  

Foto: Malin Norrby 

Armbågsben 

Ruta 4. (5-10 cm ner). (Figur 5) 

En distal del av ett höger armbågsben har disartikulerats genom ett snedställt hugg. 

Skadan börjar 19,3 mm över det distala utskottets bas (processus styloideus ulnae). 

Högsta punkten av brottytan, från basen, mäter upp till ca 32,9 mm. Efter skadan ser 

benkanten annorlunda ut eftersom benet brutits av. 

Armbågsben 

Utställningen på Gotlands Museum. (Figur 6) 

Ett höger armbågsben uppvisar hugg posteriort på den proximala delen (olecranon). 

Skadan mäter en längd av ca 27,8  mm och en bredd av ca 19,5 mm. Hugget har endast 

avlägsnat en liten del av den bakre bendelen och uppvisar ingen nedslagsskada. Skadan 

börjar caudalt, i cranial riktning. Benytan är slät och jämn, dock en liten benavsats 

proximalt. 

Falang 

109. Lager 2. (Figur 7) 

Första falangen (phalanx proximalis) från höger fots (pedis) 

stortå (hallux) är delad snett av ett hugg från den mediala 

delen av ledhuvudet (caput) ner till den laterala delen av 

den proximala ledytan. Snittet är jämnt över benytan utan 

tecken på läkning eller postmortemskador. 

Oidentifierat 

Utställningen på Gotlands Museum. (Figur 8) 

Ett oidentifierat ben med en slät huggyta har analyserats. 

Benet mäter ca 32,5 mm och är ofusionerad i två ledändar. 
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Figur 9. Strålben, höger.  

Foto: Malin Norrby 

4.2. Snitt/verktygsspår 

Nedanstående ben har undersökts för snitt och verktygsspår. I analysen är det viktigt 

med placering av dessa spår samt utformning och storlek.  

Strålben 

Anläggning 1. Östra pelaren. (Figur 9) 

Ett höger strålben (radius) visar spår efter ett 

verktyg på den proximala delen av diafysen. 

Varken de proximala eller distala ledändarna 

finns kvar. Den distala skadan tros vara 

postmortem medan den proximala skadan 

består av parallella täta linjer som påbörjas 

lateralt och går snett uppåt mot skrovligheten 

(tuberositas radii) medialt på strålbenet.   

 

 

 

Lårben 

Ruta 11&4. 2008. (Figur 10a & 10b) 

Ett vänster lårben uppvisar tre snitt, alla anteriora. De två mindre snitten är parallella, 

belägna något medialt på den proximala delen av diafysen. Snitten är snedställda, med 

högsta punkt medialt och mäter ca 11,7 mm respektive ca 10,7 mm. Det tredje snittet är 

beläget mer distalt på diafysen och är ca 20,8 mm långt. Detta snitt har istället högsta 

punkten lateralt och är placerat mer centrerat än de andra. Snitten är raka och knappt 

en millimeter djupa. I övrigt är benstrukturen på lårbenet väldigt torrt och saknar den 

distala änden samt kompakta proximalt. 
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Figur 11a & 11b.  Pannben. Foton: Malin Norrby 

4.3. Penetrationsskador 

Penetrationsskador innebär att ett föremål eller dylikt trängt igenom benelementet och 

efterlämnat spår i form av ett hål. 

Pannben 

Anläggning 1. Söder om östra stolpen. (Figur 11a & 11b) 

En skada har lokaliserats på ett pannben (os frontale) där den är placerad på höger sida, 

dock är ej hela pannbenet representerat. Där skadan finns har benet delats i två delar, 

vilket innebär att hålet finns på båda skalldelar. 

Skadan består av ett genomträngande fyrkantigt hål, ca 10,6 mm x 9,1 mm. Skadan är 

beläget ca 21,6 mm från suturen (sutura coronalis) mellan pannbenet och det högra 

hjässbenet (os parietale), i linje med upphöjningen på pannbenet (tuber frontale). Hålet 

betraktas som en vapenrelaterad perimortemskada utan synliga tecken på läkning. 

Skadan har inte skett postmortem eftersom skadan ägt rum i någorlunda färskt ben. 

Skadan har en riktning rakt utifrån och in i skallen där det i samband med skadan 

uppkommit ett benbortfall på skallbenets insida. Den fyrkantiga formen på hålet är mer 

distinkt på utsidan (tabula externa) och blir mer avrundad på insidan (tabula interna) av 

skallbenet. 
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4.4. Frakturer 

Följande ben har skador i form av frakturer som uppkommit av yttre våld eller olyckor. 

Revben 

Ruta 101. Lager 6. 090710. (Figur 13) 

En läkt fraktur är identifierad på ett höger revben (costae). Skadan är lokaliserad på 

revbenets kropp (corpus) och har orsakat en onaturlig form, samt benpålagring. Medan 

den vertebrala delen är i rätt vinkel så följer inte revbenets form efter frakturen sin 

naturliga bana, den är istället mer rakt utåt. Eftersom den sternala änden saknas kan 

man inte se hela revbensformen. Trots den onaturliga formen är frakturen fint läkt. Vid 

frakturen har revbenet en tjocklek av 11,6 mm, något innanför, mot den vertebrala 

ledänden är måttet 9,2 mm. 

Revben 

Ruta 101. Lager 6. 090710. (Figur 12) 

Ett vänster revben med enbart den vertebrala ledänden med vinkeln (angulus) samt en 

bit av kroppen visar läkt fraktur vid revbensvinkeln. Den är belägen ca 12,6 mm sternalt 

om ledytorna mot bröstkotorna (facies articularis tuberculi costae) med en benpålagring 

omfattande ca 20,6 mm tjockt längst med revbenets yttre sida. Vid frakturen har 

revbenet en tjocklek av ca 10,3 mm och vid den vertebrala änden är måttet ca 7,8 mm 

tjockt.  

