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Undersökningar på ett gotländskt järnäldersgravfält. 101 

känner jag ett 20-tal liknande spännen.1 Dylika spännen före
komma talrikt, särskilt i östra Tyskland och tillhöra tiden om
kring 300 e. Kr. 

Avrättningsplatsen vid Alvastra — en stenåldersgrav. 
Av 

T. J. ARNE. 

Jitt försök till en kritik av dr Frödins uppfattning av den 
s. k. avrättningsplatsen vid Alvastra har tyvärr "såsom 
varande endast subjektiva påståenden och förmodan
den" mer än någonsin övertygat denne om, att vi här 

ha framför oss lämningar av "Sverkersgårdens' rättarplats. 
Jag har sökt förklara benfyndet vid Alvastra såsom tillhö

rande en stenåldersgrav och såsom positiva bevis framdragit 3 
gravkomplexer, där skeletten ej varit omgivna av stenkammare, 
men där mänga lik legat tätt intill varandra på ett ringa begränsat 
område och som jag därför karaktäriserat som massgravar under 
flat eller i det närmaste flat mark. 

Mina belägg "äro emellertid minst sagt klena och inskränka 
sig till tre stycken, vartill då 'Alvastragraven' skulle komma så
som en fjärde". Jag nödgas då fråga: Hur många medeltida av
rättningsplatser kan dr Frödin anföra som belägg för sin upp
fattning? Och var finnas arkeologiska eller historiska belägg för 
följande satser:2 "Under medeltiden hörde ofta till en stormans 
gärd en 'rättarplats', det för alla synliga tecknet på husbondens 
makt och myndighet. Den skulle ligga i gårdens närhet och med 
vidsträckt utsikt. / betraktande härav3 torde den gamla avrätts-
plats, som sommaren 1916 kunde konstateras c:a 200 m. öster om 

1 OSCAR ALMGREN och BIRGER NERMAN, Die ältere Eisenzeit Gotlands, 
bd II (Stockholm. 1923), sid. 70. 

2 O. FRÖDIN, Alvastra under medeltiden, sid. 48 ff. (Medd. frän Öster
götlands fornminnes- och museiförening). 

3 Kursiverat av förf. 
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'Sverkersgården', just på det sedan gammalt med tre stenar ut
märkta ställe i åkern, där enligt ortstraditionen konung Sverkers 
mördare avlivats, få anses som 'Sverkersgårdens' privata rät
tarplats."'?1 

Det tillkommer dr Frödin att bevisa, att stormännen i Sve
rige under medeltiden och särskilt under perioden 1100—1300 
besutto dylika privata rättarplatser. Både arkeologiska och histo
riska bevis torde böra anskaffas. 

Dr Frödins egna iakttagelser och funderingar rörande de av 
mig anförda massgravarna, särskilt den vid Svanhals Svanegård 
i Östergötland, ha ju endast stärkt min position. Men jag skall 
gärna medgiva, att det kräves flera fackmässigt utförda under
sökningar av sådana gravar för att min hypotes skall erhålla en 
större grad av sannolikhet än vad nu är fallet. 

I utbyte mot detta erkännande hoppas jag dock på åtmin
stone något arkeologiskt och historiskt belägg för riktigheten av 
dr Frödins egen hypotes. 

Jag har ej kunnat hos dr Frödin finna någon bestämd da
tering av "avrättningsplatsen", men den bör väl ha varit i bruk 
före 1300 att döma av hans förmodan, att barn — och även 
kvinnor — i särskilt svårartade fall stundom fingo mista livet -
även i Östergötland — några hundra år tidigare än 1599. Sist
nämnda år inträffade nämligen i Småland ett fall av mordbrand 
på en hel familj, något som av Hyltén-Cavallius och efter honom 
av dr Frödin karaktäriseras som ett fall av "den gammalnordiska 
innebränningen". Dr Frödin medger nu själv, att det ej rörde 
sig om någon av den kodifierade lagen godkänd straffart utan 
om ett fall av lynchning. Hyltén-Cavallius omtalar fallet på flera 
ställen i sitt arbete och citerar på ett ställe'2 år 1599, "den tid 
en hop skälmar uppbrände gården Torfvastehult med by ocb 
bonde, hustru och barn". H.-C. tolkar detta mordbrandsfall som. 
ett utslag av blods- och släkthämnd utan att anföra något bevis. 
Samtiden ansåg inte fallet som legitimt, och H.-C. anför inga 

