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Abstract

Bárány, M. 2019. De dödsdömdas hälsa. En studie av de avrättades hälsa från två
avrättningsplatser på Gotland.
Bárány, M. 2019. The health of the doomed. A study of the executed’s health from two executional
sites on Gotland.
This bachelor thesis covers two executional sites on the island of Gotland with focus on the
palaepathology among the executed individuals. The aim is to see which pathological changes that
occured most often and if they have any correlation between these and these individuals
socioeconomic status. To achieve this the author has examined the bones from Galgberget to
identify apparent pathological changes on long bones, vertebrates, maxillaries and mandibles. I
have also compared the bones from Galgberget with previous analyses from the other executional
site in Grötlingbo parish.
The most common pathological change that became identified were osteophytes, arthritis and a
couple of oral pathologies like calculus and cavities. Osteophytes and arthritis do share a
comparability since they both are derived from osteoarthritis which is a denegerative joint disease.
Calculus and cavities also share smiliarities, due to the fact that cavities is the first stage before it
becomes calculus. No other pathological similarities were found among the two sites. Although
the appearances of Schmorl’s nodes were significantly large among the bone assembly from
Galgberget. Schmorl’s nodes is a vertebral lesion that may occur in all ages and have different
causes. Other common pathological changes identified from Galgberget were skeletal anomalies
and enthesopathies. Smiliar to Schmorls nodes, enthesopathy have different causes and often show
in a relation to heavy physical work.
It can be concluded that the presence of Schmorl’s nodes, skeletal anomalies, enthesopathy and
osteophytes do share an equivalence with each other, when you think about how you get these
pathological changes in life.
With further studies regarding the material from Galgberget, the view of the people who were
executed there may have a real potential to change.
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Ordlista

Ante-mortem: Före döden.
Diafys: Mellandelen på ett rörben.
Entessopati: Inflammerade sen- och ledbandsfästen. Uppstår vid överbelastning och i vissa fall
trauma.
Inferior: belägen under, nedre delen av kroppen.
Osteofyter: Osteofyter förekommer i samband med artros eller annan ligamentskada. Visar sig ofta
som bentaggar längs med ledkanter.
Osteoarthritis: Kronisk inflammation i ledbrosket, som gör att det bryts ner.
Palmar: I riktning mot handens handflata.
Parodontit: Tandlossning är en oral inflammatorisk sjukdom som ökar med åldern. Tandköttet
dras sig tillbaka.
Periostitis: Benhinneinflammation. Förekommer i samband med infektion och/eller trauma.
Proximal: Nära kroppens mittpunkt.
Post-mortem: Efter döden.
Schmorls noder: Fördjupningar i ryggradens kotkroppar. Uppstår vid överbelastning.
Superior: ovanför, övre delen av kroppen.
Tandsten: Mineraliserat plack, som uppstår vid bakteriebeläggningar på tänderna.

1. Inledning

Den här uppsatsen kommer primärt fokusera på Galgberget i Visby och de individer som fick sina
liv avslutade där. De individer som man funnit vid avrättningsplatsen i Grötlingbo socken på södra
Gotland har i den här uppsatsen beteckningen provgrupp. Individerna från Galgberget och
Grötlingbo kommer att beröras i möjligaste mån ur ett jämförande perspektiv. Galgberget kan
mycket väl räknas som en avrättningsplats i en stadsmiljö trots att galgen nuförtiden ligger en liten
bit utanför Visby centrum, medan avrättningsplatsen i Grötlingbo mer räknas som en
landsbygdsmiljö.
Författaren kommer också att se närmare på Visby stadslag och de brott som kan ha gett
upphov till dödsstraff.
Ända sedan de mer moderna utgrävningarna skedde mellan 2007–2009 på uppdrag av Gotlands
museum har intresset för Galgberget och individerna som ligger begravda där ökat markant. I
samma takt har fascinationen för avrättningsplatser runt om i Sverige, alltid varit hög.
Med hjälp av osteologiska analyser och röntgenundersökningar går det att ta reda på vad
människorna haft för aktiviteter i livet och eventuella spår av sjukliga förändringar i skelettet.
Tack vare de olika tillvägagångssätten som finns att tillhandahålla för att få ut som mycket
information som möjligt när det kommer till benrester från begravda individer, har olika
avrättningsmetoder från Galgberget analyserats och människornas behandling pre-mortem (före
döden). Den i tiden närmast den här studien som har gjorts är Olivia Gustafssons uppsats som
berörde samma platser, men med avsikten att studera de avrättades skador och trauman
(Gustafsson, 2018:2). Eftersom det redan har gjorts en närmare analys av dessa två lokaler är det
då rimligt att fortsätta på Gustafssons bana, om än med en annan utgångspunkt.
Galgbergets nuvarande ställning i det gotländska samhället är något mer osäker. Visserligen är
det en lagskyddad fornlämning och området i och runtom galgen räknas som ett naturreservat,
men parallellt med det är det många människor som inte drar sig för att använda murens
kalkstenar som eldstad.
Andra spår som indikerar på den ofrivilliga rollen som rastplats, som Galgberget har fått är de
engångsgrillar, plastpåsar och andra engångsartiklar som går att finna i området (Widerström,
2011:88).
Även fast att platsen i Grötlingbo socken upptäcktes ett par år innan de första mer moderna
utgrävningarna på Galgberget startade, är denna plats något mer höljd i dunkel både bokstavligen
och metaforiskt. På samma gång väcker det en spänningslåga hos historieintresserade och för all
del andra människor med, när den intresserade ställer sig frågan varför det finns så få nedtecknade
källor om platsen och de avrättade människornas ursprung.

1.1. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilka patologiska förändringar de avrättade från
Galgberget kan ha haft, vad som skiljer dem åt från avrättningsplatsen Brunns i Grötlingbo socken
och om det kan ha haft någon korrelation med deras socioekonomiska status.
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1.2. Frågeställningar
Följande frågeställningar är basen för uppsatsen:

•

Vilka är de mest förekommande patologiska förändringarna från Galgberget och
Grötlingbo?

•

Är det möjligt att se någon skillnad mellan de patologiska förändringarna från Galgberget
och individerna från Grötlingbo baserat på platsernas belägenheter?

•

Kan Visby stadslag säga någonting om de avrättades socioekonomiska ställningar i det
medeltida Visby?

1.3. Material
Materialet som studerats i den här uppsatsen kommer från Galgberget i Visby. Benmaterialet
förvaras i ca 25 lådor, innehållandes ett varierande antal med både påsar och ben. Huvuddelen av
materialet är så väl bevarat att det går att urskilja om det funnits patologiska förändringar eller ej.
Det är inte möjligt med ålder- och könsbestämning på majoriteten av individerna eftersom
materialet vid utgrävningstillfället låg omrörda och till följd av det gick det inte heller att sortera
individ för individ.
Benmaterialet som kommer att analyseras har Dnr: 431-3224-08, 431-2730-09, 2007–1050.
Benmaterialet har undersökts och analyserats närmare med hjälp av det referensmaterial som
tillhandahållits i det Osteologiska laboratoriet på Campus Gotland.
Grundat på analysen av det textilfragment som satt fast på några av bronshyskorna från
Grötlingbo gjordes tolkningen att avrättningsplatsen i Grötlingbo var aktiv under 1600-talet. När
det kommer till Galgbergets tillkomst och det årtionde som det blev en aktiv avrättningsplats går
påståendena isär. Enligt den informationsskylt som finns uppe på Galgberget ska
avrättningsplatsen vara från 1400-talet, medan det i Per Widerströms rapport står att pelarna måste
ha kommit till under 1200-talet (Widerström, 2008:17).
Materialet från Grötlingbo (kan också benämnas som en provgrupp i denna uppsats) har Dnr:
431-3212-02. Avrättningsplatsen i Grötlingbo socken hittades i ett grustag, i närheten av en
idrottsplats och mellan väg 142 och 517 mot Eke med inga tidigare registrerade fornlämningar i
området. Bortsett från benmaterialet och de få artefakter som identifierades, hittades endast två
stolphål med gråstenar runt omkring. Det första identifierade stolphålet hittades en halv meter
öster om graven, medan stolphål nummer två låg 15,60 meter NNV om den första. Materialet från
Grötlingbo kommer också att studeras och analyseras men enbart teoretiskt, det vill säga en
undersökning av tidigare publicerade källor.

