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Krigargravarna vid Korsbetningen utanför Visby. 

Ett preliminärt meddelande 

Av 

BENGT THORDEMAN. 

ingen tilldragelse i Gotlands historia torde ha gjort ett 
sådant intryck på folkfantasien som Valdemar Atter-
dags plundringslågtillön och brandskattning av Visby. 

_S—) De händelser, som därmed äro förknippade, äro nu så 
övervuxna med en frodig vävnad av detaljer, utbroderade och 
åter omdiktade i folkets mun, att man häri endast med svårig
het kan skilja säkra fakta eller i varje fall sannolikheter från av
siktlig eller omedveten dikt. 

Vad vi genom medeltida källor1 veta om denna särskilt för 
den gotländska" landsbygden ödesdigra tilldragelse är i själva 
verket mycket torftigt, och ej ens detta i allo tillförlitligt, då upp
gifterna delvis äro varandra motsägande och till dels även stamma 
ur mindre välkända källor. Det något sånär säkra händelseförloppet 
torde kunna sammanfattas på följande sätt: i en tid av stark spän
ning mellan den svenske konungen Magnus och konung Valdemar 
av Danmark — den sistnämnde hade år 1360 återtagit Skåne och 
Blekinge — förbereder denne ett överfall på den nu på höjden 
av rikedom stående Östersjöön. Saken lycks emellertid ha sipp
rat ut, ty i en skrivelse av den 1 maj 1361 varnar konung Mag
nus på det livligaste Visby borgerskap för en fara som han säger 

1 Angående historiska källor och folkliga traditioner rörande delta ämne, 
se A. TH. SNÖBOHM: Gotlands land och folk, Örebro 1871, sid. 138 ff.; LIND
STRÖM: Anteckningar om Gotlands Medeltid I, Sthlm 1892, sid. 108 f.; W(EN-
NERJSTEN: Waldemarstågets sägner, Visby 1915. 
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hota staden. I juli månad samma år var Valdemar färdig 
med sina rustningar och — sedan han gjort ett strandhugg 
på Öland1 — landsteg han på Gotlands västkust.- Den 27 juli11 

slog invasionshären en större bondestyrka vid Solberga kloster 
strax utanför stadsmuren mellan Öster- och Söderport. Platsen 
kallas nu Korsbetningen efter det vackra minneskors, som snart 

efter slaget upprestes över 
de fallna gutarna (fig. 4).4 

Visby borgare uppgåvo nu 
staden utan försök till för
svar och efter att ha ut
pressat en betydande skatt 
förnyade konung Valdemar 
stadens gamla privilegier 
och medgav dess borgare 
samma rätt i Danmark som 
detta rikes egna invånare. 
Valdemar synes ha kvar-
stannat på Gotland till den 
28 aug. och innan han be
gav sig bort från ön till
satte han fogdar, vilka dock 
snart blevo ihjälslagna eller 
fördrivna. Redan på medel
tiden (Rimkrönikan) upp
dyker den kända sägnen att 
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Fig. 4. Korset vid Korsbetningen. 

1 SYLWANDER: Borgholms slotts historia, Kalmar 1877, sid. 62 ff. 
2 I den på 1400-talet nedskrivna rimkrönikan uppges han ha landstigit vid 

Västergarn, varemot STRELOWS pä 1600-talet författade krönika anger Krone
valls fiskläge i Ejsta socken som landstigningsplats. 

3 Källorna uppge för detta slag den 22 och 24 men icke den 27 juli, vilket 
datum dock är säkerställt genom inskriften på minncskorset vid Korsbetningen. 

4 Inskriften lyder: "ANNO DN1 M CCC LXI FERIA III POST IACOBI 
ANTE PORTAS WISBY I' MA'IB' DANOR CECIDERUT GUT H SEPTI OR' 
P E"; "I Herrens är 1361 den 27 juli föllo framför Visby portar för danskarnas 
händer gutarne, här begravne; bedjen för dem." 
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skeppet med skatterna på hemvägen skulle förlist med man och 
allt; det säges här vid Tjusta skäär, d. v. s. småländska kusten. 