Armbågsben 

Anläggning 1. I västra hörnet. (Figur 14a & 14b) 

Två frakturer, en proximal och en distal, har lokaliserats på diafysen av ett vänster 

armbågsben. Den proximala frakturen har mycket benpålagring runt om. Brottet har 

orsakat en snedställning av benet, vilket tyder på att frakturen varit total. Skadan är i 

högsta grad utbredd på armbågsbenets inre yta (facies medialis). Där är skadan även 

relativt läkt i motsats till den främre ytan (facies anterior), där en tvärgående linje efter 

frakturen fortfarande är synlig. Skadan mäter upp till en längd av ca 37,4 mm vid den 

inre ytan och en bredd på ca 26,9 mm från den inre till den yttre ytan. Mellan de två 

frakturerna mäter benets bredd upp till ca 15,3 mm. Den distala frakturen är inte lika 

utbredd som den proximala och har en mer diskret utformning. Även denna fraktur är 
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mestadels belägen på den mediala ytan med en bredd på ca 19,6 mm. Längden av skadan 

är svår att bedöma då frakturen läkt fint ihop med resterande ben. 

I övrigt är utseendet av armbågens benkant mot strålbenet (margo interosseus) något 

tilltrubbad och ojämn.  

Benets största längd mäter 27,5 cm vilket visar att individen haft en kroppslängd på 

173,6 cm (±4,97). 

Röntgenutlåtande: 

Frakturerna har uppstått vid två olika tillfällen och det ses en klar tidsskillnad mellan 

dem. Den distala frakturen är äldre och välläkt medan den proximala fortfarande 

uppvisar frakturlinje, och betydligt mer benpålagring (muntl. Jennerholm 2010-04-28). 

  

Mellanhandsben 

Ruta 101. Lager 6. Ben intill kantsten. (Figur 15) 

Ett vänster mellanhandsben, tillhörande långfingret (metacarpalia III), har en läkt 

fraktur längst den centrala delen. Benets proximala bas är snedställd mot pekfingret 

(radialt), även det spetsiga benutskottet (processus styloideus ossis metacarpi tertii) på 

mellanhandsbenet har påverkats då det har ett trubbigt och avkortat utseende. 

 

Figur 14a & 14b. Armbågsben, vänster.  Figur 20a & 20b: Armbågsben, vänster. 

Foton: Malin Norrby  Staffan Jennerholm 
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Förtjockningen över den centrala delen förekommer i störst utsträckning mot 

handryggens sida (dorsalt), samt något mot handflatan (palmart). 

Röntgenutlåtande: 

Frakturen är en läkt snedgående diafysfraktur med förtjockning och rotation. Frakturen 

är ej en så kallad aggressionsfraktur där individen slagit med knogen, i dessa fall sitter 

frakturen vid det distala ledhuvudet (muntl. Jennerholm 2010-04-28). 

 

Lårben 

Ruta 101. Lager 7. 090710. (Figur 16) 

Ett höger lårben uppvisar en stor fraktur på mitten av diafysen. Frakturen är lokaliserad 

posteriort med en längd av ca 51,3 mm. Lårbenet är fragmenterat i anknytning till 

frakturen, vilket skett postmortem. I övrigt är benet torrt och sprucket med avsaknad av 

kompakta i den proximala delen. 

Skenben 

Ruta 11&4. 2008. (Figur 17a & 17b) 

Ett vänster skenben (tibia) uppvisar utbredda benpålagringar längts diafysen. Den 

proximala ledänden av benet saknas, samt den inre fotknölen (malleolus medialis). På 

skenbenets inre yta, på diafysens mitt, finns en mindre utbuktning. På den yttre benytan 

(facies lateralis) finns två mindre utbuktningar som hamnar parallellt över och under 

den mediala benytan. I förbindelse till benpålagringarna har benet blivit något 

 

Figur 15. Mellanhandsben III, vänster.       Figur 21: 

Foto: Malin Norrby.                   Staffan Jennerholm 
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Figur 18. Ländkota.       Figur 23: 

Foto: Malin Norrby       Staffan Jennerholm 

snedställt. Skenbenet har utseende av platymeri då den yttre och inre benkanten har 

tryckts ihop mot varandra. I samband med tillståndet är den främre benkanten (margo 

anterior) något avrundad.  

Röntgenutlåtande: 

Frakturen är äldre och läkt med en lätt benpålagring samt bågformig deformering av 

diafysen (muntl. Jennerholm 2010-04-28). 

 

4.5. Stressfrakturer 

Stressfrakturer innebär skador som inte enbart kan ha uppkommit av våld utan även av 

naturliga eller sjukliga förändringar. 

Ländkota 

Ansamling i norra kanten av anläggning 1. 2008. (Figur 18) 

Sista ländkotan (vertebrae lumbales nr.5) har 

spondylolysis dorsalt om den högra uppåtriktade 

ledutskottet på kotbågen (processus articularis superior). 

Öppningen är total och är någon millimeter stor. Det 

vänstra fästet mot kotkroppen (pediculus arcus 

vertebrae) är förstorad längst med kroppen, även 

 

Figur 17a & 17b. Skenben, vänster.   Figur 22a & 22b: 

Foton: Malin Norrby    Staffan Jennerholm 



21 
 

tvärutskottet (processus costalis) är kraftigt förstorat. Detta har påverkat kotbågens 

relation till kotkroppen (corpus vertebrae) och därför blivit snedställd. 

Röntgenutlåtande: 

Spondylolysis på höger sida, den vänstra sidan är deformerad och sklerotisk (kompakt 

benvävnad). Den vänstra sidan uppvisar eventuella tecken på en utläkt spondylolysis. 

Ledytorna är kraftigt reaktiva och artros ses i facettleden (muntl. Jennerholm 2010-04-

28). 

Lårben 

Ruta 100/101. Lager 6/7. 20090710. (Figur 19) 

Ett höger lårben har en central intryckning under den distala laterala cylinderformade 

ytan (condylus lateralis). Intryckningen är ca 1 mm djup, med ett rektangulärt utseende 

som sträcker sig anteriort-posteriort. Längden uppgår till ca 15,3 mm med en bredd på 

ca 14,1 mm.  

Könsbedömning genom mätning av lårbenets epikondylbredd har utförts med ett 

resultat av ca 84,4 mm, individen är bedömd till man. 

Röntgenutlåtande: 

Utläkt osteokondrit (ledmus) vid den laterala lårbenskondylen (muntl. Jennerholm 

2010-04-28). 

 

 

Figur 19. Lårben, höger, distal del.   Figur 24: 

Foto: Malin Norrby                    Staffan Jennerholm 
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5. Diskussion 

I följande del diskuteras de skador som påträffats i materialet. Diskussionen följer 

analysuppställningen och kommer främst beröra skadorna ur ett avrättningsperspektiv. 