1.4. Metod
Metoderna som kommer att användas i uppsatsen är dokumentationen av de patologiska
förändringar som har identifierats på benmaterialet från Galgberget som antas ha varit aktiv från
ungefärligt 1200-tal till så sent som 1845 då den sista avrättningen skedde. Benen med de
patologiska förändringarna har också bestämts till benslag och position på benen. De patologiska
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förändringarna har studerats och dokumenterats morfologiskt med hjälp av referensmaterialet från
det Osteologiska Laboratoriet på Campus Gotland.
Vidare studier kommer också presenteras på de över- och underkäkar som varit tillräckligt
kompletta för att kunna användas, i syfte att undersöka individernas orala patologier.
Samma underkäkar har det gjorts en könsbedömning av efter Buikstra & Uberlakers (1994:20)
modell där värderingen från 0–5 av eminentia mentalia (eng. mental eminence) avgör om
sannolikheten är större att det är en man eller kvinna. Ju högre poäng desto större är sannolikheten
att det är en man.
Det har även genomförts en undersökning av Visbys lagstiftning, för att se vilka brott som kan
ha givit dödstraff som slutliga åtgärd.
Slutligen kommer det att göras en jämförande studie med syfte att se vad för patologiska
förändringar som skiljer de båda lokalerna åt.

1.5. Avgränsningar
Eftersom den här undersökningen i första hand är inriktad på de avrättade från Galgberget, består
främst materialet av vuxna individer, baserat på Per Widerströms rapport (2008). Ålder och
könsbedömning har också varit mycket problematiskt att genomföra till följd av den skiftande
bevaringsgraden på benen. Även om det finns relativt väl bevarade underkäkar (mandibula) bör
man inte enbart basera sin könsbedömning på dessa. Tidigare könsbestämningar talar likaså för
det (Widerström, 2008:15).
Ytterst små benmaterial, brända ben, samt ben som inte uppvisat några tydliga patologiska
förändringar har inte tagits med i uppsatsen.
I och med benmaterialets ganska stora omfång, kommer fokus att ligga på rörben, falanger,
kotor samt över- och underkäke.
Med tanke på revbenens position i kroppen och således också lättillgängligheten för frakturer
och andra benpålagringar har dessa valts bort i analysen.
I förhållandet mellan Grötlingbo och Galgberget, kommer endast Grötlingbo-individernas
eventuella patologiska förändringar att beröras, då individerna från Galgberget inte hade
möjligheten att analyseras närmare på grund av att benen inte anträffades individ för individ när de
grävdes fram.

1.6. Källkritik
Det svåraste med arbetet är att få ihop en någorlunda tydlig bild av patologierna på individnivå
och om män eller kvinnor var mer drabbade av någon skeletal förändring än den andre. Det är
eftersom en fjärdedel av det benmaterial som blivit omhändertaget varit så fragmenterat, bränt och
påverkat utav andra tafonomiska processer som hålighet i rörben till följd av rötter från träd och
maskar. En annan svårighet är att benmaterialet inte låg i ordning när det hittades och därmed inte
heller kunde sorteras utifrån individ, utan lades i kartongerna oberoende av antalet individer.
En ännu mer källkritisk aspekt av materialet är dateringen. Till följd av hur benmaterialet var
placerat är det väldigt svårt att helt fastställa när dessa olika individer blev avrättade. Det har dock
gjorts två dateringar med hjälp av C14 metoden, på de kistbegravda och mest välbevarade
individerna, vilka visade att de tros ha avrättats mellan 1480–1660. Den dateringen gäller endast
för de individerna (Ljubez 2009, se Täng, 2010, s 4).
Det finns också dilemman som en person med mindre erfarenhet inom paleopatologi kan stöta
på. När någon som är relativt ny inom paleopatologi ska särskilja de olika kännetecknen för
patologiska sjukdomar men inte riktigt vet vad och var man ska undersöka, hur identifieringen ska
gå tillväga när benmaterialet är fragmentariskt, samt hur de olika patologierna kan kännas vid en
praktisk undersökning. Waldron och Roberts nämner några sådana aspekter.
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Professor Tony Waldron menar att, för ett otränat öga, kan identifieringen av patologiska
förändringar på ben lätt feltolkas och att det bör tas i beaktande. Som exempel nämner Waldron
bland annat handlovsbenen, fotrotsbenen, den lumbrosakrala övergången och icke metriska
särdrag. Waldron pekar också på rörbenen som oftast har flera mindre hål placerade distalt, så att
blodkärl kan passera till trabekler och benmärg under cortex och att dessa kan tolkas som
ledsjukdomar (Waldron, 2009:22).
Den brittiska bioarkeologen Charlotte Roberts betonar svårigheterna med att fastställa en
diagnos baserat på endast skelettmaterial, när skeletten är fragmentariska.
Roberts poängterar då betydelsen av att samla paleopatologisk data och sedan göra en komparativ
analys med data som samlats in på samma sätt (Roberts, 2012:161).

1.7. Teori
Eftersom få studier med patologisk inriktning har gjorts på de avrättade människorna på
Galgberget, upplever författaren till denna uppsats det som en angelägenhet att också studera det
närmare och samtidigt jämföra det med en annan avrättningsplats på Gotland (i det här fallet
avrättningsplatsen i Grötlingbo socken) för att se om det går att skapa sig en helhetsbild av
patologierna. Uppsatsen ämnar samtidigt att se om det går att utläsa olika samhällsskikt baserat på
det som det patologiska förändringarna påvisar. Analysen kommer att utföras från en blandning av
makro- och mikroperspektiv. Ett makroperspektiv innebär att man tittar på samspelet mellan större
grupper med människor eller samhällen, medan ett mikroperspektiv innebär att samverkan
studeras på individnivå och/eller i mindre grupper (Jimmy Jonecrantz, 2019). Därmed är
uppsatsen nästan helt kvalitativ med empiriska inslag.
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2. Tidigare forskning – Galgberget
Strax norr om Visby ligger Galgberget. Galgberget
är en av många avrättningsplatser som har
lokaliserats på Gotland, men den utmärker sig på så
sätt att det är den enda ännu stående medeltida
galgen i Skandinavien. Några exempel på andra
avrättningsplatser på Gotland är Galgbacken i Slite,
Galgu i Näs Galgbacken i Sundre och självfallet
Grötlingbo avrättningsplats. Det som skiljer
Galgberget i Visby från de tre andra är att det finns
mycket bevarat från platsen. Både i form av
fornlämningar, artefakter och inte minst rester av ben
från människor. Galgberget i Visby har undersökts
tämligen nyligen i modern tid, det har gjort att det
intresse som finns för Galgberget har kunnat spridas
via elektroniska tidningar och uppsatser.
Galgen består av tre kalkstenspelare sex meter höga.
Fig 1. Informationstavla om Galgen på Galgberget. Foto: Mia Bárány