Här finner man sålunda föga av de populära detaljerna rö
rande denna händelse: ingenting om de tre ölkaren, som skulle 
fyllas med silver och guld av Visby borgare om Valdemar skulle 
skona staden från plundring -och brand, ingenting om Valdemars 
kärlekshandel med Unghanses dotter, ingenting om hans härj
ningståg till södra Gotland efter Visby fall och hans äventyr i 
samband härmed. Det mesta av dessa sägner återfinnes i den av 
superintendenten H. N. STRELOW under förra hälften av 1600-talet 
författade "Chronica Guthilandorum", och hans huvudkällor torde 
ha varit folkets egna — muntliga eller upptecknade — berättelser 
och visor. Härav säger sig själft att mycket, kanske det mesta 
av detta måste betraktas som fri diktning, men å andra sidan 
innehålla sådana folksägner mången gång en kärna av sanning, 
vilket även i detta fall, som vi straxt skola finna, på några punkter 
sannolikt är händelsen. I folkdiktningen börjar händelseförloppet 
med tvenne skilda ehuru paralella och i grund och botten identi
ska erotiska episoder. Nils Guldsmed i Visby har en skön och 
stolt dotter, som avvisar de gotländska ungersvennernas många 
frierier. Dessa bli därför förbittrade på henne och dikta nidvisor 
om henne, vilket återigen retar fadern, som hämnas genom alt 
bege sig till Köpenhamn och inge danske kungen tanken på att 
plundra Visby. Valdemar vill först lära känna förhållandena pä 
ön och beger sig själv dit, förklädd till köpman. Det kommer nu till 
en kärlekshandel mellan Valdemar och guldsmedens dotter och 
i en del versioner anknytes till det bekanta inmurningsmotivet och 
Jungfrutornet. I den andra episoden berättas alt Valdemar under 
sina färder på landsbygden i spionerisyfte kommer till Unghanse 
gård i Öja socken på södra Gotland, där han får nattkvarter, och 
även här uppstår ett förhållande mellan honom och värdens dotter, 
vars utgång skildras olika i visorna och i den episka prosasägnen. 
I vilken mån som historiska händelser kunna ligga bakom dessa 
berättelser undandrager sig nu vår kontroll; att Valdemar själv 
varit på Gotland som spion torde väl vara uteslutet, men det kan 
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ju mycket väl hända att han haft kunskapare mobiliserade. Nyligen 
har man om visorna framställt den som det förefaller mycket san
nolika förklaringen att de helt enkelt symbolisera kampen mellan 
Valdemar och — ifråga om Nils guldsmeds dotter — Visby stad, 
resp. — beträffande Unghanses dotter — den gotländska lands
bygden.1. 

Om händelserna mellan invasionshärens landstigning och dess 
avseglande från ön finnes att tillägga åtskilligt, som i mycket bär 
tecken på trovärdighet. Redan vid landstigningen, som synes ägt 
rum omkr. den 22 juli, skola danskarna ha mötts av motstånd 
från de närmast omkringboende gutarna, men dessa blevo natur
ligtvis slagna. På tåget mot Visby hejdades danskarna av Got
landsallmogens samlade styrka vid Fjäle myr i Mästerby socken. 
I det slag, som här utspann sig, och som skulle ägt rum den 24 
och 25 juli, segrade danskarna ånyo, sedan 600 gutar nedgjorts. 
Talrika mer eller mindre fantastiska sägner knyta sig till berättel
sen om detta slag, och medeltida minneskors, uppresta vid de 
i närheten av valplatsen belägna gårdarna Grens i Mästerby socken 
och Gunilda i Sanda socken ha av traditionen satts i förbindelse 
med några av dessa episoder. Så kommer det avgörande slaget 
utanför Visby, varvid stadens borgare utan att ingripa frän stads
muren skola ha åskådat hur bönderna i en fruktansvärt blodig 
drabbning kämpade för deras sak: 1,800 gutar skola ha stupat 
och blodet säges som en ström ha runnit genom stadens gator 
och färgat Östersjön röd; ett ännu kvarstående kors vid Korsgatan 
i Visby säges utmärka den plats där blodet strömmat fram. Ifråga 
om förhållandet mellan borgarna och bönderna är att märka att 
samtliga äldre källor endast omtala bönderna i samband med sla
get vid Korsbetningen; även kan detta förhållande gott överens
stämma med vad vi i övrigt känna om förhållandet mellan dessa 
båda befolkningsgrupper på Gotland. Sedan staden givit sig, ville 
Valdemar emellertid ej intåga genom stadsporten; för att markera 
att staden tagits med väpnad hand lät han mitt för slagfältet helt 

1 Se härom närmare S. EK: Den svenska folkvisan, Sthlm 1924, sid. 
154 ff. 
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nära Söderport riva elt stycke av muren och lät genom denna 
bräcka sin här tåga in i staden. På det angivna stället uppvisar 
ringmuren en oregelmässighet, som, enligt vad murens framgångs
rike utforskare, dr O. JANSE, haft vänligheten meddela mig, mycket 
väl kan tänkas vara tillkommen på detta sätt och vid detta tillfälle 
(fig. 5). Så följer då själva brandskattningen, varom Strelow berättar, 
att Valdemar lät föra ut tre av de största ölkaren på torge och 
lät tillkännagiva, att om de inom tre dagar fylldes med dyr
barheter, skulle staden få behålla sina gamla friheter; till konung-

Fig. 5. Valdemarsbreschen i Visby ringmur. 

ens häpnad voro karen fyllda innan kvällen. Sedermera skall Val
demar enligt folktradilionen med sin här ha företagit ett plund
ringståg till södra Gotland, varvid hären återvänt mot norr i 
Sundre socken vid en gård, som på grund härav skulle fått nam
net Vannes och som heter så än i dag. Legenden vill också veta 
att kungen vid detta tillfälle i förklädnad sökte upp sin 
älskade på Unghanse gård och att han till följd härav fick utstå 
åtskilliga äventyr, som bli för vidlyftiga att här relatera. Denna 
sägen om plundringståget söderut bekräftas av en på väggen i Fide 
kyrka befintlig medeltida inskrift, som lyder: "AEDES SVCCENSE, 
GENS CAESA DOLENS RV1T ENSE" templet är uppbränt, fol
ket är slaget och stupar klagande för svärdet (fig. 6). SNÖBOHM har 
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beträffande denna inskrift påvisat det intressanta förhållandet, alt 
om man ur inskriften plockar ut de bokstäver som beteckna (ro
merska) siffror (d. v. s. DDCCCLVVI), så bilda dessa siffror år
talet 1361; det kan därför icke finnas skymten av tvivel att icke 

den i sin korthet gripande 
inskriften härstammar från 
Gotlands olycksår. 