Tankar kring krigsskador kommer även att diskuteras med hjälp av litteratur samt 

utställningar på Gotlands Museum, där paralleller dras till slaget år 1361 på Gotland då 

detta material är förhållandevis samtida och härrör från Gotland. Då enbart ett fåtal 

material av detta slag är analyserat kommer jämförelser med material som behandlats i 

boken ”Döden som straff” diskuteras, i den mån det är möjligt. 

5.1. Huggskador 
 

Underkäke  

Den vänstra underkäkshalvan (figur 1) som saknar den undre benkanten är skadad i 

samband med avrättning. Då snittytan är slät och placeringen stämmer överens med 

halshuggning är detta mycket sannolikt. Snittet är något svängt, vilket stämmer överens 

med förekomsterna från Vadstena, dock sitter skadan högre belägen och har träffat båda 

underkäkshalvor (Arcini 2008:93). I materialet från Galgberget är det endast den 

vänstra underkäksdelen som påverkats. Det är troligast att hugget kommit bakifrån, i 

enlighet med brottytans utformning. Vilket vapen som använts är svårt att avgöra då 

inga karaktärer finns förutom att det är av ett skarpeggat vapen. Hugget har av allt att 

döma inte träffat kraniet men bör ha huggit itu halskotorna. Halskotorna har ej 

påträffats i materialet.  

Genom könsbedömning av underkäken och tandslitage tyder karaktärerna på att 

individen var en kvinna som var ca 17-25 år vid döden. När en kvinna dömdes till döden 

var det vanligare med halshuggning än med hängning eftersom publiken annars kunde 

se under hennes kjol (Karlsson 2008:39). Kvinnor kunde även få tilläggsstraffet att 

brännas på bål efter avrättningen (Arcini 2008:101). Eftersom hela individen ej är 

tillgänglig kan resten av kroppen ha bränts på bål efter halshuggningen, detta kan man 

dock bara spekulera i.  

Underkäke 

En liten skada på underkäkens bakre kant (figur 2) är vapnets slutpunkt för nedslaget. 

Skadan är något konformad, på grund av benbortfall, vilket indikerar på en krosskada 
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som uppstår av att en yxa använts (Kjellström 2003:95), men skadan kan även ha skett 

av svärd. Att snittet är snedställt betyder att vapnets egg träffat snett i individens 

bakhuvud. Skadan är i största del lokaliserad på benets inre benkant vilket indikerar på 

att hugget ej kom direkt bakifrån utan snett från höger. Att hugget ej trängt igenom 

underkäken tyder på att skarprättaren misslyckats att hugga av huvudet. Detta är inte 

en omöjlighet då det finns historier om att de dömda flyttat sig i avrättningsögonblicket 

vilket lett till felhugg (muntl. Arcini 2010-05-17). En liknande skada på en underkäke 

har även hittats i Vadstena, där en hel underkäke uppvisar skador av samma utseende 

på båda sidor, dock är skadorna i det fallet vågräta (Arcini 2008:92). 

Köns- och åldersbedömningarna uppvisar att individen är en man som var mellan 25 

och 35 år vid avrättningen. Dock passar inte den tredje bakre kindtanden i samma 

åldersintervall eftersom den har mindre slitage än vad den borde. Detta kan bero på att 

den brutit fram senare än vad slitageschemat uppger. 

Underkäke 

Ledhuvudet på underkäken visar tydliga spår efter ett skarpeggat vapen som lämnat en 

fin brottyta (figur 3b). Som Kjellström tar upp krossas benet där yxan träffar (2003:95), 

dock finns det inget som säger att detta sker innan nedslaget. En så tydlig rak benyta för 

tankarna till att vapnet bör ha haft ett smalt skarpt egg.  

Hakpartiet saknas, det är möjligt att det åstadkommits genom hugg. Däremot är inte 

brottytorna typiskt raka och jämna. Snittet på insidan av hakan är mer utmärkande, 

dock finns det ben kvar som borda ha huggits av i samband med skadan. Om detta är i 

anknytning med halshuggning bör vapnet ha trängt igenom halskotorna och stoppat 

precis vid hakan där ben fortfarande finns kvar. Vinklingen på brottet tyder på att 

vapnet bör ha kommit snett bakifrån. Den yttre delen av underkäken som uppvisar 

brottytor är inte heller helt typiska för vapenskador. Där bör i sådana fall vapnet kommit 

från vänster eller höger sida.  

Individen är bedömd till en man som var ca 25-35 år vid döden. Framtänderna och 

hörntänderna är mycket nedslitna, vilket kan höja dödsåldern. Den tredje bakre 

kindtanden är bara något sliten på tuggytan, vilket inte stämmer in med resterande 

tandslitage. 
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Halskota 

Individen med huggskadan på andra halskotans taggutskott (figur 4) är bedömd till en 

ålder på ca 17-25 år. Då hugget på nacken inte gått igenom kotan ses inte detta som ett 

dödande slag (muntl. Arcini 2010-05-17) i avrättningssammanhang, förmodligen 

lyckades inte skarprättaren genomföra halshuggningen första gången. I anatomisk 

position av nacke och huvud hade vapnet huggit av en del av nackbenet (occipitale) 

eftersom nedslaget är vinklat. Om individen blivit avrättad med yxa hade han legat ner 

på stupstocken (Arcini 2008:91) vilket gör att nacken blir något bakåtlutad, vilket hade 

påverkat nackbenet. Ett annat avrättningsalternativ är halshuggning med svärd, där den 

dömde står på knä (Lager 2006:23), antagligen med huvudet framsänkt. Denna teori gör 

att enbart den andra halskotan behöver drabbas och att hugget kommer direkt rakt 

bakifrån. Att hugget får ett avslut på taggutskottet kan i stupstockens fall bero på 

motståndet från nackbenet.  