Runt pelarna sträcker sig en mur som i sin tur är 16 meter i diameter.
Vid betraktande syns det mycket tydligt att pelarna och muren inte är byggda samtidigt, samt att
muren inte är sammanbunden med pelarna (Widerström, 2008:11) Enligt fornlämningsregistret
ska det ha legat träbjälkar på pelarna där de dödsdömda tros ha hängts. Dock finns inga lämningar
av bjälkarna kvar (Widerström, 2008:7)
Baserat på de skeletala lämningar som hittats kunde likaså stegling förekomma. Stegling innebar
att man placerade den avrättades kroppsdelar på en plattform eller stolpe med hjul, så att
förbipasserande tydligt kunde se vad som hände med den som begick ett brott (Kulturbilder,
2018).
Under 1940-talet fann arkeologen Mårten Stenberger ett skelett norr om galgens mur i samband
med att en kabel skulle dras innanför muren. I och med fyndet grävdes också en grop inom
galgens område med förhoppningen om att det skulle hittas fler intakta skelett, men utan resultat.
Samma år några månader senare hittade Stenberger ännu ett skelett nordväst om galgen. Den här
gången nämnde Stenberger fler detaljer om hur skelettet var placerat samt hur långt under marken
det låg (Widerström, 2009:11).
De nyare undersökningarna av Galgberget inleddes i slutet av 2007, när Länsmuseet på
Gotland utförde en arkeologisk förundersökning av platsen inom pelarna på en yta av 118 m2. Det
beslutades att provgropar och ytor skulle grävas innanför pelarna, eftersom de hade störst risk att
förstöras av väder, vind och erosion. Bara den arkeologiska förundersökningen resulterade i ett
stort antal ben från individer i olika åldrar och kön, samt brända och obrända. När urgrävningen av
området på Galgberget startats upptäcktes ett överväldigande omfångsrikt antal med skelett, samt
knappar, föremål av horn och ringspännen för att bara nämna några av artefaktfynden.
Arkeologerna upptäckte därtill också två kistor innehållande två individer som till skillnad från de
andra människorna, vördnadsfullt fått varsin kista att vila i (Widerström, 2009:13).
Det sägs att uttrycket ”fy sjutton” kommer från Galgbergets plats. Baserat på de 17 stenarna i varje
pelare (Gotlands Turistbyrå, 2018).
De sista avrättningarna som finns nedtecknade och bevarade ska ha skett 1796 och 1845, med
halshuggning som avrättningsmetod.

2.1. Grötlingbo - Eke avrättningsplats
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Avrättningsplatsen i Grötlingbo upptäcktes år 2002 i ett grustag i Brunns socken. Platsen är
belägen mellan socknarna, Havdhem, Grötlingbo och Eke på Ancylusvallen och närmaste
fornlämning ligger flera hundra meter bort.
Efter närmare undersökningar konstaterades det att individerna var fem stycken totalt och att
majoriteten av dem hade indikationer på benen att de blivit avrättade. De övriga där dödsorsaken
inte kunde fastställas p.g.a. avsaknaden av halskotor, har det endast förutsatts att dessa individer
mött samma öde.
År 2005 startade den arkeologiska förundersökningen och registrerades i FMIS som Grötlingbo
258:1.
Ett år senare hittades ytterligare en individ på platsen som också bedömdes vara en man.
Det har dock senare aldrig hittats några skriftliga källor eller andra belägg som visar på att det
verkligen varit en avrättningsplats.
Likafullt är sannolikheten att det nyttjades som en sådan stor, då platsen har tydliga karaktärsdrag
av en typisk avrättningsplats för sin tid. Det kan manifestera sig genom stolphål och
avrättningsplatsens position mellan korsgator och gränser i landskapet.
I försök att datera platsen gjordes det två C14-dateringar av två stolphål som anträffades år
2005. Dateringen beräknades till ca 1500–1600-talen. Det har också gjorts textilanalyser av de
textilfynd som anträffades i samband med utgrävningen av benmaterialet. Dessa var fastsittande
på bronshyskor vid tillfället och bedömdes av konservator Eva Lundwall ha härstammat från
samma period som regalskeppet Vasa. Den slutliga uppskattningen av textilierna blev att de döda
kan ha kommit från ett högre samhällsskikt (Pettersson, 2003:179; Andersson, 2013:19–20;
Lithander, 2013:4; Gustafsson, 2018:5).
Den hittills största kandidatstudie som gjorts av benmaterialet från Grötlingbo, gjordes 2013 av
Beata Lithander. Lithanders syfte med sin uppsats var att se närmare på de avrättningsmetoder och
de skador som individerna blev åsamkade och behandlingen av individerna pre- och postmortal
(Lithander, 2013:3).

2.2. Visby stadslag
Visby stadslag nedtecknades i mitten av 1300-talet. Dateringen i sig baseras på introduktionsord
alldeles i början av rättsuppteckningen. Introduktionsorden består av en mindre historisk
redogörelse av visbyrätten. Visby stadslag hade tydliga likheter med tysk och annan skandinavisk
rätt. Flera forskare, däribland Karl v. Amira (Hasselberg, 1953:28) hävdar att Visby stadslag i
största delen egentligen är tysk och har hämtats mer eller mindre ordagrant från Lybeck och
Hamburgs stadsrätter. Den tyske historikern Karl Hegel menar å andra sidan att Visby stadslag
endast har haft Lybecks konstitution som förebild och att Visby stadslag består både svenska och
tyska komponenter. Vad som egentligen stämmer, är svårt att ta reda på då någon noggrannare
analys av lagstiftningen i Visby inte har genomförts.
För en mer exakt datering av Visby stadslag rekommenderar Gösta Hasselberg i sin
avhandling att läsaren bör undersöka sigillen som var i bruk kring den tidpunkten. År 1341
användes fortfarande ett gotländskt och ett tyskt sigill, men 1344 ändrades det till ett gemensamt.
Med det som grund går det att anta att stadslagen bör ha grundats mellan åren 1341–1344. J.A.
Hansson menar däremot att stadslagen bör ha skapats mellan 1332–1335, med hänvisning till en
avrättning som skedde i Viby 1342 av två borgmästare. Där står det:
”I Herrens år 1342 halshöggs två borgmästare, herr Herman Sverting och Johan Moop, samt många
andra.” (Svensson, 2008:67)

Dessa omnämns dock bara kortfattat och i singularform. Följaktligen påstår Hansson (Hasselberg,
1953:19) att denna journalanteckning måste ha tillkommit då Visby bara hade en borgmästare,
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som var brukligt före 1342. Argumentet som Hasselberg lägger fram mot detta är en lag som den
svenske kungen Magnus Eriksson hade avskaffat gällande träldomen i Sverige 1335.
Hasselberg hävdar att det finns för lite vetskap om kung Magnus position i staden och hans
inverkan på lagstiftningsarbetet och slutligen att argumentationen bygger på en felaktig
uppfattning om kungens förordning angående träldomen (Hasselberg, 1953:16,18–20). Visby
tillhörde Gutnaltinget som hade sitt högsäte i Roma socken. Gutnaltinget tog hjälp av domare som
bestod av ombud från varje ting och dessa utgick alltid efter Gutalagen (Gotlands Försvarshistoria
och Gotlands Trupper, 2019).
Visby stadslag bestod av fyra böcker som i sin tur hade olika tjocklekar och ursprungligen
skrevs på lågtyska. De sista två böckerna var därtill indelade i tre underavdelningar. Alla böckerna
hade dessutom kapitel, som slutligen delats in i paragrafer.
Första boken berörde stadens grundlag, domstolsorganisationen och straffrätten. Andra boken tog
upp straff-, process- och civilrättsliga bestämmelser. Den tredje boken som bestod av tre
underavdelningar handlade om fastigheter, tomtöre och skeppsrätt. Fjärde boken tog upp familjeoch arvsrätt (Hasselberg, 1953:16–19).
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3. Resultat

Resultaten nedan kommer att presentera de patologiska (inklusive tandhälsan) förändringar,
avvikelser och mindre frakturer som gått att finna från Galgberget i en sammanfattande form med
bilder, beskrivning av förändringarna och en mindre tabell som är representativa för dem. För en
utförligare redovisning av alla identifierade patologiska förändringar, hänvisas läsaren till
appendix.
Tabell 1. Sammanfattande tabell över de mest identifierade patologierna.