1 Kursiverat av förf. 
2 HYLTÉN-CAVALLIUS, Wärend och Wirdarne, ny uppl. 1922. del II, sid. 275. 
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uppgifter, som kunna bestyrka, att missdådarna utövade någon 
art av blodshämnd, vilken långt tidigare skulle ha varit grundad 
i sedvanerätt. Det var helt enkelt ett skurkstreck, och liknande 
mordbrandsanläggningar förekomma ännu i vår tid utan att det 
faller någon in att härleda dem ur "den gammalnordiska inne
bränningen". 

Hela denna dr Frödins advokatyr, grundad på ett påpekande 
av prof. Beckman, avser ju att förklara tillvaron av barnben på 
"avrättningsplatsen" vid Alvastra. Jag har på goda grunder för
modat, att dr Frödin ville förklara barnbenens förekomst just så
som utslag av släkthämnd. Då dr Frödin anser den tradition i 
det stora hela riktig, som förklarar, att Sverkers mördare avrät
tades på platsen,1 har jag dragit den kanske något förhastade, 
men förlåtliga slutsatsen, att det just var mördarens släktingar, 
som råkat ut för blodshämnden. Denna förklaring har också fram
lagts av dr C. M. Kjellberg. Jag beklagar, att jag i denna del 
missuppfattat dr Frödin, men jag kan inte finna att det härige
nom blir lättare för honom att förklara barnbenens förekomst. 

Nu några anmärkningar om den förmodade avrättningsplat
sen. Dr Frödin anser, att man inte bör dra in rävars och kråkors 
renhållningsverksamhet i en allvarlig diskussion. Till svar nöd
gas jag citera KARL VON AMIRA: Die germanischen Todesstrafen 
sid. 100 och 101: "Der Gehängte musste, auch wenn er sein 
Leben gelassen hatte, am Baum öder Galgen hängen bleiben, 
bis sein Leichnam von Wind und Wetter zerstört öder von den 
Rabén weggefressen war." "Damit die Leichen aber nicht, wenn 
sie vom Galgen fielen, von Wölfen öder Hunden aufgefressen 
wurden, erbaute man rings um den Galgen öder unter ihm Mau
ern." Jag är villig att ersätta mina kråkor och rävar med andra 
rovdjur. Att inte alla ben kunde bortsläpas från boplatser, där de 
förekomma i massor och där människor ständigt voro till fin
nandes, förefaller mig ej obegripligt. 

De tre stenblocken, som begränsade "avrättningsplatsen" och 
av vilka åtminstone ett synes ha varit ett stort flyttblock i naturläge, 

1 Fornvännen 1923, h. 4, sid. 186. 
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uppfattas av dr Frödin som underlag för en galge, troligen med 
triangulär grundplan. "Frånsett galgens grundplan bör stenun-
derlaget i och för s ig . . . ha tjänat ett rent praktiskt ändamål, ty 
en galge av trä, nedsatt direkt i jorden, skulle rätt snart ha rutt
nat ned." Skulle de 3 stenarna verkligen ha tjänat ett praktiskt 
ändamål, så ligger det ju verkligen nära till hands att förmoda 
dem ha varit stöd för en tresidig och trefotad galge. Amira, som 
uppräknar en stor mängd bildframställningar av galgplatser, kän
ner dock endast en- och tvåfotade galgar (Knie- und Gabelgal-
gen) från äldre medeltid, 4-delade i början av 1400-talet och 
tredelade först i början av 1500-talet. Svenska avbildningar från 
medeltiden (Bringetofta 1473 i Hildebrand, Sveriges medeltid III, 
719, Risinge c:a 1500 i Mandelgren, Monuments, pl. XX, och i 
Handskrift B. 6 av Magnus Eriksons landslag i N. Beckman, Äldre 
Västgötalagen, 1924, fig. 12) visa endast "gaffelgalgen" med två 
horisontala stolpar och en tvärstång. Den ståtliga 3-delade galge, 
som befinner sig utanför Visby, är näppeligen uppförd före me
deltidens slut. 