Armbågsben 

Den distala delen av armbågsbenet är avhugget av ett skarpeggat vapen, brottytan är ej 

total (figur 5). Resterande ben kan ha brutits av i samband med att man disartikulerade 

kroppen. Som extrastraff kunde den dömde få handen avhuggen, som sedan sattes upp 

på påle (Arcini 2008:99). Detta kunde göras innan avrättningen så individen fick se på, 

och känna, när straffet utfördes (Lager 2006:142). Placering av hugget stämmer in om 

individen lagt sin arm plant med handflatan nedåt. Dock är hugget snedställt vilket 

indikerar på att vapnet bör ha lutat vid nedfall eller att skarprättaren högg snett. En 

annan möjlighet är att armbågsbenet drabbats av en avvärjningsskada som uppstått i 

samband med döden. Denna sorts skada har hittats på en individ från Långfredagsslaget 

år 1520 i Uppsala där skadan beskrivs ha inträffat på den distala delen av armbågsbenet. 

Skadan är posterior och är snedställd, vapnet bedöms ha kommit uppifrån eller nerifrån 

(Kjellström 2003:101). 

Armbågsben 

Den bakre delen av höger armbågsbens proximala utskott är avhuggen med ett 

skarpeggat vapen (figur 6). Hugget är jämt förutom proximalt där en benhöjd 

fortfarande finns. Vapnet kom nedifrån där brottytan börjar med en fin kant som sedan 

löper ut proximalt vid benhöjden, den benmängd som är kvar är förmodligen från att 

vapnet lämnade underarmen. Placering av skadan, i anatomisk position, visar att vapnet 
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bör ha kommit nedifrån, från sidan. Det är rimligare att vapnet kommit uppifrån, vilket 

innebär att individen bör ha hållit upp armen framför sig. Denna skada tyder mer på 

avvärjning än att den är i samband med avrättning. I avrättningssammanhang skulle det 

kunna ha ingått i en process där de parterat kroppen. Dock är detta en underlig 

placering för en sådan skada. I strid kan skador uppstå vart som helst på kroppen, i 

dessa omständigheter är det inte ovanligt att en armbåge kan ha blir träffad. 

Falang 

Den första falangen har huggits itu av ett skarpeggat vapen, eventuellt svärd eller yxa. 

Hugget är snedställt på längden över falangen vilket lett till att den mediala halvan 

huggits av (figur 7). Sannolikt att hugget kommit ovanifrån och att hugget lämnat spår i 

andra falanger.  Med tanke på skadans vinkling bör antingen den andra eller tredje 

falangen på fotens stråle II drabbats.  

Skadan har skett i samband med döden vilket innebär att individen har skändats 

ytterligare, t.ex. var man rädd att den avrättade skulle gå igen. För att förhindra detta 

lade man huvudet mellan benen på de avrättade eller band ihop armar och ben så de ej 

hade möjlighet att gå igen (Karlsson 2008:45). Att hugga av eller skada fötterna bör varit 

en effektiv metod. Det kan även vara ett tilläggsstraff som utförts innan avrättningen, för 

att få den dömde skulle plågas ytterligare och att omgivningen skulle avskräckas från att 

utföra brott (muntl. Widerström 2010-05-17), Vid utgrävningar i Gyllenkrok, Lund, har 

det påträffats avrättade individer som fått fötter avhuggna (Carelli 1994:53), även här 

kan de ha försökt förebygga att den döde skulle gå igen. 

Oidentifierat 

Ett hugg har analyserats på ett benfragment (figur 8). Då inga direkta karaktärer finns 

på benet är bedömning av benelement svårt att identifiera. Benet bör vara mänskligt 

men det kan även komma från ett djur. I samband med avrättningar för tidelag kunde 

även djuret avrättas, och brännas på bål (Jonmyren 2000:12). Benet är obränt men 

eftersom det är avhugget kan resterande kropp ha bränts medan detta ben hamnade 

utanför elden.  
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5.2. Snitt/verktygsspår 
 

Strålben 

Strålbenets proximala del uppvisar täta parallella linjer (figur 9) som troligtvis kommer 

från ett verktyg eller vapen med sågtandad egg. Sågtandade verktyg lämnar spår som 

dessa (Magnell 2008:139). Fårorna påbörjas lateralt i den proximala diafysen men går 

inte igenom hela benet, däremot finns det fåror från andra håll vilket tyder på att 

verktyget bytt placering, som om man sågat. Det finns även tecken på att benet ej sågats 

helt igenom, utan även brutits itu. I den distala delen kan det eventuellt förekomma 

liknande spår, dock inte lika distinkta som i den proximala delen. Att man använder 

verktyg på underarmen kan tyda på att partering användes som metod för att skända 

den avrättade. I samband med stegling krossades och styckades kroppsdelar som sedan 

sattes upp på hjul (Arcini 2008:99). Om det varit i samband med partering kan man anta 

att armen lades med handflatan nedåt. I denna position kunde de hålla fast armen och 

såga igenom den. Vinkeln på skadan skulle då stämma överens med positionen.  

I samråd med Gustav Malmborg och Caroline Arcini har gnagspår diskuterats. Arcini 

misstänker att det kan vara gnagspår (muntl. 2010-05-17). Författaren och Malmborg 

(muntl. 2010-05-18) studerade fårorna under mikroskop och jämförde med ben som 

utsatts för just gnagspår och kom fram till att dessa ej följer mönstret som uppkommer 

från tänder.  Dock kan gnagspår inte uteslutas. 

Lårben 

Det vänstra lårbenet som har tre snittspår (figur 10a & 10b) anteriort har en torr 

struktur, vilket försvårat analysen. Kännetecken för när skadan bör ha inträffat, innan 

eller efter döden, är svåra att urskilja. De övre två snittspåren är parallella och raka, 

vilket indikerar på att de uppkommit samtidigt (Magnell 2008:139) och av samma 

redskap. Det undre snittspåret har ett mjukt avrundat utseende vilket kan uppkomma 

vid kontakt av rötter medan de andra två har ett mer tvärt avslut. I anslutning till de 

proximala snitten är kompaktan något avskrapat, vilket antyder att redskapet kommit 

nedifrån.  

Vad gör ett lårben med snittspår på en avrättningsplats? Även detta kan vara i samband 

med att man skändat den dömda, eventuellt i en steglingsprocess. Osteologerna Elin 

Brödholt och Jessica Larsson som analyserat delar av Galgbergetmaterialet uppger sig 
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ha sett vapenskador som inte samråder med avrättningar. Kanske kan detta lårben 

infalla under den kategorin. Det finns misstankar kring att stupade fiender gravlagts vid 

Galgen (Widerström 2008:18) är detta inte helt omöjligt.  