Benelement
Övre
extremiteterna
Bålen
Nedre
extremiteterna

Schmorls
noder
X
X

Karies Osteofyter Parodontit Periostitis
X

X
X
X

X

Skelettala
avvikelser
X
X
X

Fragment av en överkäke (maxilla)
med fem stycken tänder kvar,
molarerna och premolarerna. Dessa
visar spår av tandsten och
parodontit. Tandsten är
mineraliserat plack. Det finns två
former av tandsten supra- och
subgingvial, beroende på om
tandstenen sitter på kronan eller
den synliga roten. Båda formerna är
frekvent förekommande hos vuxna.
Tandsten utvecklas i en frätande
miljö och upptäcks
därför oftast vid tungytan kring de
lägre framtänderna eftersom det är
det mest basiska området i munnen
Det finns ett starkt samband mellan
Fig 2. Fragment av en överkäke med dålig tandhälsa. Foto: Mia Bárány tandhygien och förekomsten av
av tandsten hos folkgrupper som inte har regelbunden hygien. I arkeologiskt skelettmaterial är
tandstenens utmärkande drag ett gråvitt lager på tänderna (Waldron, 2009:240–241).
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Fragment av en överkäke
(maxilla), här också med
parodontit och kraftigt
tandslitage.

Fig 3. Överkäke med kraftigt tandslitage. Foto: Mia Bárány

Fig 4. Kotor som alla har Schmorls noder. Foto: Mia Bárány
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Ländryggskotor som alla visar
tydlig Schmorls noder.
Schmorls noder är ganska vanligt
inom arkeologiska- och ännu
existerande populationer.
Schmorls noder börjar oftast med
en antingen inferiort eller
superiort riktad extrusion från
mitten av kotkroppen (nucleus
pulposus). Vätskan färdas därefter
genom en spricka eller öppning i
den broskartade ändplattan och
fräter på kotkroppen. Orsaker till
Schmorls noder är bland annat: 1.
Medfödd defekt
ryggraden. 2. Trauman. 3.
Åldersbetingade processer (Faccia
& Williams, 2008:29–30).

Nästan hel halskota med
begynnande osteofytbildning.

Fig 5. Halskota med ostefyter. Foto: Mia Bárány

Ländkota med osteofyter i form
av bentaggar lateralt längs med
kotkroppens ledkant.

Fig 6. Kota med osteofyter lateralt. Foto: Mia Bárány
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Överarmsben med en sekundär
bentillväxt medialt.

Fig 7. Överarmsben med en bentillväxt medialt. Foto: Mia Bárány

Två stycken knäskålar
(patella) med osteofytbildning
lateralt.

Fig 8. Knäskålar med osteofybildning. Foto: Mia Bárány
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Lårben (femur) med
begynnande periostitis,
alternativt endast en skelettal
avvikelse.

Fig 9. Lårben med begynnande periostit. Foto: Mia Bárány

Båtben (scaphoideum) med
en skelettal avvikelse
dorsalt.

Fig 10. Båtben med en skelettal avvikelse. Foto: Mia Bárány
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Hakben (hamatum) med
grav osteoarthritis.
Osteoarthritis i handen är
vanligare att få bland
kvinnor än vad det är bland
män (Ortner, 2003:549).

Fig 11. Hakben med grav osteoarthritis. Foto: Mia Bárány

Ett mellanhandsben
(metacarpale) med en läkt
fraktur på diafysen.

Fig 12. Mellanhandsben med fraktur. Foto: Mia Bárány
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Mellanhandsben med en
fraktur dorsalt och
benpålagring kring diafysen.
Detta mellanhandsben har
tidigare analyserats av Ellinor
Täng (2010:19).

Fig 13. Mellanhandsben med en läkt fraktur och benpålagring. Foto: Mia Bárány

Mellanhandsben med en rejäl
benpålagring som börjar från
diafysen och slutar palmart.

Fig 14. Mellanhandsben med en benpålagring. Foto: Mia Bárány
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Mellanhandsben med en
skelettal avvikelse/utbuktning
palmart.

Fig 15. Mellanhandsben med en skelettal avvikelse. Foto: Mia Bárány

Falang med tydlig
entesopati på diafysen.
Entesopati innebär att det är
en inflammation i sen- eller
ledbandsfästet. Entesopati
kan vara en sekundär
sjukdom till andra
diagnoser, som spondartrit
och pelvospondylit
(Bechterews sjukdom).
Oftast beror det på
överbelastning och/eller
skada men en direkt orsak
till det finns det egentligen
inte (Privatmedicin, 2019).
Fig 16. Entesopati på diafysen. Foto: Mia Bárány
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Falang med entesopati på
diafysen.
Det är inte bara falanger
som kan få entesopati. Alla
sen- och muskelfästen i
kroppen kan drabbas.
Entesopati kan också gå
under namnen tendenopati
eller entesit. De tydliga
kammarna kan vara laterala
eller asymmetriska
beroende på om individen
är höger eller vänsterhänt. I
många fall är entesopati
sammankopplad med
arthritis (Arthritis-health,
2017).
Fig 17. Falang med entesopati på diafysen. Foto: Mia Bárány

Skenben (tibia)

med begynnande
periostitis proximalt.
Periostitis är ett annat ord för
benhinneinflammation. Det
uppkommer oftast i samband med
infektioner, trauma och/eller
tumörer. Bland arkeologiska
skelettmaterial tenderar det ofta
att förekomma periostitis på
skenbenets diafys. Periostitis kan
stundtals också förekomma lokalt
och inte tillsammans med andra
infektionssjukdomar. Periostitis
kännetecknas vanligen av
vävliknande bentillväxt och/eller
tät kompakt sjuklig förändring.
Vanligen kallas
benhinneinflammation för
periostitis, men om osäkerheten
Fig 18. Skenben med begynnande periostitis. Foto: Mia Bárány

huruvida det verkligen är periostitis eller ej är större, bör
termen periostosis istället användas (Mays, Pinhasi 2008:196–198).
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Vadben (fibula) med en
skelettal avvikelse distalt.

Fig 19. Vadben med en avvikelse distalt. Foto: Mia Bárány

Hälben (calcaneus) med en
skelettal avvikelse anteriort.
Benämns calcaneus
secundaris och är i det här
sammanhanget knutet till att
småbenet som vanligen
brukar sitta där är borta. Vad
som orsakar skelettala
avvikelser är oklart, men
forskare tror att det sker redan
så tidigt som i fosterstadiet
och att till exempel bristen på
jod från modern kan leda till
olika funktionshinder (Pinhasi
& Mays, 2008: 329, 358).
Fig 20. Hälben med en skeletal avvikelse. Foto: Mia Bárány
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Helt språngben (talus) med en
subkondral defekt.
Subkondral innebär att
någonting är beläget under
brosket eller djupare än
brosket (textmeddelande
Michael Bárány, 27/4–19).
Att någonting är defekt,
betyder att det har en brist
eller skada.

Fig 21. Språngben med en avvikelse. Foto: Mia Bárány

Båtben (naviculare) med
osteofyter/skeletal avvikelse.

Fig 22.Båtben med osteofyter. Foto: Mia Bárány
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Ett mellanfotsben (metatarsale)
med tydliga tecken på
osteofytbildning dorsalt.

Fig 23. Metatarsalben med osteofytbildning. Foto: Mia Bárány

Ett mellanfotsben med
osteofytbildning dorsalt.

Fig 24. Mellanfotsben med osteofytbildning. Foto: Mia Bárány
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Tåben 1 (phalang) med
osteofytbildning dorsalt. Enligt
Donald J. Ortner (2003:548–
549) är det inte ovanligt med
osteoarthritis på stortån (hallux
vaglus) då den kan utsättas för
väldigt mycket omedveten
belastning via den första
metatarsalen.

Fig 25. Tåben med osteofytbildning. Foto: Mia Bárány
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4. Analys

Följande analys kommer först att se på de brott som kunde leda till dödsstraff, sedan kommer det
göras en jämförelse mellan de patologiska förändringarna samt Galgberget och Grötlingbos
likheter och olikheter. Grötlingbo-materialet baseras på benlistan och rapporten (Sigvallius, 2002)
från Grötlingbo.

