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En opublicerad annalanteckning rörande Söderköping. 
Av 

ADOLF SCHUCK. 

m de fruktansvärda härjningar, som vitaliebröderna 
åren 1389—98 företogo längs Sveriges kuster äga vi 
blott en ofullständig kännedom. Det enda specialar
betet rörande detta långvariga sjörövarkrig, Giergen-

sohns: "Die skandinavische Politik der Hansa" har endast föga 
att meddela om de strider och härjningar, om vilka annaler, krö
nikor och diplom giva oss ett flertal spridda uppgifter. Överallt 
i annalerna möta vi nämligen kortare notiser om de svåra ti
derna och om de olyckor, som drabbade de svenska städerna. 
De annaler, som gå under namnet "Ängsökronologien" omtala 
för år 1392, "att en mängd sjörövare fyllde såväl Östersjön som 
Nordsjön, så att därefter inga handelsvaror kunde föras till dessa 
delar av Sverige". "I Östergötland", fortsätter annalen, "var då 
en skeppa salt värd 4 mark och allt var dyrt att köpa" (S. R. S. 
I, 12). Andra annalanteckningar förmäla om Käpplingemorden, om 
vilka samtida berättelser lämna utförligare beskrivningar, och om 
enstaka släders ödeläggelse. Sä t. ex. brändes år 1390 Nyköping 
jämte slott, kloster och kyrkor, troligen samma år även Västerås 
och i Skåne städerna Malmö och Helsingborg. 1394 intogo vi
talianerna, anförda av Albert von Peccatel, även Visby, där de 
hade sin högborg till 1398, då de förjagades av Tyska orden. 

En av mig påträffad avskrift ur en nu förlorad annal omtalar, 
att vitalianerna även utsträckt sina härjningar till Östergötlands 
viktigaste hamnstad Söderköping. I den Brocmanska samlingen 
på Kungl. Biblioteket finnes i en fascikel (nr. 8) med "topogra-
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fiska anteckningar om Östergötland" en kopia av några spridda 
anteckningar "ex codice vetusto chartaceo Bibliothecae Gymnasii 
Lincopensis 1753". På det 14:de bladet i denna gamla pappers-
kodex uppges förekomma följande anteckning: Anno Domini 1294 
die Sancti Johannis baptiste Holmenses in numerosa multitudine 
classica invaserunt Sudercopiam deprendando eandem nulli ordini 
etati aut sexui parcentes auferentes inde omnia mercemonia et 
otnnem suppellectilem nichil penitus relinquendo. Constituerant 
eciam sibi capitaneos Dominum Henricum de Branjis, Ottonem 
Peccatil, Laurencium Beijare et Johannem Sancevicz cum Alberto 
Peccatil armigero. Fuerant autem sagittarii ultra M. CC. qui dis-
currerunt de domo in domum in securi et ascia omnia invadentes 
eciam hostia ferrea, tune temporis Domino Ragvallo Annundi 
Canonico Lincopensi ad Sanctum Laurencium residente. 

Härefter har en annan avskrivare tillfogat följande anteckning 
ur samma kodex (Fol. 12. 6.): Anno D:ni MCDXXII in vigilia 
assumpcionis marie combusta est tota civilas Lincopensis cum 
claustro minorum. 

Brocman har ändrat det felaktiga årtalet 1294 till 1394 och 
påpekat att h i "hostia" uteglömts i originalet. Den av Brocman 
omnämnda papperskodexen, som tillhört Linköpings gymnasii-
bibliotek, har jag ej kunnat anträffa i Linköpings Stiftsbibliotek. 
I den papperskodex, som skrivits av biskop Brasks sekreterare 
Hans Spiegelberg och som flitigt avskrivits av Brocman, har jag 
ej heller kunnat finna de här publicerade anteckningarna. Osanno
likt är ej att, kodexen har innehållit avskrifter av några nu för
lorade annaler. Emedan anteckningen om Linköpings brand 1422 
förekommer på blad 12 och således före anteckningen om Söder
köpings plundring 1394 (blad 14) kan man måhända antaga att 
minst två olika annaler avskrivils i boken. Den första annalan-
teckningens trovärdighet bestyrkes av, att flera av de namngivna 
personerna i andra dokument äro kända som anförare för vita-
lianerna. Hinrike van Brandis och Otten van Peccatel uppgivas 
x/s 1395 vara "hovetlude to den Stockholmen", och Albert von 
Peccatels sjörövarbragder omtalas i en påvlig bulla av 1397. 
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Johannes Sanaevicz bär samma efternamn som en annan vitalian 
i Stockholm, riddaren Rambold Sanewitze. 

