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I en omfångsrik artikel om "Jarlabanke och 
hundare t" i Namn och Bygd 1988 anser sig Hel
mer Gustavson och Klas-Göran Selinge kunna 
exakt lokalisera Vallentuna härads rätta tings
plats under medeltiden, av dem liksom av en 
del tidigare forskare förknippad med den 
tingsplats, som Jarlabanke enligt egen utsago 
på runstenen U 212 låtit anlägga (Gustavson & 
Selinge 1988 s. 38-40) . Författarna ansluter 
sig härvid till en hypotes, som lanserats tio år ti
digare (Mörk & Rahmqvist 1978; första nam
net förbisett av Gustavson & Selinge). 

Den utpekade platsen ligger 2 000 m NV om 
Vallentuna kyrka på Ekebys tidigare utmark, 
strax N om den äldre vägen mot Fresta och ca 
700 m O om Gullbron. Ännu omkr. 1960 fanns 
här i en gammal grustäkt på skogsmark en 
kvadratisk stenkrets med ca 13 m sida, beståen
de enbart av resta hörnstenar kringskolade med 
mindre stenar. Den hade tidigare utgjort hära
dets avrättningsplats och kallas på ekonomiska 
kartan Galgbacken. Kvadraten är inritad både på 
storskifteskartan över Ekeby 1790 (Akt Vallen
tuna 43, Länsstyrelsens lantmäteriarkiv) och 
på lagaskifteskartan 1892 (Akt Vallentuna 148). 
Med anledning av fortsatt grustäkt i området 
undersöktes anläggningen i maj 1949, varvid 
dock inga fynd gjordes (Biörnstad 1949). I dag 
har området tagits i anspråk för industribygg
nader. 

Till grund för författarnas identifikation, 
nämligen "att häradets medeltida tingsplats 
också varit belägen här och att anläggningen 
äldst bör ha avsett denna", ligger talrika äldre 
uppgifter om att en tingsplats funnits "vid 
Gullbron' ' och att häradets avrättningsplats se
nare skulle finnas på samma ställe. Platsen 
ifråga har kallats Tingsvall. En karta från 1686 
(Akt Vallentuna härad 3) anger läget och be
skriver tingsplatsen: 

D Är hela den plätzen, som häradet praetenderar till 
Allmenning — och finnes der innom uppå en backe 
en g: Domplatz med en 4kantig Steenradh omlagdh, 
Som och Rätteplatz Strax derwid warit häfdat. 

Tingsplatsen tycks således ha haft en uppbygg
nad liknande den vid Bällsta (RAÄ Vallentuna 
225:3). Den till sen tid bevarade anläggningen 
vid Galgbacken har inte haft mer än den kvad
ratiska formen gemensamt med denna forn-
lämningstyp. Medan Mörk & Rahmqvist 
(1978) oriktigt talar om "den kvadratiska sten-
raden", är Gustavson & Selinge medvetna om 
anläggningens faktiska utseende. Hörnstenar
na var endast 0,25—0,40 m höga (Biörnstad 
1949), 0,25-0,35 m breda och 0,1-0,3 m tjocka 
(Dnr 1219/49, ATA). Det har dock varit lockan
de för författarna att se grustäkten som "äldre 
skadegörelse'', och de utesluter inte att en del av 
de på platsen spridda stenarna en gång kan ha 
ingått i kvadratens sidor. 

De många äldre beläggen för tingsplatsen, 
särskilt sammankopplingen med avrättnings
platsen, måste ha fått författarna att blunda för 
en del besvärande fakta. 

Varför har just de märkligt små hörnstenar
na med sina många stödstenar undgå t t ' 'skade
görelsen" i samband med grustäkten? Arne 
Biörnstads panoramabild talar avgjort mot 
grustäkten som sekundärt ingrepp (Biörnstad 
1949 bild 1). 

Är det en tillfällighet, att kvadratens areal på 
skifteskartorna anges vara jämnt ett kappland, 
ett ytmått som togs i bruk först på 1600-talet? 