4.1. Brott med dödsstraff som påföljd
Dödsstraff utdömdes för ett stort antal brott i Visby stadslag. Utbyte mot ett mildare straff var i
vissa fall möjligt, men det gällde endast specifika brott, exempelvis: jungfrurov, bigami, rymning
med anförtrott gods till ett värde av lägst ½ mark silver, samt mått och viktförfalskning första och
andra resan, dragande av tvister inför herrar och furstar så att staden besvärades och falskt
vittnesbörd. Avrättningssättet skrevs uttryckligen aldrig ned, bortsett från när det kom till mord.
Där stod det att straffet för en man var rådbråkning och för en kvinna var det att brännas på bål.
Rådbråkning ansågs som en straffskärpning för det ovanligt grova formerna av mord (Hasselberg,
1953:226–227). Rådbråkning innebar att förbrytaren lades på en bädd av stockar, därefter var det
bödelns uppgift att krossa så många ben som möjligt i kroppen utan att personen dog. Sedan
flätades individen in i ett stort hjul som därefter placerades på en påle för allmän beskådan. Om
rättskiparna hade ”tur”, levde individen när vederbörande fästes på hjulet eftersom det från början
ingick i straffet (Historiesajten, 2019). Även om endast rådbråkning och bränning på bål stod
nämnda går det med all säkerhet att anta att halshuggning och hängning nyttjades.
Visby stadslag tycks ha haft en väldigt enhetlig bild med resten av medeltidens samhällen och
i synnerhet med stadslagstiftningarna. Det fanns givetvis också skillnader, till den kategorin hörde
mått- och viktförfalskning. Den som blev avslöjad med eller motbevisad ha att använt sig av
falska mått eller vikter straffades med döden. I jämförelse med andra lagar likt BR (Bjärköarätten)
och de nordtyska lagarna kan Visby stadslags dom för brott mått- och viktförfalskning te sig som
ovanligt hård. Andra begångna brott som ansågs ha samma kaliber var: trots mot rådet som
domstol och falskt vittnesmål. Den hårda ordalydelsen går det inte att utesluta var på grund av
kyrkans inflytande som under hela medeltiden besatte en stor maktposition i landet.
Visby stadslag drog tillika en skiljelinje mellan mord och dråp. För att bli anklagad för mord
räknades det att döda någon i hemlighet, om en person först hade förnekat ett dråp men sedan blev
motbevisad blev personen automatiskt istället anklagad för mord, till kategorin mord hörde
dessutom om någon dödade sin äkta make/maka eller dödandet av någon för sin egen vinnings
skull. Under 1400-talet gjordes det ett tillägg i stadslagen, där det lades till att dråp som skedde på
natten kunde räknas som mord. Mord var det brott som det absolut inte gick att få någon som helst
benådning för.
När det kom till dråp berodde allt på om förbrytaren hade blivit ertappad precis efter att brottet
begåtts eller om brottslingen lyckats fly. I Visby stadslag står det också nämnt att om någon dräpte
en gravid kvinna var mördaren tvungen att få full botgöring för kvinnan och halv botgöring för
fostret. Om brottslingen blivit ertappad precis efter att brottet begåtts, var personen dömd till
döden, men hade rätt att få be om försoning från den dräptes anhöriga på deras villkor och böta en
summa pengar till staden. Om brottslingen lyckats fly blev personen förklarad fredlös, men hade
rätt att få den tillbaka mot att han betalade en bot på 40 mark till de anhöriga, 6 mark till staden
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och 1 mark till tillsynsmännen. Under den perioden fick personen inte vistas inom stadens murar
eller söka skydd i en kyrka.
På många sätt fanns det likheter med de lagar som fastlandets rättssystem begagnade. I
Bjärköarättens bestämmelser står det till exempel att mördaren skulle hålla sig från staden under
fyrtio dygn och betala böter till de anhöriga, staden och tillsynsmännen. I Magnus Erikssons
stadslag har nödvärn en stor betydelse för huruvida vilket straff brottslingen ska få. Om personen
handlat i nödvärn kunde denne få sitt liv skonat och böta 80 mark till anhöriga, stad och
tillsynsmännen (Hasselberg, 1953:269–275).

4.2. Patologiska förändringarna
Bland antalet med patologiska förändringar som anträffades bland Galgbergets material och de
som Berit Sigvallius skriver om i sin rapport från 2002 från Grötlingbo är det mycket som skiljer
dem åt, men det ska samtidigt betonas att Sigvallius främst undersökte vilka skador de sex
individerna ådragit sig före och efter döden, Sigvallius identifierade dock endast enstaka
ledförändringar på ett par kotor (Sigvallius, 2002:15).
Beata Lithander skrev i sin kandidatuppsats år 2013 att hon analyserat benen från Grötlingbo
närmare och inte bara skadorna, utan även tittat efter eventuella patologier. Lithander noterade då
artros, osteofyter, ptting, cystor och tandsten på en individ i fyndenhet 1, vilken bedömdes att vara
en man och pitting, artros och osteofyter. I fyndenhet 3, bedömde Lithander att den innehöll två
individer, materialet låg omrört och påvisade ytterst lite osteofytbildning på en ländkota
(Lithander, 2013:16,22). Lindy Börjesson identifierade likaså individerna från Grötlingbo 2005,
då upptäcktes dessutom ett par orala patologier, som parodontit och karies (Börjesson 2005 se
Carlzon 2018, s 15). I materialet från Galgberget identifierades det också mycket osteofyter, men
där tar likheterna slut. Det överlägset största antalet med patologiska förändringar i benmaterialet
från Galgberget var schmorls noder, följt av osteofyter, periostitis anomalier, samt de orala
patologierna såsom parodontit, tandslitage, karies och tandsten. För en utförligare lista ombedes
läsaren att se appendix i slutet av uppsatsen.
Det olika och liknande patologier som har identifierats från båda lokalerna går det generellt
sett egentligen inte att säga mycket om, eftersom de är så olika platser, med olika många individer
begravda, individernas varierande placeringar och benens bevarandestatus. Men det som kan
konstateras är att individerna från Galgberget mötte ett mycket grymmare slut — grundat på de
huggskador och andra frakturer som identifierats från tidigare analyser (Täng,2010;
Gustafsson,2018) än individerna från Grötlingbo där inte många huggskador har kunnat
identifierats av tidigare studier.

4.3. Jämförelse mellan Galgberget och Grötlingbo
När man ser till Galgberget och Grötlingbos belägenhet på Gotland, skiljer de sig åt ganska
markant. Galgberget är som bekant placerat på en upphöjd kulle med utsikt mot havet och att
döma av nertecknade källor var kullen inte mindre upphöjd och synlig under Galgbergets första
årtionden som aktiv avrättningsplats, utan snarare ännu mer synlig till följd av den dåvarande
strandlinjen, så att så många människor som möjligt kunde ta del av avrättningen och se vad som
hände med den som begick brott. Det är någonting som är lätt att glömma bort, att avrättningar
ansågs som en slags familjeaktivitet där både barn och gamla var välkomna (Widerström,
2011:89) De väl synliga kalkstenspelarna från havet ämnade visa besökare till Gotland att
rättssystemet fungerade ordentligt och att inga straff lämnades oförrättade.
Grötlingbos avskildhet mot omvärlden och omständigheten kring att det finns väldigt lite, om
ens någon information alls om platsen kan tyda på att människor inte ville att platsen skulle vara
känd för allmänheten. Dock nämns det om än något kort i Gotländskt Arkiv från 2008 att det
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kunde hända att avrättningsplatser placerades vid vägar och vägskäl (Svensson, 2008: 67). AnneMarie Pettersson som skrev den arkeologiska rapporten om Grötlingbo, har en teori om att
avrättningarna i Eke ting, kan ha varit en av de sista domarna som utfärdades inom tinget, innan
omorganiseringen av tingsväsendet på Gotland skedde (Pettersson, 2007:183). Det här två
påståendena skulle kunna ses som ett belägg för att det faktiskt fanns en mindre avrättningsplats
belägen där.
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5. Diskussion