Var de i slaget utanför 
Visby fallna gutarna blevo 
begravna har ju det vackra 
minneskorset med sin inskrift 
vittnat om för alla senare ge
nerationer. Kanske har också 
någon gång vid grävnings-
arbeten därute ett eller annat 
minne av de fallna kämparna 
kommit i dagen. Emellertid 
började under de första åren 
av innevarande århundrade 
bebyggelsen tränga allt när
mare det förut fredade om
rådet, och det glunkades om 
att man nu vid mer än elt 
tillfälle påträffat delar av män
niskoskelett, men dessa fynd 
blevo likväl icke såsom lagen 
föreskriver anmälda för veder

börande myndigheter, vare sig på grund av någon falsk fruktan 
för efterräkningar eller av en eller annan egoistisk bevekelsegrund 
hos upphittaren. Härigenom ha måhända många dyrbara tillfällen 
till värdefulla iakttagelser gått förlorade. Den 22 maj 1905 var en 
styckjunkare vid Gotlands Artilleri sysselsatt med några plane
ringsarbeten för anläggandet av en berså c:a 20 m. sydost om 
korset; härvid stötte han på skelettdelar och rester av ringbryn-
jor. Av oförstånd eller oförsiktighet blev det mesta förstört, men 

Fig. 6. Medeltida inskrift i Fide kyrka. 
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intresserade personer tillvaratogo en del och underrättade Riks
antikvariens ombud på platsen, arkivdepåföreståndaren dr O. V. 
Wennersten, vilken omedelbart besökte fyndorten och telegrafiskt 
underrättade Riksantikvarien. Redan följande dag hade dr Wen
nersten på Riksantikvariens order börjat den undersökning, som 

KARTA ÖVE* 

K0R5BETNINOEN OCH 
SOLBERGA KL05TER0MRÄDE VISBV. 

Fig. 7. Korsbetningsomrädct. a. Minneskorset, b. 1905 års massgrav, d, e, f. 
Platser där skelettdelar etc. lära ha anträffats, g. Vid vattenledningsgrävning 

påträffad nunnegrav. /;. Ruiner efter Solberga kloster, v. 1924 års 
vattenledningsgrav. 

Etter uppmätning av J. Fardelin. 

skulle tillföra svensk arkeologisk forskning elt av de märkligaste 
fyndkomplex, som överhuvudtaget genom systematisk grävning 
bragts i dagen i vårt land. 

Undersökningen1 visade att man påträffat en massgrav av 
1 Skildringen av grävningarna bygger pä redogörelser i ATA av O. V, 

WENNERSTEN, N. LITHBERG och A. EDLE samt ritningar och muntliga uppgifter 

av J. FARDELIN. 

- F o r n v ä n n e n 1926 . 
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oval form med en längd av ca 7 m. och en bredd av c:a 5,5 m. 
Gravens djup synes ha varit relativt obetydligt, 1,5 å 2 m. under 
den omgivande markytan. I denna grop hade de stupade krigarna 
vräkts ned huller om buller (fig. 8) och skeletten intogo till följd 
härav nu de mest fantastiska ställningar och voro så inflätade i 
varandra, att det visade sig fullständigt omöjligt att vid uppfagan-

Fig. 8. Bild frän utgrävningen 1905. 

det sammanhålla de enskilda skeletten. Man fick i stället inrikta 
sig på att få upp de rustningar och rustningsdelar, vari en stor 
del av skeletten ännu voro klädda, i bästa möjliga skick, och de 
bäst bevarade av dessa upptogos därför in situ på plåtar, som 
försiktigt sköts under dem och därefter inneslötos i särskilt för
färdigade lådor. Alla organiska delar av liken voro givetvis för-
multnade, "men", säger prof. Lithberg i en skildring av gräv
ningen, "vid gravens botten låg ett nära decimetertjockt svart 
lager, till sin konsistens nästan tvålartat fett, vilket under den 



Krigargravarna vid Korsbetningen utanför Visby. 35 

hetaste delen av sommaren, trots det svala presenningslaket, un
der nägra dagar gjorde vistelsen i graven rätt oangenäm." Över 
skelettlagret låg utbrett ett tjockt lager av murbruk och kalk; 
tydligen hade detta avsiktligt påförts i sanitetssyfte, ty man får 
minnas att slaget stod mitt i högsommaren. Den hastighet med 
vilken jordandet av liken till följd härav måste försiggå utgör 
också helt säkert förklaringen till den hemska oordning, varuti 
skeletten befunno sig, liksom lill gravgropens ringa djup. 

Grävningen fortgick, samtidigt med undersökning av läm
ningarna efter det närbelägna Solberga kloster, till senare delen 
av september och studerades under tiden av en mängd fackmän. 
Under större delen av grävningskampanjen biträdde vid arbetet 
numera prof. N. Lithberg. Även bland den större allmänheten 
väckte fynden berättigat uppseende och bland de många, som 
besökte begravningsplatsen, märktes kejsar Wilhelm. 

I samband med fortsatta grävningar i Solberga kloster upp
tog dr Wennersten år 1909 några provgropar innanför staketet 
kring minneskorset och påträffade därvid människoben, som sy
nas ge vid handen att här finnes ytterligare en gravgrop, vilket 
ju även i och för sig är mycket troligt. 