I motsats till teorierna kring avrättningar och strider finns de tafonomiska aspekterna, 

vilket är troligare enligt Arcini (muntl. 2010-05-17) 

5.3. Penetrationsskador 

 

Pannben 

Tydliga tecken på att man skändat den döde syns på ett pannben där ett fyrkantigt hål 

förekommer (figur 11b). Denna skada har diskuterats och det finns många teorier kring 

hur hålet uppkommit. Efter halshuggningen kunde huvudet sättas på påle för att skända 

den döde ytterligare (Arcini 2008:99), huvudet kunde även spikas upp eller bli upphängt 

på en krok (Widerström 2008:18). Vid Malmös avrättningsplats har de funnit ett 

kranium som uppvisar liknande hål, detta är bedömt till resultat efter en kraftig spik 

som naglats fast i en påle (mailkontakt. Rosborn 2010-06-18). Skadan på kraniet från 

Galgberget sitter högt upp på pannan och har tillkommit utifrån vilket innebär att de 

antingen tog pålen och spetsade huvudet eller att de tog huvudet och placerade det på 

pålen. I det senare fallet bör de ha tagit det avhuggna huvudet uppochner för att sedan 

genomtränga det på en stående påle. I medeltida England användes denna metod, där de 

satte sina fienders huvuden på pålar så de överblickade havet och skrämde de båtburna 

besökarna (Ambrius 1996:46). 

Under utgrävningen 2008 påträffades en spets (Fnr.29) som kan ha använts i samband 

med avrättningarna vid Galgberget. Den är ca 107,5 mm lång och som bredast, på 

mitten, ca 11,58 mm x 12,83 mm. Den har rostat över tid vilket förändrat det 

ursprungliga utseendet, ändå syns det fyrkantiga tvärsnittet. Tyvärr vet man inte med 

säkerhet vad den kan ha använts till. En teori är att skaftet suttit inkilat i en påle som 

använts för stegling där man spikat upp diverse kroppsdelar, den kan även ha varit 

spetsen på ett spjut som kan ha använts vid strid (muntl. Widerström 2010-05-17). 

Anna Kjellström föreslår att denna spets kan vara en del av en armborstpil (muntl. 

2010-02-18). Storleken och formen av spetsen är i god jämförelse med pannbenets 

skada, vilken kan indikera på att detta var det dödande vapnet.  
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I anknytning till de teorier som finns gällande krigsskador som misstänks i materialet 

kan en möjlighet vara att skadan uppkom från en armborstpil (muntl. Kjellström 2010-

02-18). Armborst användes på Gotland under medeltiden, bland annat vid Valdemar 

Atterdags intåg 1361 (Ingelmark 2001:160). Några av de kranier som är utställda på 

Gotlands Museum från 1361 har skador som stämmer överens med utformningen av 

hålet som påträffats i materialet från Galgberget, dock uppvisar de utställda kranierna 

krosskador i samband med skadan (Gotlands Museum 2010-05-20). Eftersom 

armborstspilen kommer i en hög fart och får ett plötsligt avslut bör det resultera i att 

kraniet spricker (muntl. Kjellström 2010-02-18) vilket pannbenet från Galgberget ej 

uppvisar. I utställningen från 1361 finns även spikklubbor (Gotlands Museum 2010-05-

20) vars utskott passar till formen av skadan, även detta vapen borde ha lämnat 

krosskador.  I vidare funderingar kring skadorna som inträffade 1361 finns kranier som 

kan ha fått skador från att de efter slaget gick runt med stridsyxor med fyrkantigt 

tvärsnitt för att försäkra sig om att fienderna stupat (muntl. Åkesson 2010-05-27).  

Men vad gör en individ som avlidit av krigsskador på Galgberget? Som nämnts tidigare 

finns det en möjlighet att alla de som påträffats vid Galgen ej har avrättats utan kan ha 

jordfästs där för att skändas ytterligare. Kanske var individen en fiende mot Gotlands 

befolkning som avlidit under strid (Widerström 2008:11).  Att antaga att individen dog 

vid striden 1361 är inte en omöjlighet då Galgen användes under denna tid. Det som 

säger emot denna teori är att majoriteten av de som dog vid slaget i Visby jordfästes vid 

Solberga kloster. Det finns heller inga fynd av krigsutrustning som stödjer detta, förutom 

järnspetsen (muntl. Widerström 2010-05-17). 

5.4. Frakturer 

 

Revben 

Revbensfrakturer kan uppkomma från av en rad olika anledningar, de behöver ej ha 

uppstått från våld, även om det är troligast. Vid hårt tryck mot bålen är det vanligt att 

revbensfrakturer uppstår (Kjellström 2003:80). Frakturen har ändrat vinkeln på benet 

vilket kan ha varit obehagligt för individen, dock är ej hela revbenet representerat. 
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Revben 

Mindre frakturer kan uppstå genom sjukdom som innefattar grov hosta (Kjellström 

2003:80). Frakturen är fint läkt och följer sin naturliga bana.  

Armbågsben 

Armbågsbenet med två frakturer har röntgats för utvärdering av omfattning samt 

utformning (figur 20b). Den okulära analysen ger svar att det rör sig om två synliga 

frakturer varav en är total (figur 14b). På röntgenbilden ser man tydliga spår efter linjen 

på den proximala frakturen, vilket innebär att den är relativt ny. Den distala frakturen är 

däremot äldre och välläkt. Den proximala och distala frakturen har ej uppkommit 

samtidigt. Den proximala, totala, frakturen har orsakat en felställning samt en 

förkortning av benets längd (muntl. Jennerholm 2010-04-28). Individens kroppslängd 

enligt armbågsbenets största längd är ca 173,6 cm. Eftersom benet förkortats i och med 

frakturerna kan den beräknade kroppslängden vara missvisande. 

Frakturernas lokalisering på benet stämmer överens med pareringsskador (Jurmain 

1999:215f), vilket innebär att individen skyddat sig med armen. Skadorna breder ut sig i 

högsta grad på den mediala ytan, vilket innebär att individen förmodligen har skyddat 

ansiktet mot yttre våld. I skyddspositionen var individens handflata vänd utåt, mot det 

potentiella hotet. Att individen ådragit sig två pareringsskador vid olika tillfällen kan 

indikera på ett våldsamt förflutet. De finns även en möjlighet att de kan ha uppkommit 

genom att individen tagit emot sig i ett fall och orsakat en rotationsfraktur (muntl. 