Anläggningen låg i starkt sluttande terräng, 
och nivåskillnaden mellan två diagonalt mot
satta hörn var hela 2 m. Om häradsnämnden 
suttit på "tingsstockar", har den nog måst 
spjärna emot för att inte komma på glid. 

Namnet Tingsvall måste r imligfis tolkas ap-
pellativiskt som 'den släta (gräsbevuxna) mar-
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ken på vilken tinget hölls'. De topografiska för
utsättningarna återfinns inte vid Galgbacken. 

Utöver de äldre beläggställen, som anförs av 
Gustavson & Selinge, finns några från 1690-
talets allmänningsrannsakningar, som trots sin 
knapphändighet ger värdefull information om 
tingsplatsen. J a g h a r delvis berört dem i en tidi
gare artikel (Thylén 1986). 

Skogskommissionen för östra Uppland hade 
i juli 1696 inte lyckats finna den påstådda hä-
radsallmänningen vid gränsen mot Seming-
hundra härad. Däremot kunde allmogen berät
ta om en sådan mitt i Vallentuna härad. Tolv
mannen Erik Hansson i Grävdsta blev den 14 
juli tillfrågad om vad han visste om den allmän
ning som skulle finnas vid Gullbron. 

R: att det wore allmändt kunnigdt det en tingz-
plattz, dersammastädes skulle finnas, som är uth-
lagdt medh 4 store Stenar en i hwart hörn, och der 
Emillan J fyrkant lagdte medh andre Små Stenar, 
hwarest J forna tijder har Sättat då tingh hållitz. Jtem 
på tillfrågan R: och att han jembwähl hade hört af des 
Fader, att Rättare plattzen der intill Gullbron, som 
ogiärningzmän och Oskiäl: Creatur blijft begrafne, 
och warit hållen för allmänningh, kunde wara wedh 
pas af en 1/2 spanLandz uthrymme, (Skogs-
komm. 1). 

Samma dag utfrågades 80-årige Lars Olofsson i 
Hassla, 

wettandes han i EdzStadh och efftergången förmah-
ningh att bekienna Saningen, ey annat att berätta, än 
att TingzPlattzen wedh gullbron som Erich Hanson 
J gräfwellsta bewittnat om, warit hållit för Allmän
ningh, och att åthskillige andre Steenringar uthom 
den fyrkantige wore att finna derom kringh. 

Och som bem:te Lars Olofson J Hassla i walltuna 
fans wara en ährl: man, sä aflade han sin witnes Edh 
öf:r ofwannämbde sin förre uthsagu hwarpå han å 
nyo sigh uthledt ey wetta eller hört af nägon Allmän
ningh wara har i orthen, uthom att berörde Rättare 
Plattz, om 1/2 spanlandh dock föga tienl: till Äker, 
warit J förra tijder hållit Allmänningh, (Skogs-
komm. 1). 

I ett sedermera förkastat koncept till redogörel
se till Kungl. Maj:t nämnde kommissionens 
ordförande C. G. Gyllencreutz, att ingen hört 
talas om någon allmänning i häradet 

föruthan wid Gullbroen, dijt Rättareplatzen, som 
förr warit pä Rotheskogen, förohngefehrethundrade 

åhr sedan, skall blifwet lagd, och deräst, uthi 
vhrgambla tijder på någre ähn straxt der hoos tillfin
nande steenar, dhe som Ting hållet, skole sutet haf
wa, beskrifwandes den plätzen, som der för Allmän
ning warit hållen, icke större ähn till een halfspann 
lands uthrymme, deräst ogerningsmän och oskählige 
Creatur blifwet een tijd tillbaka nedergrafne, 
(Skogskomm. 1). 

I den slutgiltiga versionen av skrivelsen är 
arealuppgiften uppenbart korrupt: "twå hallf 
spän landz vthsäde till widdh' ' (Äldre kommit
téer 154, Riksarkivet). 