I det här kapitlet kommer först skillnaderna mellan Galgberget och Grötlingbo och deras betydelse
att diskuteras, sedan kommer helhetsbilden av de patologiska förändringarna att föras fram och
slutligen om Visby stadslag kan kasta något ytterligare ljus på individernas socioekonomiska
ställningar.
Egentligen är det svårt att jämföra de olika avrättningsplatsernas positioner i det gotländska
landskapet, då det handlar om en plats belägen i en landsbygdsmiljö och en annan plats i närheten
av en stadsmiljö, samt Visbys position som betydelsefull handelsstad och knutpunkt för hela
Gotland och de närliggande Östersjöområdet. Sedan tillkommer dessutom den omständigheten att
Galgberget räknas som ett fornminne, och Visbys många K-märkta byggnader, vilket inte
Grötlingbo har. Det gör att både allmänheten och länet tenderar att behandla Galgberget och
platsen runt omkring med mer omsorg. Gustafsson nämner bland annat detta i sin i sin
kandidatuppsats som hon skrev för ett år sedan (Gustafsson, 2018:26; Guteinfo, 2019). Det kan i
sin tur förklara en del av deras olika karaktärsdrag, troligtvis är det möjligt att kunna utläsa
ytterligare information från de olika avrättningsplatsernas positioner när en genomgång av de
patologiska förändringarna och Visby stadslag har gjorts.
Samhället under Medeltiden var strikt rangordnat efter social ställning, denna indelning bestod
av kungahuset, adeln, prästerna, borgarna och sist bönderna. Även fast bönderna var den
yrkesgrupp som låg längst ner i samhällspyramiden bestod den av ungefär nio tiondelar av
befolkningen. Ju längre in under medeltiden som förflöt blev det inte ovanligt att städerna växte
sig större och blev mer inflytelserika handelscentrum, framförallt vid hamnen. Där går det att
tänka sig att behovet av arbetskraft i Visby måste ha stigit något enormt, så pass att till och med
farmannabönder och tidigare trälar måste ha tagit sig till Visby för att söka lyckan (Svahnström,
1990:42).
Döden var en lika stor del av tillvaron som livet och ingen var säker från den eller de
sjukdomar som var i omlopp, men de lägre stående bönderna (och stundtals också borgarna) som
inte alltid hade lika stor tillgång till all nödvändig vård och förnödenheter drabbades med största
sannolikhet hårdast. En av de absolut vanligaste patologiska förändringarna som identifierades
från Galgberget var Schmorls noder.
Nutida forskares definition av Schmorls noder är: medfödd defekt på ryggraden, trauma och
åldersrelaterade förändringar. Schmorls noder är inte bara vanligt i nutida befolkningar utan
förekommer också frekvent i arkeologiskt skelettmaterial, från olika tidsperioder, olika grupper
med varierande tillvaron och deras aktivitetsmönster (Faccia & Williams, 2007: 30). Det finns
emellertid delade åsikter kring huruvida Schmorls noder faktiskt upplevs som ett problem och
orsakar smärta för personer. Ytterst få har tidigare tolkat hur stor Schmorls noders inverkan hade
på livskvalitén hos historiska och förhistoriska människor. Robb et al (2001) har däremot
undersökt huruvida gravgåvor och sjukdomar från en plats i Italien under järnåldern kan visa på
någon korrelation med deras sociala status. Baserat på det resultat som framkom vid studien tyder
mycket på att Schmorls noder kan kopplas till social status. Då finns frågan vilka artefakter som
hittades i samband med utgrävningen på Galgberget. Enligt Widerströms rapporter från 2008 —
2009 identifierades en riklig blandning av artefakter, men det var några som avvek från mängden i
antal, det var dräktspännen, mynt och glas. Med den informationen är det inte helt långsökt att
tänka sig att dessa individer mycket väl kan ha tillhört hantverkarfamiljer eller var köpmän som
arbetade i Visby för att försörja sig.
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Faccia & Williams (2007) tror att bristen på analyser om Schmorls noders påverkan på
livskvalitén beror på oklarheter/otydligheter i medicinsk litteratur. Om effekten av Schmorls noder
i kliniska exempel var bättre förstådda, skulle bioarkeologer kunna bedöma dessa förändringar
med syfte att se deras effekt på en individ- eller grupps livskvalité ännu noggrannare. På
Grötlingbo avrättningsplats gjordes inga identifieringar av Schmorls noder, men då ska lokalernas
olika storlekar samtidigt tas i beaktning och skillnaderna i antal individer.
En annan vanligt förekommande patologisk förändring som identifierades vid båda
Galgberget och Grötlingbos avrättningsplatser var osteofyter. Osteofyter uppkommer vanligen i
samband med ledsjukdomar såsom osteoarthritis, forestier’s diseas (DISH), reumatoid artrit,
septisk artrit och ankyloserande spondylit (Roberts & Manchester, 2007:134). Eftersom det finns
så många olika ledsjukdomar där osteofyter kan förekomma, är det svårare att utläsa vad
individerna kan ha varit med om när de fortfarande var i livet, det gäller framförallt individerna
som låg begravda på Galgberget eftersom dessa inte kunde samlas ihop individ för individ.
Roberts & Manchester (2007) ger samtidigt ett exempel angående diagnostiseringen av
osteoarthritis och en jämförelse mellan arkeologiskt skelettmaterial och nutida populationer och de
problem som kan uppstå. Det som likväl bestämt går att fastställa är osteofyter antingen visar sig
hos den som har artros eller en ledbandsskada och artros drabbar majoriteten av människor över
40.
Från Grötlingbomaterialet identifierade Beata Lithander (2013) osteofyter på skulderbladen
från en man i fyndenhet 1, osteofyter på nio ländkotor från en av de två individerna i fyndenhet 3
och osteofyter på en ländkota från en man i fyndenhet 5. Åldersbedömningen för individerna visar
att mannen i fyndenhet 1 var mellan 20–35 år och mannen i fyndenhet 5 var mellan 23–40 år. Det
ger åtminstone en bra bild av vilka åldersgrupper som kan angripas av osteofyter.
Entesopati identifierades vid analysen av flera handfalanger från Galgbergets material. Det visar
på att det här individerna med största sannolikhet har arbetat med sina händer under större delen
av sina liv då de kamliknande utskotten brukar sitta medialt och lateralt på falangernas diafys. Det
styrker funderingarna ännu mer kring huruvida det endast var kriminella som avrättades på
Galgberget eller ej, eftersom det numera är vida känt att hantverkare har arbetat och fortfarande
till viss del arbetar mycket med sina händer, vilket är någonting som ger spår av muskelbelastning
på benen.
Visserligen har inga markanta identifieringar av skelettala avvikelser gjorts på
skelettmaterialet från Grötlingbo, men det kunde särskiljas relativt lätt och i en större skala bland
Galgbergets material. Skelettala avvikelser är någonting som tenderar att ske redan i fosterstadiet.
Det kan vara allt från röda hund och bristen på jod under fosterstadiet, till mutationer eller att det
är genetiskt betingat. Oftast utvecklas inte heller avvikelserna till ordentliga patologier. Riskerna
att det skulle utvecklas till patologier var emellertid högre under medeltiden då hygienen var dålig
och majoriteten av befolkningen sällan fick i sig all nödvändig kost som behövdes.
Sett till det medeltida Visby, hygienen och kvinnornas något begränsade rättigheter, går det att
föreställa sig att det uteslutande måste ha varit de mer förmögna kvinnorna som kunde äta
ordentligt under sina graviditeter och få den vård som var tillgänglig för dem (Barnes, 2008:329–
331).
Tandköttssjukdomar var under medeltiden en ytterst vanlig förekommande, men den är likaså
mycket vanlig i moderna populationer. Både Galgberget och Grötlingbos material uppvisade
tecken på såväl parodontit som tandsten. Parodontit och tandsten kan leda till tandlossning.
Det är svårt att spåra ursprunget till den ökande närvaron av tandköttssjukdomarna, men
Roberts & Manchester (2007:73–74) har teorier om att det kan vara sammankopplat med
övergången till jordbruk, sedan går det att föreställa sig att Visby som en växande internationell
handelsstad måste ha haft en stor tillgång på socker, trots dess dåvarande status som en lyxvara
och att första egentliga tillgången till socker i Sverige skedde via Stockholm där ett raffinaderi
hade startats år 1647 (Axelsson & Ekberg, 2007:10).
Den kanske mest fatala tandköttssjukdom som identifierats bland materialet från Galgberget är
Parodontit. Parodontit innebär att det är en inflammation i tandköttsvävnaden, vilket resulterar i att
tandköttsligamentet förstörs och alveolarutskottet lossnar (Ogden, 2008:289). Den vanligaste
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orsaken till denna åkomma är den dåliga munhygienen och det som individen väljer att äta.
Eftersom parodontit identifierades på ett flertal över- och underkäkar vid analysen av Galgbergets
material går det att anta de avrättade människornas orala hälsa inte var i bästa skick. Samtidigt bör
läsaren komma ihåg att den generella hygienen i större städer likt Visby under medeltiden, inte
kan ha varit lätt att ta hand om oavsett vilken samhällsklass man tillhörde. Ingen levde hela sitt liv
helt utan sjukdomar.
Vad går det då att utläsa av de mest förekommande patologiska förändringarna i samverkan
med individernas socioekonomiska status? Att få en exakt bild av båda lokalernas patologiska
förändringar är i princip omöjligt, men antaganden är det fullt möjligt att göra.
De gemensamma nämnare som identifierades vid Galgberget och Grötlingbo var bortsett från de
orala patologierna endast osteofyter och artros, det gör att någon bedömning av bara dem är
oerhört svårt. Det hela görs ännu svårare av att Galgbergets individer varken inventerades individ
för individ eller analyserades därefter med undantag av de två männen som låg begravda i kistor
och ingen utav dessa män uppvisade tecken på artros eller osteofyter.
På platsen i Grötlingbo socken hittades ett par föremål, däribland bronshyskor med små
fragment av textilier kvar. Bronshyskorna och textilfragmenten undersöktes närmare och
slutsatsen drogs att hyskorna härstammat från 1600-talet och att textilfragmenten tordes komma
från en fint linnefodrad kappa från ungefär samma period (Pettersson, 2007: 179,183).
Med den vetskapen är det möjligt att anta att individerna från Grötlingbo har tillhört någon av
samhällets övre skikt, men att göra någon tolkning uteslutande på de patologiska förändringarna
anser författaren är ett ganska fruktlöst uppdrag. Förvisso skulle det gå att göra antagandet att
bristen på patologiska förändringar hos individerna från Grötlingbo socken kan ha haft något att
göra med att de inte behövde använda sina kroppar så mycket i vardagen och därmed troligen hört
till ett högre samhällsskikt än vad som var vanligt.
Tidigare har det hela tiden också förmodats att de individer som avrättades på Galgberget måste ha
varit kriminella och legat längst ner i medeltidens samhällsskikt. Den sannolikheten anser
författaren nu kan degraderas, då det faktiskt har identifierats patologiska förändringar som visar
på att många av individerna kan ha varit hantverkare till yrket, eller åtminstone börjat sitt arbetsliv
som sådana.
I kandidatuppsatsen av ”Det Avrättade” Annelie Öhman först också teorierna kring vilka
samhällspositioner som de avrättade på Galgberget hade fram. Med hjälp av en tabell visar Öhman
vilka samhällspostioner som de avrättade hade. Där syns det också på samma gång att majoriteten
av titlarna som de avrättade haft var hantverkare eller ägnade sig åt handel. Parallellt med detta
nämner dock Öhman att uppgifterna endast härstammar från 1607 och framåt. Således bör det
finnas ett mörkertal. (Öhman, 2019:17).
Ytterligare ännu en aspekt som gör det svårt att jämföra avrättningsplatserna är att vid
utgrävningarna på Galgberget och i Grötlingbo identifierades det olika antal individer. Efter den
utgrävning som gjorde på Galgberget 2008, gavs uppskattningen om att det ligger ca 30 individer
begravda i och runtomkring galgen (Widerström, 2008:15) medan det endast har identifierats sex
individer från platsen i Grötlingbo socken (Sigvallius, 2002:16). Det bör likväl inte uteslutas att
det kan finnas fler individer som ligger begravda i samma område i Grötlingbo.
Beträffande Visby stadslags potentiella betydelse inom den här studien finns det mycket små
möjligheter till att kunna få en anknytning dem emellan. Främst på grund av att lagarna skapades
för att kunna utdela det lämpligaste straffet till den som begått något brott, sedan finns det
ingenting som säger att någon person dömdes till ett specifikt straff på grund av hans eller hennes
socioekonomiska ställning och om det skedde är det ingenting som vi nu levande människor har
möjlighet att ta reda på. Allt vi människor har nu är teorier.
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6. Slutsats