Jennerholm 2010-04-28).  

Mellanhandsben 

Den längsgående frakturen på mellanhandsben III (figur 15) har påverkat ledytan mot 

handrotsbenet (os capitatum), vilket kan ha förändrat rörligheten i leden och orsakat en 

snedställning av fingret. Röntgenläkaren Staffan Jennerholm informerade att denna 

sorts fraktur ej är en så kallad aggressionsfraktur då den borde ha lokaliserats vid 

ledhuvudet (caput ossis metacarpi) (muntl. 2010-04-28). Frakturen kan ha uppkommit 

genom tryck från två olika håll (Aufdeheide & Rodriguez-Martin 1998:20) eller genom 

att individen tagit emot sig i ett fall (muntl. Staffan Jennerholm 2010-04-28). Individen 

kan även ha fastnat med fingret, vilket orsakat en rotationsfraktur (muntl. Lundberg 

2010-05-24).  
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Lårben 

Frakturen på det högra lårbenet är lokaliserad på diafysens baksida (figur 16). Eftersom 

inte hela benet är representerat ser man inte hur frakturen sträcker sig längs benet. Om 

våld initierat skadan bör den skett genom ett slag bakifrån, skadan kan även ha 

uppkommit genom ett fall. 

Skenben 

Skenbenets utformning med benpålagringar (figur 17a) på diafysen röntgades. 

Resultatet av röntgen visade en förtjockning samt bågformning av benet som orsakats 

av en äldre fraktur (muntl. Jennerholm 2010-04-28). Frakturen kan ha uppstått av 

fysiskt våld, men även av ett fall eller genom en vridning av benet (Adams 1978:249). 

Platymeri misstänks då benets utseende är något tillsmalnat (Capasso et al. 1998:128), 

detta utseende kan möjligen ha uppstått i samband med frakturen. 

5.5. Stressfrakturer 

 

Ländkota 

Individen har spondylolysis på den 5:e ländkotan som visar sig genom att kotbågen ej är 

helt ansluten till kotkroppen (figur 18). Detta tillstånd uppkommer av olika anledningar, 

så som ansträngning, belastning eller trauma (Roberts & Manchester 2007:106). 

Spondylolysis kan även uppstå i samband med frakturer (Capasso et al. 1998:24). 

Tillståndet är vanligast bland män (Iscan & Kennedy 1989:170), dock kan inte tillståndet 

användas som könsindikerande metod. Röntgen visar att kotan även har artros i 

facettleden, vilket kan uppkomma i samband med spondylolysis (muntl. Jennerholm 

2010-04-28). 

Lårben 

Genom röntgen diagnostiserades den distala rektangulära intryckning som finns under 

ledytan på ett lårben (figur 19). Osteokondritis dissecans (muntl. Jennerholm 2010-04-

28) uppkommer av död benvävnad som lossnar och lämnar en intryckning i leden. 

Tillståndet kan uppkomma i samband med trauma (Roberts & Manchester 2007:121) 
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5.6. Övergripande diskussion 
 

Under analysen jämfördes två underkäkshalvor (figur 2 & 3b) från olika rutor som visat 

sig passa ihop. Med hjälp av utformning och placering av skadorna kunde dessa tillhöra 

en och samma individ, även ålders och könsbedömning stödjer denna teori.  

Underkäksdelarna kommer från olika fyndrutor (anläggning 1 & ruta 9). Den vänstra 

och högra underkäksdelen har även liknande utseende och passar ihop vid främre delen 

av käken (den främre delen av vänster underkäksdel är ej på bild). Den andra halskotan 

(figur 4) som visar huggskada kan möjligen härstamma från en och samma individ 

eftersom hugget på kotan stämmer överens med utformning och placering som finns på 

underkäkshalvorna. Om så är fallet har hugget ej dekapiterat huvudet helt och 

skarprättaren kan ha behövt hugga ytterligare en gång till. Den högra underkäkshalvan 

visar eventuella hugg på hakan, dessa kan kanske resulterat av det andra hugget. Elin 

Brødholt anser att hugget på den främre delen bör ha uppstått av ett vapen som kommit 

framifrån (Widerström 2008:16). Om det första hugget misslyckades kan det ha varit 

svårt att hugga en andra gång då den dömde blev mycket skadad vid det första hugget.  

En tanke kan vara att skarprättaren kan ha utfört hugg från den vinkel där det var 

möjligt vilket kan resulterat i ett oplanerat hugg framifrån, kanske medan individen blev 

liggandes på rygg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 2 & 3b. Underkäke, vänster & höger  Foton: Malin Norrby 
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Hälften av antalet påträffade individer från Vadstena uppvisar huggspår på kotorna och 

några av dem har även läkta frakturer (Karlsson 2008:30). Liknande fynd är funna på 

Galgberget. Några huggspår som påträffats på Galgberget i uppvisar liknande 

utformning och placering som i Vadstena, speciellt underkäken som bär ett huggspår 

posteriort av underkäksgrenen (ramus mandibulae) (Arcini 2008:92).  

Avrättningsprocessen var likartad över Europa, dock utfördes halshuggning i germansk 

lagstiftning enbart på män (Ambrius 1996:38,45). Denna lag fanns dock inte i Sverige 

där kvinnor frekvent halshuggits, majoriteten av dessa brott som kvinnor dömts för, på 

Gotland, är barnamord (Jonmyren 2008:11). Barnamord var vanligt, detta berodde 

oftast på att de gravida kvinnorna ej var gifta och att fadern nekade faderskap. Detta var 

inte accepterat under medeltiden och kunde leda till en dålig framtid, för både kvinnan 

och barnet (Lager 2006:99).  

När halshuggning infördes på 1600 talet var det vanligt att denna metod utfördes på 

stadens torg istället för på den traditionella avrättningsplatsen (Arcini 2008:89). Det 

tros ha uppförts ett trägolv mellan pelarna på Galgberget i Visby i samband med att 

halshuggningar infördes (Widerström 2008:4). Golvet bör ha använts så att publiken 

fick större inblick över avrättningarna som utfördes med yxa eller svärd. Avsaknad av 

huggspår på underkäkar och kotor från Galgberget kan indikera att alla halshuggningar 

ej skedde där, eller att vissa begravts på andra platser. I ”Dödsstraff på Gotland genom 

tiderna” kan man läsa om att den dömde kunde bli benådad, vilket kunde innebära att 

individen fick begravas på kyrkogården (Jonmyren 2000:12). På svenska och danska 

kyrkogårdar har det grävts upp individer som disartikulerats, vilket liknar 

förhållningssätten vid avrättningarna, så att de ej skulle återuppstå och gå igen (Magnell 

2008:139).  