Ställer man samman de arkivaliska uppgif
terna, blir bilden av tingsplatsen och dess to
pografiska miljö en helt annan än den Gustav
son & Selinge fann vid Galgbacken. Tingsplat
sens stensättning har haft stora hörnstenar och 
mindre stenar däremellan. Tingsplats och av
rättningsplats har legat i anslutning till varand
ra, inom ett område om ett halvt spannland 
(t. ex. 35 x 35 m), men har inte varit identiska. I 
närheten har legat ett gravlalt, sannolikt med 
runda stensättningar med kantkedja. Enligt 
kartbeskrivningen 1686 har tingsplatsen legat 
på en "backe", vilket kan syfta på just detta 
gravfält eller på en mager del av tingsvallen. 
Platsen var "föga tjänlig till åker". Häradsbor
na hade ingen anledning att övervärdera boni-
teten hos den minimala allmänning de ansåg 
sig ännu ha i behåll (kartans allmänning om ca 
35 tunnland hade tidigare frånhänts dem). 
Uppgiften kan inte gälla grusåsen vid Galg
backen. 

Det rätta läget torde dessutom framgå av kar
tan 1686, som emellertid är ytterst enkelt ritad. 
Vägen är som ofta på den tidens konceptkartor 
inlagd på fri hand; dess mellersta del har kom
mit alltför långt söderut, men tings- och avrätt
ningsplatsens läge i förhållande till vägen bör 
vara korrekt. Detta läge är strax N om vägen 
och ca 160 m V om den sentida Galgbacken, 
och då det på kartan ritade området sträcker sig 
endast 650 m längs vägen, är en grövre felbe
dömning hos lantmätaren utesluten. Ett enligt 
storskifteskartan 1790 inhägnat ängsstycke 
(ägofigurerna 855—859 på 1892 års karta, se 
Gustavson & Selinge 1988 fig. 12) kan antas re
presentera Tingsvall, och i dess västra del när
mast moränbacken 852 kan själva tingsplatsen 
förmodas ha legat (jfr Thylén 1986). Ängsstyc-
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ket uppgavs 1790 vara upplöjt, men ännu 1892 
var en remsa (855) närmast backen ouppodlad. 
Den ganska låga moränhöjden kan ha utgjort 
en-ypperl ig "es t rad" ("t ingshög"). Något 
gravfält är inte bevarat, men kan före uppod
lingen ha legat intill och kanske snarast söder 
om vägen. 

Någon gång under 1700-talet har väl avrätt
ningsplatsen — kanske i samband med förestå
ende uppodling — flyttats ca 160 m österut till 
sin sentida plats i en grustäkt, ett inte ovanligt 
läge för sådana inrättningar. Vallentuna härads 
allmänning hade därvid reducerats till ett 
kappland, en kvadrat med 12,4 m sida, lagen
ligt markerad i hörnen med råstenar kringskobde 
med mindre stenar. Gåtan kring stenkretsen på 
Galgbacken torde därmed vara löst, och ingen 
kritik skall behöva riktas mot dem som "ty
vär r" borttog anläggningen "i tro att den en
bart markerade avrättningsplatsen" (Gustav
son & Selinge 1988 s. 38). 

I en skrivelse till markägaren före undersök
ningen 1949 hade Bertil Berthelson ansett, att 
"de resta hörnstenarna kunna möjligen utgöra 
underbyggnad till galgen" (Dnr 1219/49, ATA). 
Myten om "Jarlabankes tingsplats" vid Galg
backen nådde officiell status vid fornminnesin
venteringen (ominventeringen) 1978: "Det är 
sannolikt att Jarlabankes tingsplats legat på 

denna plats" (RAÄ Vallentuna 359). Antikva
riskt inriktade personer har i fallet Galgbacken 
visat en märklig oförmåga att rätt förstå hörn
stenarnas funktion. Men för lantmätarna har 
dessa inte utgjort några stötestenar. På kartan 
1892 är de utmärkta med samma triangelsym
boler som övriga råstenar, och när den f d. av
rättningsplatsen 1954 lagaskiftades mellan del
ägarna i Ekeby, hette det, att "gränserna som 
voro utmärkta med råstenar funnos på mar
ken" (Akt Vallentuna 706). 
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