Emellertid finnes även i ett tillägg till Johannes Magni 'Historia 
metropolitanse Ecclesia Upsaliensis" en uppgift om ett angrepp 
på Söderköping (S. R. S. III. 2. sid. 58). Efter biografier över ärke
biskop Henrik (XVIII) finnes inskjutet följande notis: "Per hoc 
tempora, videlicet 1393 die S. Joannis Baptistae depraedati sunt 
Holmenses Teutonici oppidum Sudercopense ea immanitate, ut 
nec aetati nec sexui aut sacrius parcerent, quorum capitanei erant 
4 equites et 1300 pedites armati, quemadmodum in Historia Sue-
corum ac Gothorum latissime tempore Regis Alberti factum com-
memoratur". Uppgiften om att vitalianernas överfall mot Söder
köping skulle vara omnämnt i Johannes Magni andra historia är 
icke med sanningen överensstämmande, men, om man jämför 
uppgifterna med den ovan anförda annalanteckningen finner man, 
att med undantag av årtalet överensstämma uppgifterna nästan 
helt med varandra. Måhända har kanske denna annalanteckning 
varit Johannes Magnus källa. I så fall skulle det kunna förklaras 
varför han hänför anfallet till 1393. Av Brocmans avskrift fram
går nämligen, att uppteckningen i Linköpings-kodexen haft fel
aktigt årtal (1294). Emedan detsamma kan misstänkas vara fallet 
med Johannes Magni källa (1393) finnes det måhända skäl att 
antaga, att årtalet i den gemensamma originalhandskriften varit 
mer eller mindre svårt att tyda. 

Att överfallet mot Söderköping ägt rum 1394, är sannolikt 
på grund av ett länge känt dokument från detta år. Till åmin
nelse och tack för, att de vid Dalarö infrusna undsältningsskeppen 
räddats undan svenskarnas angrepp, instiftade vilalianerna mid
sommardagen 1394 en evig mässa i Stockholms Storkyrka. Som 
instiftare uppräknas 10 av vitaliebrödernas hövdingar: riddarna 
och herrarna Rambold Sanewitze, Bosse van deme Kalende, 
knaparne Arndt Sttike, Clawus Mylges, Marqvard Preen, Hart-
wich Ledorfe, Lyppold Rumpeshagen, Hinrich Liichowe, Bertram 
Stokeled och Schiper Joseph (Mecklenburgischcs Urkundcnbuch 
n:r 12669). Jämföra vi nu denna namnlista med de namn, som 
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upptagas i annalanteckningen om anfallet på Söderköping, finna 
vi, att intet av dessa hövdingars namn förekommer på bägge 
ställena. Detta kan näppeligen vara en tillfällighet. De Brun har 
i sin undersökning av Storkyrkans stiftelser under medeltiden 
framkastat en förmodan, att instiftandet av den eviga mässan var 
ett försök att vinna försoning därför att vitaliebröderna överfallit 
biskop Tord av Strängnäs under en sjöresa och hållit honom 
fängslad i Stockholm, en åtgärd, som medförde att Stockholm 
belades med interdikt. I en påvlig bulla 1397 (S. R. P. n:r 2867) 
uppgives emellertid att väpnaren Albertus de Peccatel hört till 
dem, som svårast förgått sig mot biskopen. Om instiftandet av 
mässan varit en försoningsakt, borde emellertid Albert von Pec
catel ha uppräknats bland de andra vitalianhövdingarna, av vilka 
bl. a. Arndt Stöke hade liksom Albert drabbats av personlig 
bannlysning. Emedan så ej är fallet, måste man snarare antaga, 
att instiftandet skett av andra orsaker och att en del av vita-
lianernas hövdingar därvid varit borta frän Stockholm. 

I insliftelsebrevet säges, att den fromma stiftelsen var en åt
gärd av tacksamhet för att undsättningsflottan räddats från under
gång, och man har måhända anledning att tro, att de hårt an
satta piraterna gjort sin donation vid ett tillfälle, då de befunno 
sig i en kritisk situation och hoppades att framgången fortfa
rande skulle följa deras vapen. Endast genom strandhugg i de 
svenska kustbygderna kunde de provianlera det av Margareta 
blockerade Stockholm, och vid midsommartiden 1394 voro må
hända de livsmedel slut, som den under vintern anlända flottan 
medfört. De beslöto då att utsända en större expedition till Söder
köping, Östergötlands förnämsta hamnstad, under befäl av 4 
riddare och en väpnare. Angreppet skulle ske vid midsommar
tiden och sannolikt ville de kvarvarande hövdingarna då genom 
instiftandet av en mässa främja den utsända expeditionens mål. 

Uppgiften om, att den anfallande styrkan varit mer än 1200 
man stark (Johannes Magnus: 1300 man), är sannolik, emedan 
andra källor uppge, att vitalianernas styrka uppgått till omkring 
samma siffra vid andra tillfällen. Så t. ex. omtalas, att då vita-
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lianerna 1397 sökte återtaga Stockholm, avseglade de med 42 
skepp och 1,200 man. Den styrka, som 1392 härjade längs liv-
ländska kusten, uppges ha bestått av 1,500 man. Att angreppet, 
enligt annalanteckningen, kom överraskande för Söderköpings
borgarna, berodde antagligen på, att vitalianerna mot förmodan 
icke hejdats vid Stegeborg, som försvarade inloppet tiil den obe
fästa Östgötastaden. Detla fäste innehades vid denna tid av en 
tyskbördig fogde Evert Moltke och det är möjligt, att denne 
släppt igenom eller underlåtit göra motstånd mot sina tyska 
landsmän. 