År 1912 skulle på grund av ändrad stadsplan en väg dragas 
fram öster om Korset, och under arbetet härmed påträffades en 
ny massgrav c:a 15 m. öster om korset och 5 m. norr om 1905 
års grav. Även denna grav undersöktes av dr Wennersten och 
ägde likartat utseende och liknande eller något större proportioner 
än den förra, men i motsats till denna undersöktes den av vissa 
skäl endast partiellt (fig. 9). Denna grav stötte man ånyo på vid 
vattenledningsgrävningar år 1924, varvid Riksantikvariens ombud 
kand. A. Edle gjorde nödiga iakttagelser och tillvaratog fynden. 

Det är sålunda tydligt att kring minneskorset gruppera sig 
åtminstone två eller tre men troligen vida flera massgravar, sär
skilt öster, norr och sydost om korset samt under detta; söder om 
korset framdrogs vid 1924 års vattenledningsarbeten ett schakt 
utan att härvid några spår av krigargravar påträffades, och söder 
om detta schakt vidtager Solberga klosterområde. 
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Fynden från dessa grävningar ha samtliga vid olika tillfällen 
överförts till Statens Historiska Museum där de under inv.-nr 
17530' f. n. äro uppordnade i museets lokaler i förra Östermalms
fängelset. Endast en mindre del av benmaterialet från 1905 års 
grävning utvaldes med Riksantikvariens tillstånd år 1909 av fram-

Fig. 9 Bild frän utgrävningen 1912. 

lidne prof. F. CLASON i och för medicinska och antropologiska 
studier"-' och förvaras nu såsom deposition från Historiska Mu
seet i Upsala Universitets anatomiska museum. 

Det ur de båda gravgroparna upptagna materialet består av 

1 1905 års fynd ha inv.-nr 17530 B och D, 1912 års 17530 A, 1924 ärs 
17530 C. 

2 Prof. CLASONS undersökning har under titeln 'Om i Korsbetningsgraven 
vid Visby funna skelett" publicerats i K. Vitt. H. A. Ak. Handl. 28: 3, Sthlm 
1925. 
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Fig. 10. Söljor av brons. 

Fig. 11. Pilspetsar. Fig. 12. Kniv med benskaft. Fig. 13. Pärlor. 

delar av människoskelett (inga djurben finnas såvitt hittills fram
kommit bland dessa) samt av delar av rustningar och andra till 
dräkten hörande bruksföremål, såsom sporrar, söljor (fig. 10) 
etc. Påfallande är att praktiskt taget inga vapen och inga slags 
smycken eller andra smärre lösa föremål finnas bland fynden. 
Av vapen finnas endast ett antal pilspetsar (fig. 11; 18 stycken) 
samt några knivar (fig. 12) och av smycken en pärla av berg
kristall samt ett par lerpärlor (tig 13); dessutom hittades egen
domligt nog ett bultlås och en nyckel till sådant samt en nyckel 
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med ax. Det ringa antalet dylika ting, särskilt vapen, torde knap
past kunna tyda på annat än att liken, innan de kastades i gra
ven, blivit fråntagna allt användbart; däremot har man tydligen, 
åtminstone i många fall, ej givit sig tid att kläda av de stupade 
deras rustningar. Vad pilspetsarna beträffar kunna de ju suttit 
fastkilade i rustningen eller inskjutna i den dödes kropp; faktiskt 
tydde fyndläget beträffande flera av dem just på sistnämnda 
alternativ. 

Det betydelsefullaste resultatet av Korsbetningsgrävningarna 
ligger helt säkert i alla de rustningsdelar, som man genom 
dessa fynd närmare kan lära känna. Dylika föremål i original 
äro ytterst sällsynta, och därtill kommer här deras obestridliga 
autenticitet samt den, man kan väl säga enastående omstän
digheten, att de samtliga äro daterade på dagen! Deras veten
skapliga betydelse för kännedomen om den medeltida rust
ningens utveckling och konstruktion ligger härigenom i öppen 
dag. Här skola vi emellertid icke gå in på sådana frågor; vi 
skola endast helt ytligt peka på några av de intressantare före
målen. 

En stor procent av det funna utgöres av ringbrynjefragment 
av järn. Endast i två undantagsfall kan man emellertid med 
någon högre grad av visshet konstalera alt sådana fragment ut
gjort delar av skjortor eller tröjor. I dessa fall befunno sig rev
ben resp. ryggkotor och skulderblad i sådant läge i förhållande 
till ringbrynjeresterna, att det är tydligt att dessa utgjort delar 
av plagg, som täckt motsvarande kroppsdelar. I allmänhet torde 
dessa ringbrynjefragment vara rester av huvor, ty åtminstone 23 
stycken sådana äro till större eller mindre delar bevarade, därav 
tvenne så gott som fullständigt hela. Den ena av dessa utgör 
det kanske värdefullaste och samtidigt mest gripande fyndet från 
Korsbetningen, i det att den ännu innesluter ett väl bevarat kra
nium, som med sina hopbitna käkar och tomt stirrande ögon
hålor synes ha uppstått för att vittna om slagets fasor och förfär
lighet (fig. 14). Huvan är förfärdigad i ett stycke så att den täcker 
hela huvudet — sånär som på själva ansiktet, för vilket en U-formig 