I nättidningen Rötter (http://www.genealogi.se/avrattade/files/5.html) kan man läsa 

om avrättningar som skett på Gotland från 1607-1876, där ges information om vilka 

som avrättats och vilket brott som begåtts. Det står även vid vilken avrättningsplats som 

använts, dock står inte området vid Galgberget med. Vid beteckningen som antas vara 

Galgen står det endast Visby men dokumentet är troligen inte är fullständigt. Men 

kanske utövades halshuggningar förslagsvis vid Stora Torget? Mängden ben som hittills 

analyserats är stor, och uppgår till ca 30 individer enligt Elin Brødholt som undersökte 

materialet 2008. År 2009 uppkom en lika stor benmängd, men eftersom ingen 

http://www.genealogi.se/avrattade/files/5.html
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fullständig osteologisk analys genomförts vet man inte om detta antal ökar (Widerström 

& Holm 2009:23). Det finns belägg för att ca 72 individer avrättades mellan åren 1607 

och 1876 på Gotland (Lager 2006:278). Däremot står det vid Gotlands Museums 

utställning ”Döden på Galgbacken” att det finns fler än 120 avrättade individer (Gotlands 

Museum 2010-05-20). Dock rör inte denna information enbart Galgen, och vi vet inte 

hur många som avrättats där från att Galgen uppfördes tills de skriftliga källorna. 

Osteologistudent Malin Norrby har undersökt käkar och tänder i sin kandidatuppsats 

från samma material som denna uppsats bygger på och har analyserat 18 underkäkar 

och 34 överkäkar (Tanden berättar 2010). Av dessa bär endast 3 underkäkar spår av 

halshuggning, dock kan det ännu finnas kotor med huggspår i jorden.  Man kan rimligen 

antaga att de flesta dömda på Galgberget avrättats genom hängning, vilket oftast inte 

lämnar några spår på skelettet (Eriksson 2006:131). De dömda hängdes med kort rep 

med knuten bak på nacken, denna metod var långsam och smärtsam eftersom den 

dömde ströps till döds (Arcini 2008:84). Under senare tid, när de offentliga 

avrättningarna ej pågick, utfördes metoden på annat vis. Det korta repet byttes ut till ett 

längre och knuten sattes istället på sidan av halsen vilket ledde till att individen bröt 

nacken istället för att kvävas (Arcini 2008:84). Det finns även uppgifter om att 

skarprättaren kunde påskynda förloppet genom att tynga ner den dömde med sin egen 

kroppsvikt (Ambrius 1996:38), det finns inga belägg för att denna metod har utförts här 

på Gotland. 

Galgkonstuktionen i Visby är uppförd av tre pelare, så som de ofta är i Norden. I 

Danmark finns en liknande konstruktion som var omgärdad av en mur med dörrar. 

Bjälkarna som var uppförda mellan pelarna hade olika tillämpningar beroende på vilken 

social klass den dömde tillhörde. Den ena bjälken var till för regentens tjuvar, den andra 

för samhällets tjuvar och den tredje för dem som kom utomsockens. I dessa bjälkar 

kunde sex personer hängas samtidigt (Ambrius 1996:39). Kanske kan Visbys galge haft 

en viss kategorisering gällande vem som hängdes från vilken bjälke.  

Det är allmänt känt att skarprättarna, i vissa fall, tog till alkohol för att kunna utföra 

avrättningar. I de fall där halshuggningar har misslyckats tycks alkoholen vara en 

bidragande orsak. Trots att skarprättaren kunde misslyckas var det mindre 

vanhedrande att dömas till svärd (Ambrius 1996:46).  
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Stjärnorna representerar de analyserade benen i denna uppsats, placeringen grundar sig på det grävda 

rutsystemet och ej på exakta mätpunkter. (Widerström et al: 2008:11, 2009:11) 

OBS: de två analyserade benen (armbågsben & oidentifierat) från Gotlands Museums utställning saknas.  

 

 En annan anledning till att skarprättaren missade kan ha varit att den dömde flyttade 

sig under processen.  Ett fall där detta kan ha förekommit kommer från Snorre 

Sturlasson där han beskriver hur avrättningen av Jokull Badarsun på Gotland gick till. 

Samtidigt som skarprättarens bila föll reste sig Jokull upp, hugget träffade då huvudet 

istället för halsen (Ambrius 1996:45). 

Stegling anses ha förekommit på Gotland, individer från Galgen har fått utstå olika typer 

av kränkningar. Ett kranium med järnkrok hittades i Vadstena (Karlsson 2008:29) vilket 

tyder på att stegling använts som metod. I utställningen ”Döden på Galgberget” kan man 

läsa att man funnit en järnkrok även här på Gotland (Gotlands Museum 2010-05-20). 

Stegling var ett komplement till dödsdomen och utfördes primärt efter döden, de som 

utsattes var män (Ambrius 1996:63). Kvinnorna kunde istället bli brända på bål i 

samband med avrättningen (Arcini 2008:101). I de steglingsfall där krossning av ben 

kan ha förekommit är de svåra att upptäcka i materialet från Galgberget eftersom man i 

vissa fall behöver återuppbygga benen (Kjellström 2003:95). Det är även svårt att se 

skillnad mellan skarpeggade vapen då dessa lämna liknande brottytor, i vissa fall kan 

man se på nedslagspunkten då yxor ger en v-formad skada med krossande effekter som 

ger upphov till sprickor (Kjellström 2003:95).    

Endast ca 20 % av området är utgrävt kan de ben som uppvisar skador fortfarande ligga 

jordade. Mer insikt i hur avrättningarna gick till vid Galgen kan enbart besvaras av en 

helhetsbild, vilket det utgrävda området ej kan besvara idag.  
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6. Slutsats 

Beskrivning av placering samt utbredning på benet är viktigt då detta berättar en hel del 

om vart på kroppen skadan har skett. Detta har i analysen beskrivits med hjälp av 

karaktäristiska drag på benen samt av mätningar för en bättre inblick, även bilder finns 

som komplement till beskrivningarna (se bilaga). 