Överfallet på Söderköping kan måhända även sättas i sam
band med följande uppgift hos Ericus Olai: "Alemanni enim 
erumpentes de Stockholm, et de castris, que adhuc defendebantur 
nomine Regis Alberti; cumbusserunt Enecopiam, Arosiam et 
Lincopiam et ceteras civitates, villas rusticorum transeuntes, et 
omnia sibi valentia rapientes". En liknande skildring av vita
lianernas framfart återfinnes i Olaus Petri krönika och återgår 
tydligen till Ericus Olai. Uppgiften om Västerås ödeläggelse be
styrkes av annalerna, den om Enköpings bör förmodligen sam
manställas med Ericus Olai skildring av vitalianernas strid mot 
det på "Bondeberget" vid Tillinge (strax v. om Enköping) för-
skansade uppländska lantvärnet. Härjningen av Linköping är 
däremot föga sannolik, ty vitalianerna begåvo sig aldrig så djupt 
in i landet, utan angrepo blott kustbygderna. Troligen beror upp
giften på ett missförstånd. Antingen har Ericus Olai trott att 
Linköpings brand 1422 ägt rum ett 30-tal år tidigare eller ocksä, 
vilket är mera sannolikt, har han förväxlat Linköping med Söder
köping eller Nyköping. 

Vi veta icke i vilket kloster eller på vilken ort, som de här 
publicerade annalanteckningarna förts. Anteckningen om Lin
köpings och dess franciskanklosters brand 1422 pekar på, att vi 
här sannolikt ha att göra med en uppteckning, som är gjord i 
Östergötland. Det samma gäller den andra längre anteckningen 
om överfallet på Söderköping. Mot antagandet, att vi här på
träffat ett fragment av Linköpings eller Söderköpings franciskan-
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klosters annaler, talar dock omnämnandet av att Ragnvald 
Anundsson år 1394 var kanik i Linköping och kyrkoherde i S:t 
Lars kyrka därstädes.1 Framhävandet av denna mindre väsentliga 
omständighet tyder snarare på, att vi här kanske påträffat ett 
fragment av annalanteckningar, som förts av kyrkoherdar vid S:t 
Lars kyrka i Linköping. Skulle så vara fallet, får anteckningen 
ökat intresse, emedan alla andra kända svenska annaler antagas 
ha härstammat från kloster. 

Det är det oaktat mycket sannolikt, att annaler förts i Söder
köpings, Skenninge och Linköpings kloster. Den förut citerade 
anteckningen för 1392 i "Ängsökronologin" tyder på öslgötsk 
proveniens (Skenninge?) ävensom följande för år 1400, som åter
finnes i en till sitt ursprung svårbestämbar annal för åren 815 
— 1415 (S. R. S. I, 16): "Åttonde dagen etter apostlarna Petri och 
Pauli dag (6 juli) var det ett sådant regn i Östergötland, att invå
narna i Söderköping på grund av den plötsliga valtenöversväm-
ningen flydde till bergen, emedan de fruktade att själva Söder
köpings stad skulle gä under. Oeh detta var icke att förvänas 
över, ty såväl på kyrkogårdarna som på gatorna gick vattnet upp 
till knäna. Då bortsopades alla broar och kvarnar i denna trakt". 
En dylik realistisk och målande beskrivning på en naturkatastrof 
kan endast ha blivit gjord på platsen, och om den senare in
flutit i något annat klosters annaler, så har den säkerligen ko
pierats från de, som förts i Söderköpings-klostret. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Adolf Schiick. E ine unpub l i z i e r t e Anna lenno t i t z iiber Söderköping . 

In den Jahren 1389—98 richteten die deutschen Vitalienbruder furcht-
bare Verheerungen längs der schwedischen Kusten an. Diese sind aber nur leil
weise bekannt. Dor Verf. hat eine Abschrift von einer verlorenen Annale ge-

1 Denna uppgift bestyrkes av ett Linköpingsdiplom av 31/s 1395, i vilket 
kaniken Ragnvald Anundsson omtalas som sigillvittne (S. R. P. n:r 2760). 
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funden, die erzählt, dass auch Söderköping im Jahr 1394 von einer Heeres-
macht von 1200 Mann unter dem Befehl von mehreren mit Namen genannten 
deutschen Rittern, die von Stockholm kamen, verheert worden ist, wahrschein
lich um das von der Königin Margareta blockierte Stockholm mit Lebensmilteln 
zu versehen. 

Die Aufzeichnung stammt möglicherweise von Annalen her, die die Prie
ster der, S. Lars Kirche in Linköping gefiihrt haben. 