39 

Fig. 14. Kranium med ringbrynjehttva. 
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öppning är utsparad — samt hals och skuldror, över vilka huvans 
nedre del fallit ut som en krage; för detta ändamål är den upp
slitsad ett stycke bakom vänstra axeln. Plagget har sålunda dra
gits på över huvudet utan att knäppas. Den andra huvan (fig. 15) 
liknar fullständigt den förra utom att den möjligen är något kortare; 
den är tom och något hopknycklad och har väl mera av miss
tag följt med i graven. De övriga fragmenten sammanhöra van

ligen med kranier eller de
lar av sådana och äro sä 
vitt man kan se förfärdi
gade enligt samma förut be
skrivna modell. De synas 
dock stundom ha skilt sig 
från varandra därigenom att 
i vissa partier länkarna till
verkats av bronstråd; dessa 
bronspartier äro i de olika 
fallen placerade på olika 
ställen av huvan. Endast i 
ett tillfälle kan man i an
ordningen av bronsringarna 
se ett verkligt mönster: 
dessa bilda här en krets, 

som från hjässan går ned över pannan och tangerar överkanten 
av ansiktsöppningen. Kanske voro dessa olikheter endast avsedda 
att tjäna som igenkänningstecken och ägaremärken på de eljest 
så lika huvorna, eller kanske kunna de haft någon vidsträcktare 
betydelse såsom distinktionslecken för personer i anförareställning 
eller dylikt; därom är nu ej lätt att döma. 

För ytterligare ett slags plagg har ringbrynja använts, näm
ligen för ärmar. En hel och två större fragmenter av dylika ärmar 
ha påträffats, och i alla tre fallen innesluta dessa ännu under
armens ben (ulna och radius, tvä par höger och ett par vänster). 
Det hela exemplaret (fig. 16) synes med bestämdhet visa, att ärmen 
har en avslutande kant ("stad") såväl uppåt mot armbågen och 

Fig. 15. Ringbrynjehuva. 
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nedåt mot handloven; dessa ärmar skulle sålunda ej vara delar 
av större plagg (skjortor eller tröjor) utan egendomligt nog ut
göra ett slags självständiga muddar som drogos på för att skydda 
underarmen. 

Bland fynden befinna sig icke så få plattor eller skenor av 
järn av olika form och storlekar, vilka tydligen utgjort delar av 

Fig. 16. Ringbrynjeärm. Fig. 17. Bröstharnesk. 

rustningar. I många fall kan man, åtminstone för närvarande, 
icke närmare avgöra deras plats och funktion i rustningen, medan 
detta åter i andra fall utan svårighet låter sig göra. Det präk
tigaste av dessa föremål utgöres av vad man kan kalla ett bröst
harnesk (fig. 17), bestående av 5 st. rektangulära järnskenor, omkr. 
40 cm. långa och 7 ä 8 cm. breda samt böjda så att de väl an
passa sig efter kroppen. Den ena av dessa, som tydligen suttit 
överst, är dessutom försedd med en uppåtriktad järnplatta, som 
skyddat övre delen av bröstet. I vinklarna på sistnämnda, J.-for-
miga pansarskydd ha suttit två oregelbundet formade plattor, 
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som äro avpassade efter den böjda yta, som bildas av skuld
rornas framsida, och den svängda linje, som på klädedräkten av
gränsar armar och bål. Sammanlagt utgöra sålunda dessa skenor 
och plattor en fullständig framsida lill en rustning och täcka 
bröst och mage från halsen lill ljumsktrakten. Samtliga plattor 
äro utefter ena kanten försedda med en rad nitar, och sådana 
förekomma dessutom även inne på plattornas yta. Dessa nitar 
kunna emellertid ej ha fästat de olika plattorna direkt vid var
andra. Däremot lyda tygspår här och var på att plattorna me-

I d e l s t dessa nitar varit fastade på insidan av ett plagg 
av tyg. När rustningen bars, skulle sålunda av järn-
plattorna ingenting annat än nithuvudena vara synligt. 
Genom denna metod åstadkom man den nödvändiga 
ledbarheten i rustningen. Men det är tydligt att denna 
metod var ytterst bristfällig, ly om det sammanhål
lande tyget blev sönderskuret måste ju snart nog hela 
rustningen falla isär. I den mera utvecklade rustningen 
äro därför också de olika delarna direkt fastade vid 
varandra, antingen genom direkt sammannitning, me-

Fig. 18. delst gångjärn eller på annat sätt. Bland Korsbetnings-
Qängjarn. fyn (je n f j n n a s endast osäkra spår av sådana direkta sam-

manfästningar. I två fall synas tvänne plattor vara fastnitade vid 
varandra med genomgående nitar. Det är emellertid av vissa 
skäl tvivel underkastat om dessa plattor i så fall kunnat sitta på 
sin ursprungliga plats, det förefaller med andra ord som om 
denna nitning vore en sekundär lagning, och båda fallen må 
därför tills vidare betraktas som osäkra. Det enda exemplet på 
gångjärn är i grund och botten ännu ovissare. Det gäller ett 
litet enkelt konstruerat gångjärn (fig. 18), bestående av en 10,r>cm. 
lång jämten kring vilken ledande järnlameller äro omböjda; det är 
troligen funnet ensamt om också i närheten av rustningsplattor, 
men ingenting bevisar att det tillhört dessa. 