En viktig del i uppsatsens frågeställning är i vilken position individerna befann sig i när 

skadan uppkom, detta kan undersökas genom skadans utformning samt placering. Ben 

som parterats helt är svåra att bedöma då inget ingångsläge kan identifieras, där 

nedslagspunkten är uppvisad går det med hjälp av brottytan att bedöma vinklingen av 

objektet. Skadan har sedan utvärderats efter anatomisk position på den skadade 

individen samt möjligheten av position av vapnet eller föremålet. Eftersom individerna 

kommer från Galgberget har avrättningsmetoder med tillhörande aktiviteter jämförts 

med skadorna.   

Utseendet på skadan beror på vilket vapen som används, dock är det svårt även här när 

benet parterats helt. I dessa fall har vapen diskuterats och benämnts som skarpeggat 

vapen. Vid nedslag har yxan oftast en krossande effekt, detta kan dock bero på vilket 

benslag det rör sig om och även hastighet av vapnet. De vapenrelaterade skadorna har 

enbart beskrivits genom vilken sorts klinga eller utformning skadan uppvisar och inte 

hänförts till närmare vapenbenämning. Aktivitetsskador kan uppstå av en rad olika 

anledningar som har diskuterats i uppsatsen, dock med en viss begränsning. Även för 

dessa har kroppens anatomiska position undersökts. 

7. Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att ge en mer ingående bild av metoderna som utfördes på 

avrättningsplatsen Galgberget i Visby, Gotland. Området användes, troligen, från 1200 

talet till 1845. Individerna i denna uppsats är bedömda till en ålder av 17-35 år, det finns 

även sannolikt äldre individer där ingen närmare ålder angetts. Av de fyra ben som 

könsbedömts var tre av dem bedömda till män medan en underkäke är bedömd till 

möjlig kvinna. En kroppslängdsbedömning är utförd på ett underarmsben där individen 

har en uppskattad längd till ca 173,6 cm, dock är bedömningen utförd på ett ben där två 

frakturer är lokaliserade. 
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Individerna från avrättningsplatsen Galgberget i Visby har förhållandevis få skador som 

överensstämmer med avrättningar. Skador som tyder på att individerna kränkts i 

samband med avrättningen har visat sig på sex ben (två armbågsben, falang, strålben, 

lårben och ett pannben). Av dessa kan 2-3 av dem ha uppstått i någon sorts strid som 

t.ex. liknar slaget 1361 när Valdemar Atterdag intågade i Visby. De skador som troligen 

uppstått i stegling och kränkningssammanhang utgörs av ett hål i ett pannben som 

förmodligen uppkommit av att de satte upp huvudet på en påle eller drivit igenom en 

spik för att avskräcka andra från att utföra brott. Ett intressant inslag i analysen är ett 

strålben som parterats med hjälp av ett sågtandat verktyg, dock kan inte gnagspår 

uteslutas. En individ har två frakturer i följd av en möjlig parerskada, dessa skador 

uppstod vid två olika tillfällen vilket kan indikera på ett våldsamt förflutet.  

Skelettmaterialet bestod av extremitetsben och kranier fördelat i 19 benkartonger med 

ett uppskattat antal till 30 individer. Huggskador har funnits på tre underkäksdelar, där 

två av dessa är från en och samma individ. Även en huggskada på andra halskotan kan 

möjligen härröra från denna individ. Att så få huggskador påträffats i materialet kan 

påvisa att hängning var den primära avrättningsmetoden då denna metod inte lämnar 

några spår på skelettet. Anledningen kan även vara den att de ben som skadats i 

samband med avrättning fortfarande ligger jordfästa vid Galgen. Eftersom endast ca 20 

% av området är utgrävt representerar de analyserade benen bara en liten del av vad 

som ytterligare kan finnas. 

8. Tack 

Ett stort tack till arkeolog Per Widerström som stöttat och hjälpt mig under hela 

uppsatsens gång. Jag vill även tacka fil.Dr. Anna Kjellström, fil.Dr. Caroline Arcini, 

adjunkt Gustav Malmborg, adjunkt Margareta Kristiansson och lektor fil.Dr. Carola 

Liebe-Harkort för stöd och värdefulla diskussioner. Sedan vill jag tacka Visby lasarett, 

ortopediläkare Arne Lundberg, i synnerhet röntgenläkare Staffan Jennerholm för hans 

engagemang och samarbete vid röntgenanalyser. Dessutom ett tack till handledarna 

docent Sabine Sten och lektor fil.Dr. Paul Wallin. Ett stort tack till Malin Norrby för de 

fina bilderna som finns i min uppsats. Sist men inte minst vill jag tacka ”Bubblan” och 

fil.Mag. Cecilie Hongslo Vala för att de funnits vid min sida. 
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10. Bilaga – Foton & Röntgenbilder 

 

 

 

  

Figur 1. Underkäke 

Foto: Malin Norrby 

Figur 2.Underkäke 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 3a & 3b. Underkäke 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 5. Armbågsben 

Foto: Malin Norrby 

Figur 4. Andra halskota 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 6. Armbågsben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 7. Falang 

Foto: Malin Norrby 

Figur 8. Oidentifierat 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 10a & 10b. Lårben 

Foto: Malin Norrby 

Figur 9. Strålben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 11a & 11b. Pannben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 14a & 14b. Armbågsben 

Foto: Malin Norrby 

Figur 13. Revben 

Foto: Malin Norrby 

Figur 12. Revben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 16. Lårben 

Foto: Malin Norrby 

Figur 15. Mellanhandsben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 17a & 17b. Skenben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 18. Ländkota 

Foto: Malin Norrby 

Figur 19. Lårben 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 20. Spets 

Foto: Malin Norrby 
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Figur 20b. Armbågsben. 

Staffan Jennerholm 

Figur 21. Mellanhandsben III. 

Staffan Jennerholm 
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Figur 22a & 22b Skenben. 

Staffan Jennerholm 



54 
 

 

 

Figur 23. Ländkota. 

Staffan Jennerholm 

Figur 24. Lårben. 

Staffan Jennerholm 