Vilken är den mest förekommande patologiska förändring bland de avrättade i sin helhet?
De absolut vanligaste förändringarna som identifierades från Galgberget och Grötlingbo var artros
och osteofyter. Men att koppla dem till någon specifik socioekonomisk status är nästintill
omöjligt, på grund av att de vanligen går hand i hand och drabbar främst individer över 40. Det är
likaså mycket svårt att få en helhetsbild av de avrättades patologiska förändringar på grund av de
olika antal individer som hittades på respektive platser.
Är det möjligt att se någon skillnad mellan de patologiska förändringarna från Galgberget
och individerna från Grötlingbo baserat på platsernas belägenheter?
Nej det är inte möjligt att utskilja närmare. Bortser från det faktum att Grötlingbo inte var belägen
i en stadsmiljö vilket Galgberget var.
Kan Visby stadslag säga någonting om de avrättades socioekonomiska ställningar i det
medeltida Visby?
Nej, det är inte möjligt eftersom de straff som utdelades var på grund av att individen hade begått
något brott och hade med största sannolikhet ingenting med deras socioekonomiska status att göra.
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7. Sammanfattning

Den här studien har varit såväl praktisk som teoretisk, med huvudsyfte att ta reda på vilka de mest
förekommande patologiska förändringarna från både Galgberget och Grötlingbo är, de patologiska
skillnaderna mellan lokalerna, en eventuell korrelation mellan patologierna och Visby stadslags
utdelade dödsstraff.
Galgberget har blivit utgrävt i tre omgångar, 2007, 2008 och 2009. Grötlingbo har också blivit
utgrävt och undersökt 2002, 2005 och 2006.
Individerna från Grötlingbo socken hittades i ett grustag första gången 2002, ytterligare
utgrävningar gjordes 2005 och 2006 identifierades tillika stolphål som tros ha hört till
avrättningsplatsen. Det bedömdes att det låg sex stycken begravda i Grötlingbo, tre män och tre
kvinnor.
De mer moderna utgrävningarna av Galgberget startade 2007 på grund av renoveringar av platsen
och de närliggande markerna. Koncentrationen till de olika delarna av galgen och muren skiftade
över årens gång. Arkeologerna bedömde att det låg ca 30 individer innanför muren, av vilka två
stycken skelett var intakta.
Analysen av materialet från Galgberget gjordes till största delen praktiskt med hjälp av
referensmaterial från det Osteologiska laboratoriet på Campus Gotland och litteratur. Analysens
fokus var inriktad på rörben, kotor, över- och underkäkar på grund av att det torde vara de lättaste
ställena att identifiera patologiska förändringar på. Under analysen identifierades Schmorls noder
som en av de absolut vanligaste patologiska förändringarna bland Galgbergets material. Schmorls
noder är förändringar i ryggraden vilken börjar som en inferiort eller superiort riktad extrusion
från mitten av kotkroppen. Schmorls noder förekommer vanligen i samband med
överbelastningstrauman på ryggraden. Vidare förändringar som identifierades var osteofyter.
Osteofyter uppstår i förbindelse med artros eller andra ligamentskador, men eftersom
benmaterialet från Galgberget inte kunnat analyseras individ för individ är det omöjligt att säga
hur de är relaterade till andra patologiska förändringar, medan bland individerna i
Grötlingbomaterialet det samtidigt påträffats pitting på samma individ, vilket i sin tur hör samma
med artros.
Därutöver identifierades ett stort antal skelettala avvikelser på individerna från Galgberget.
Skelettala avvikelser inträffar redan i fosterstadiet och kan ha många olika bakomliggande orsaker,
till exempel brist på jod under fosterstadiet, och mutationer. Slutligen kunde periostitis bestämmas
på några rörben från Galgberget. Periostitis är i modern tid mer känd som benhinneinflammation.
Periostitis orsakas av infektioner, trauman och/eller tumörer och syns i arkeologiskt
skelettmaterial för det mesta på skenbenets diafys.
Studien visade att den vanligast förekommande patologin på de båda lokalerna var osteofyter och
artros och ett par orala patologier såsom karies och tandsten. Men det var de enda gemensamma
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nämnarna och det gör det oerhört svårt att skapa sig en helhetsbild av lokalernas samlade
patologier. På Galgberget anträffades det dessutom ben från djur, som nötkreatur, får och räv
medan det på den förmodade avrättningsplatsen i Grötlingbo enbart hittades ben från människor.
Att till sist sedan försöka jämföra de båda avrättningsplatsernas likheter baserat på individernas
patologier och till på köpet bedöma en korrelation mellan individernas socioekonomiska ställning
och Visby stadslag har inte varit möjligt.