Ett annat slag av järnskenor har tydligen åtminstone i huvud
sak utgjort armskydd. De bestå av avlånga, svagt böjda skenor 
med de båda långsidorna parallella samt med ena kortsidan 
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vinkelrätt och den andra snett avskuren. Lägger man dem bred
vid varandra i rätt ordning med de raka kortsidorna i samma 
linje så bilda de snett avskurna kortsidorna en sammanhängande 
kurva. Ganska många dylika skenor äro funna men endast två 
fullständiga serier. Den ena av dessa (fig. 19) omfattar 9 st. skenor 
med en bredd av 5,5 ä 6 cm. och en längd av c:a 20—30 cm. 
Dessa ha tydligen tillsammans utgjort skydd för en överarm, i det 

Fig. 19. Uppvecklad ärm av järnskenor. 

att längden härvid blir den 
fullständigt riktiga och den 
svängda kurvan motsvarar 
mönstret på en ärm vid 
axeln. De enskilda skenorna 
ha antagligen med lång
sidorna fjällformigt skjutit 
över varandra omkr. 1 cm. Den andra serien (fig. 20) består av 10 
st. skenor av samma bredd som de nyssnämnda men ej mer än 
15 — 19 cm. långa; det ligger närmast till hands att tänka sig dessa 
placerade på underarmen, för vilken de emellertid äro nog så korta. 

Fig. 20. Uppvecklad ärm (?) av järnskenor. 
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Bland rustningsdelar av järnplåt må till sist även nämnas 
delar av pansarhandskar, tyvärr ej så mycket att en fullständig 
handske kan rekonstrueras. Vi finna här tre karaktäristiskt for
made plåtar, som skyddat övre delen av mellanhanden (fig. 21), 
samt en rikare utformad plåt, som täckt vänstra handens knogar; 
var och en av de fyra upphöjningarna för knogarna är i detta 
fall prydd med tre dekorativa åsar. Till sistnämnda föremål hör 
även en oregelbunden plåt, som från pekfingrets bas sträckt sig 
över tummens knoge och skyddat det mellanliggande partiet 
(fig. 22). Vidare finnas ett fåtal skydd för fingrarnas leder. 

Fig. 21. Del av pansarhandske: Fig. 22. Delar av pansarhandske: skydd för 
skydd för mellanden. mellanhanden och tummens bas. 

I många viktiga avseenden kompletteras vår kunskap om 
Korsbetningsslaget och därmed sammanhängande förhållanden 
av det synnerligen omfattande skelettmaterialet som genom dessa 
utgrävningar blivit tillgängligt för undersökningar; härvid måste 
dock anatomen träda istället för arkeologen. Tack vare att en 
del av detta material redan varit föremål för bearbetning av prof. 
E. Clason kan dock redan nu åtskilligt av intresse meddelas. 
Vad som främst tilldrager sig uppmärksamheten vid en genom
gång av benen frän Korsbetningen är givetvis de talrika blessy-
rerna från striden, vilka nogsamt bära vittne om kampens våld
samhet och grymhet. Blessyrerna äro väsentligen av tre olika 
slag, nämligen hugg-, hål- och krossningsskador, svarande mot 
tre olika grupper av under striden använda vapen: huggvapen, 
stick- eller genomborrande vapen och krossande vapen. Att i de 
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enskilda fallen avgöra om sedan exempelvis hugget utförts med 
ett svärd eller en yxa, eller hålet med ett pilskott eller en strids
hammare har, åtminstone hittills, visat sig omöjligt men skall 
måhända så småningom låta sig göra genom ett studium av 

Fig. 23. Kranium med ett kraftigt hugg över nacken samt tre hål. Å högra 
bilden äro i dessa häl insatta tre pilspetsar, som äro funna i kraniets omedel

bara närhet. 

Fig. 24. Lårben och vadben med huggblessyrer. 

blessyrernas läge. Det är nämligen påfallande att på kranierna 
hålen förekomma mycket talrikt på hjässan, och man har ju 
svårt att tro att de i dessa fall skulle kunna vara tillfogade genom 
pilskott. Men frågan är ännu allt för litet genomdiskuterad för 
att man skulle våga fälla ett bestämt omdöme. Vidare är det 
anmärkningsvärt alt huggen till vida övervägande antal påträffas 
dels på kranierna och dels på underbenet, de senare till ungefär 
50 % av det anatomiskt undersökta materialet riktade nedifrån 
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och uppåt. Även dessa förhållanden kunna nog genom en när
mare undersökning föra till slutsatser, varom emellertid ännu är 
för tidigt att yttra sig. Krossningsskadorna kunna vi här helt 
bortse från, då man ej lyckats med säkerhet skilja på dem, som 
tillfogats i striden, och dem, som sekundärt uppstått efter döden 
genom tyngdtrycket i graven. 

Man får en fruktansvärt påtaglig förnimmelse av stridstu
multet vid sysslandet med dessa stympade skelettdelar. Så t. ex. 
förekomma i de flesta fall flera blessyrer på samma kranium; 

undantagsvis har jag räknat 
ända upp till 13 resp. 15 
blessyrer på en och samma 
huvudskål. Man kan ju lät
tare tänka sig än i ord söka 
beskriva, vilka våldsamma 
attacker dessa individer va
rit utsatta för innan de fingo 
mottaga nådastöten. Vidare 
finnas icke så få exempel 
på avhuggna näsor (fig. 25, 

26) och öron — de senare konstaterade genom åverkan på hjärn-
skålen vid örontrakten. 