Dr Frödin anför verkligen en analogi till sin "avrättnings
plats", nämligen Dals härads avrättningsplats i Väversunda soc
ken. Någon närmare beskrivning på denna avrättningsplats före
ligger ej. Den är rund, begränsad av uppresta stenblock och av 
8—10 meters diam. Det är uppenbart, att stenarna här inte ut
gjort underlag för någon galge. Att denna avrättningsplats skulle 
härstamma från medeltiden är obevisat. Under unionstiden var 
Dals härad ofta förenat med Lysings härad. Tingsstället befann 
sig under 1300-talet vid Hästholmen, på 1400-talet vid Haraker.1 

Det bör helst bevisas, att avrättningsplatsen i Väversunda är äldre, 
om det skall vara någon idé med jämförelsen. 

Ett viktigt led i dr Frödins bevisföring är, att benen lågo 
utan ordning och voro söndriga. 

Hur ofta har man inte påträffat söndriga ben utan ord
ning i gravar från stenåldern och äldre järnåldern! Ibland ha män
niskor förorsakat oordning, ibland anses det bero på råttor och 

1
 STYFFE, Skandinavien under Unionstiden, 3 uppl. 5. 247. 
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möss. I det 3—4 dm. tjocka jordlagret å Alvastra "avrättnings
plats" funnos stora mängder människoben. Vad hindrar, att ske
letten här på detta ringa djup skadats och kringsläpats genom 
krafsande djur, genom hackbruk, genom fordomtima plöjning eller 
på annat vis? Skeletten i massgraven vid Sixarve i Älskogs socken 
på Gotland lågo ej djupare och blevo också förstörda vid första 
plöjning. Om benen där fått ligga och åkern lagts i trade, skulle 
de kanske i senare tid åter ha blivit upptäckta och platsen tol
kats som en avrättningsplats. 

Ifråga om platymeri och sabelform hos benen är det riktigt, 
att prof. Furst anser dem mest utmärka neolitiska ben och att han 
även ofta funnit dem ä ben från de två första årh. efter Kr. å 
gravfältet vid Alvastra järnvägsstation. Men så länge det inte vi
sats, att dessa egenskaper också äro vanliga å medeltidsben från 
Alvastra eller t. ex. å benen i de gravar, som dr Frödin anträf
fat i gravarna kring "Sverkersgården", och så länge man inte 
med full säkerhet kan fastslå, att det är efterkommande till de 
på Alvastragravfältet jordade, som levde i trakten i början av 
medeltiden, så finner jag en större sannolikhet för, att "avrätt
ningsplatsens" ben äro neolitiska. 

Min hypotes om en massgrav från stenåldern betecknas av 
dr Frödin såsom verkligt ny (till skillnad från en tidigare sådan 
rörande enmansgravar från stenåldern) och därtill grundad på ett 
torftigt och fragmentariskt material. Men vad skall man dä säga 
om avrättningsplatshypotesen? Den förefaller mig ungefär lika 
välgrundad som den mera folkliga uppfattningen av enstaka grav
fynd — att man påträffat resterna av en gårdfarihandlande, som 
enligt traditionen för många år sedan plötsligt försvunnit, antag
ligen mördad och rånad. 