7.1. Framtida forskning
Går det att ta med sig någon värdefull information från denna studie som sedan kan implementeras
i andra framtida undersökningar?
Det gör det självfallet. Författaren har inför arbetet med denna uppsats inte sett många uppsatser
eller andra undersökningar där de patologiska förändringarna hos individerna på Galgberget har
lyfts fram på det sätt som de görs här, men på grund av det begränsade tidsspann som författaren
har haft har det inte varit möjligt att göra en noggrannare analys och tolkning av benen.
Därmed finns det fortfarande utrymme för vidare tolkningar, studier och analyser av materialet
från Galgberget. T.ex. skulle det vara av stort intresse med isotopanalyser av några utav tänderna
för att se varifrån dessa olycksaliga människor kan ha härstammat. Var de alla gotlänningar eller
kom några från fastlandet, eller till och med ett annat land?
Författaren rekommenderar emellertid att om framtida analyser ska göras ur ett komparativt
perspektiv, bör vederbörande välja en annan avrättningsplats på Gotland som är mer lik
Galgberget än vad provgruppen med individer från Grötlingbo är, både karaktärsmässigt och
utifrån hur många individer som ligger begravda där. Om det görs är troligtvis sannolikheten
större att det ska gå att utläsa mer information från Galgbergets individer och den andra
avrättningsplatsen i fråga.

29

8. Referenslista
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Appendix.
Dnr

GM
20081087
GM
20081087

Individ
Lager
Ruta 100-101
8
Ruta 100-101
8
Ruta 101
6
Ruta 101 &
116
6-7
Ruta 9
4
Ruta 9
4
Ruta 9
4
Ruta 101
7

Benelement
v thoracicae
v cervicales
fibula

Ruta 10/116
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1

femur
maxilla
T11
mandibula
mandibula
mandibula
clavicula

6-7-8
3

1 phalang
maxilla
v T6
v T8
costae

Sida Kön Patologier
Övrigt
Osteofyter
Osteofyter
Osteofyter
Begynnande
osteofytbildning Pedis
Parodontit, karies
dentes
Schmorls noder
Schmorls noder
Osteofyter
oläkt fraktur på fossa
intercondylaris
parodontit
Osteofyter
Parodontit
emaljhypoplasi
karies
Dx
avvikelse

Blandkontext

v lumbales

Schmorls noder

Blandkontext
Ruta 105
Ruta 105

v cervicales
costae
MC 3
1 incisiv
1 premolar
hamatum
radius
talus
Phalang
MT 4
MC
incisiv

osteofyter
Benpålagring
Benpålagring
emaljhypoplasi
emaljhypoplasi
Osteoarthritis
Osteoarthritis
Avvikelse
osteofyter
osteofyter
OA & osteofyter
emaljhypoplasi

Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Ruta 100
Ben i ansl till
grav
Ruta 10-11

Ruta 10-11

5
5
1
1
2
2
2
2
Nivå 2
Nivå 2
6/7

v thoracicae
v thoracicae

v thoracicae
34

Sin

osteofyter
osteofyter dorsalt
avvikelse på
processus
"Benny" övre
transversus
skelettet

Ruta 11 & 4
Ben från
utställningen
Ben från
utställningen
Ben från
utställningen
Ben från
utställningen
Ruta 10

Ruta 9

Nivå 2
och 3
Nivå 2
och 3

Ruta 9

Nivå 2
och 3

Ruta 9

GM
20081087
GM
20081087

fibula

osteofyter

v thoracicae

Schmorls noder

v thoracicae

Schmorls noder

v thoracicae
Intermediale
cuniforme
v lumbales

Schmorls noder

Molar
Molar

v lumbales

Ruta 10

mandibula

Ruta 10

maxilla

Yngre individ

Schmorls noder
Ma
n Parodontit, karies
Ma
n
parodontit
Ma
n

mandibula

Yngre individ
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Ruta 100
Ruta 100
Ruta 100
Ruta 101
Ruta 101
Ruta 101
Ruta 101
Ruta 101

ovanligt bred
Schmorls noder
karies &
parodontit
karies &
parodontit

Ma
n

maxilla
femur
mandibula
mandibula
v lumbales

(5+) 6
(5+) 6
(5+) 6
6
6
6
6
6

ulna
MT
mandibula
mandibula
patella
patella
radius
v lumbales
scaphoideum
maxilla
mandibula
v lumbales

35

parodontit
parodontit
periostitis
parodontit
parodontit
Schmorls noder
incisura
radialis ulna

sin
dx

avvikelse
osteofyter
parodontit
Parodontit
2 tänder kvar
Osteoarthritis
Osteoarthritis
Osteofyter
Schmorls noder
Begynnande osteofytbildning
parodontit
parodontit
osteofyter

Ruta 105
Anl 1
Ruta 101

2
3

Mandibula
v lumbales
v lumbales

Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1
Anl 1

C6
naviculare
axis
patella
oident. Kota
naviculare
maxilla
v T4
v T5
v T6
v T7

Anl 1
Anl 1
Provgrop 1

v T8
mandibula
femur

Ruta 11
Ruta 11
Ruta 10-11

4
4

Ruta 10-11
övre grav 1

del av maxilla
Tibia
del av maxilla

3 och 4

humerus
phalang
del av
mandibula

Ruta 5

1

mandibula
del av
mandibula

Ruta 5

2

v T9

Ruta 101

6

v T3

Ruta 101
Ruta 101
Ruta 101
Ruta 101

6
6
6
6

Ruta 101

6

oident. Kota
MC
MC
MC
del av
mandibula

Ruta 10
Ruta 6
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sin

parodontit
9 tänder kvar
Schmorls noder ofusionerad
Osteofyter
Avvikelse på
spina
ovanligt bred
osteofyter
avvikelse
begynnande OA
spina bifida
arthritis
grovt tandslitage
Schmorls noder
Schmorls noder
Schmorls noder
Schmorls noder
Schmorls
noder,spina
bifida
avvikelse
Pitting proximalt
epifys
Parodontit,
tandslitage
periostitis
diafysen
karies & tandsten
periostitis
proximalt
entesopati
parodontit,karies
Parodontit,karies,
tandslitage
2 tänder kvar
Grov
parodontit,karies 5 tänder kvar
Begynnande
Schmorls noder
Begynnande
Schmorls noder
Begynnande
Schmorls noder
entesopati
entesopati
entesopati
karies

Ruta 101/116
Ruta 115
Ruta 9

78
2
4

T9
MC 4
fibula

Schmorls noder
entesopati
osteofyter
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2,5-3 cm