Av stort intresse, särskilt för kännedomen om rustningens 
användning, är de säkra blessyrernas relativa fördelning på de 
olika kroppsdelarna. "Talrikast förekomma de på kranierna", 
säger prof. CLASON (sid. 286). "Men även ehuru mycket spar
sammare i ordningsföljd efter antalet, på underbenet, underarmen, 
lårbenet, handen och överarmen. Således, om man frånser kraniet, 
talrikast på de minst skyddade delarna. Ingen enda av de mycket 
talrika kotorna, intet nyckel-, bäcken- eller fotben företer något 
fullt säkert spår av hugg eller annan skada." Även om en fort
satt sakkunnig bearbetning av hela skelettmaterialet kan komma 
att i ett eller annat avseende modifiera detta uttalande, som ju 
hänför sig endast till den i Uppsala förvarade delen av fyndet, 
så torde nog det relativa förhållandet i stort sett bli bestående. 

Fig. 25. Fragment av kranium med under
ifrån avhuggen näsa. 
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Det visar att ringbrynjeskjortan eller järnplåtsrustningen huvud
sakligen skyddat bålen, och att extremiteterna — näst huvudet, 
vilket såsom kroppens känsligaste del utgjort vapnens mest efter
sökta mål — varit otillräckligt skyddade och svårt utsatta. Men 
den absoluta eller sä gott som fullständiga frånvaron av blessyrer 
på bålens ben visar också att dess skydd — vare sig brynjan 
eller plåtar — varit fullt effektivt och även att de i slaget del-

Fig. 26. Fragment av kranium med uppifrån avhuggen näsa. 

tagande, i varje fall de här jordade, i stor utsträckning ägt ett 
sådant skydd. 

En omständighet säger oss, att åtskilliga av de personer, 
vilkas skelett här återfunnits, sannolikt icke fingo sitt elddop i 
denna strid, eller åtminstone att de redan tidigare varit utsatta 
för yttre våld av ett eller annat slag; i minst fem fall kan man 
nämligen konstatera äldre, vid dödstillfället läkta benbrott, som 
åtminstone i något fall medfört avgjord invaliditet. Även före
faller som om undantagsvis skulle förekomma läkta blessyrer av 
andra slag samt sjukliga förändringar på benen, om vilkas art 
och inverkan under livstiden på den därav lidande jag likväl ej 
vågar uttala mig, då de förekomma på det ännu ej fackmedicinskt 
undersökta skelettmaterialet. Abnorma bildningar, som även lek
mannen med lätthet konstaterar, är emellertid sammanvuxna rygg-
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kotor (fig. 27, 28) och ledgångar (fig. 29); på vardera slaget före
kommer i Uppsalasamlingen tre och i Stockholms-samlingen två 
exempel, sålunda ett överraskande stort antal då ju de allra flesta 
av dessa personer måste betraktas såsom mycket starkt invalida. 

Ännu mer överraskande är att prof. CLASON bland det av 
honom undersökta materialet trott sig med säkerhet kunna ur
skilja icke mindre än nio kvinnliga individer. Detta förhållande 
för oss direkt över till den viktiga men hittills icke berörda 
frågan: är det danskars eller gutars gravar som hittills påträffats? 

Minneskorset talar ju endast 
om gutar, och härmed kan sa
ken synas klar. Men det kan 
mycket väl tänkas att vänner 
och fiender blivit nedkastade 
i bredvid varandra uppgrävda 
gropar eller rentav — varför 
icke? — i samma massgravar, 
och att korset sedermera upp
restes av de överlevande,1 var
vid den hatade plundraren 
naturligtvis ej nämndes i in
skriften. Dr WENNERSTEN har 

också som sin bestämda mening uttalat2 alt båda de under
sökta massgravarna endast innehållit danska krigare. Efter prof. 
CLASONS undersökningar torde likväl denna tanke icke längre 
kunna upprätthållas. Att den danska invasionshären medfört 
kvinnor kan ju vara möjligt, men ytterst osannolikt är att dessa 
kvinnor tillhörande det segrande partiet utsattes för livsfara i 
striden. Och ännu mera osannolikt är alt i Valdemars här före
kommit så många krymplingar. 

Prof. CLASONS undersökningar ha givit ytterligare en finger
visning om att vi här ej ha alt göra med danskar. Av det ma-

Fig. 27. Sammanvuxna ryggkotor. 

1 Traditionen påstår märkligt nog, att det var Valdemar själv som lät upp
resa korset. 

2 Jfr Idun 1905, sid. 432 f (nr 34). 
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terial, som han fört till Uppsala har det varit möjligt att ge en 
tillnärmelsevis bestämning av individens ålder vid dödstillfället i 
130 fall, vilket alltså ger en mycket god grundval för en ålders
statistik över de stupade. Prof. CLASON sammanfattar sina be
räkningar i nedanstående tabell: 

Mindre än 20 år 18 individer^ 13,85 ^ 
Omkring 21 26 „ = 20,oo % 
Mellan 21 och 40 år 33 „ = 2 5 , 3 9 ^ 
Något över 40 år 32 „ = 2Afi\% 
Omkring 50 år och högre 21 „ = \&,u% ^^\ylgZlor. 

Räknar man med den första och sista 
gruppen såsom ifråga om vapentjänst under-
och överåriga, vilket torde vara ganska rim
ligt, ingå sådana till jämt 2>Q%, d. v. s. icke 
mindre än nära en tredjedel, i hela summan, 
vars proportioner väl utan allvarligare reserva
tion kan belysa hela härens sammansättning. 
Vi få sålunda den märkliga bilden av en här, 
som i icke ringa utsträckning består av gossar 
och gubbar samt kvinnor, krymplingar och in
valider! Kan detta vara Valdemars utvalda 
landstigningsskaror? Nej, delta är otänkbart. 
Denna här är ett typiskt folkuppbåd, där harm 
och fruktan för hem och härd ha eldat många 
att ta del i striden, som eljest skulle och borde 
stannat hemma1. Naturligtvis kan man ej be
stämt påstå att inga danskar finnas bland de 
stupade, vilkas rester här kommit i dagen. Men Fig. 29. Hopvuxen 
att det övervägande antalet varit gutar torde knäled, 

efter vad som anförts vara tämligen säkerställt. 
Konstaterandet av detta faktum äger sin lätt insedda bety-

1 Prof. CLASON anser även att en undersökning av kranialmåtten, möjligen 
även kroppslängden, bestämt hänvisar pä att skeletten tillhöra gotlänningar 
(a. a. sid. 267, 274). 

4 — For nvännen 1926. 
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delse. Det är ur vetenskaplig synpunkt av värde att med en hög 
grad av visshet kunna tillskriva de funna föremålen ett bestämt 
folk och ett bestämt geografiskt område. Men det äger även sitt 
affektionsvärde att veta att de stupade, vilkas fattiga jordiska 
lämningar nu kunna avlockas så många upplysningar, tillhörde 
den skara av behjärtade män, som då våldet hotade deras torva 
icke tvekade att taga upp en hopplös kamp mot en starkare och 
bättre rustad övermakt. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Bengt Thordeman: Die Kr iegergräber von Korsbe tn ingen bei Wisby. 
Vorläufige Mitteilung. 

Kein Ereignis in der Geschichte Gotlands diirfte einen so tiefen Eindruck 
auf die Volksphantasie gemacht haben wie Waldemar Atterdags Raubzug nach 
der Insel und die Brandschatzung Wisbys. Die damit verknupften Ereignisse 
sind jetzt mit einem so dichten Gewebe von Einzelheiten iibcrsponnen, die 
der Volksmund ausgeschmuckt und umgedichtet hat, dass man hierbei nur mit 
Schwierigkeit Tatsachen und Wahrscheinlichkeiten von absichtlicher öder un-
bewusster Erdichtung unterscheiden känn. 

Der wahrscheinliche Verlauf der Ereignisse diirfte etwa folgendermassen 
zusammengefasst werden können: Nach einigen Pltinderungen auf Öland lan-
dete Waldemar Atterdagam 22. Juli 1361 an derWestkiiste Gotlands. Nachdem er 
den ersten Widerstand gebrochen hatte, wurde er auf dem Wege nach Wisby 
bei Fjäle myr in der Gemeinde Mästerby von dem gesammelten Aufgebot der 
gotländischen Bauern aufgehalten. In der Schlacht, die am 24. und 25. Juli 
stattgefunden haben soll, siegten die Dänen und mittelalterlichc Gedenkkreuze 
in der Nähe des Schlachtfeldes sind von der Uberlieferung mit verschiedenen 
phantastischen Episoden jenes Kampfes in Verbindung gebracht worden. Am 
27. Juli kam schliesslich die entscheidende Schlacht, die zwischen dem Inva-
sionsheer und einer grösseren Bauerntruppe beim Kloster Solberga dicht unter 
den Mauern Wisbys ausgekämpft wurde; in dem furchtbar bltttigcn Gefecht 
sollen 1800 Qofländer gcfallen und ihr Blut wie ein Ström durch die Strasscn 
der Stadt geronnen sein: ein heute noch stehendes Kreuz an der Korsgatan 
(= Kreuzstrasse) in Wisby soll den Platz angeben, wo das Blut geflossen ist. 
Die Biirger gaben nun die Stadt auf, ohne einen Versuch zu machen, sie zu 
verteidigen; Waldemar wollte jedoch nicht durch das Stadttor einziehen, son
dern liess in der Nähe des Schlachtfeldes ein Stiick der Mauer einreissen und 
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seine Truppen durch diese Öffnung in die Stadt einziehen. Diese Bresche ist 
— obwohl später wieder zugemauert — noch immer ganz deutlich wahrzunehmen. 
Dann folgte die Brandschatzung, von der erzählt wird, dass Waldemar drei 
grosse Bierfässer auf den Marktplatz stellen und bekannt geben liess, dass die 
Stadt, wenn die Fässer innerhalb drei Tagen mit Koslbarkeiten gefiillt seien, 
ihre alten Rechte behållen diirfte; zum Erstaunen des Königs waren die Fässer 
vor dem Abend gefiillt. Später soll Waldemar mit seinem Heer einen Pliin-
derungszug nach dem siidlichen Gotland unternommcn haben, was durch eine 
an der Wand der Kirche in Fide angebrachte mittelalterliche Inschrift, in der 
die Jahreszahl 1361 enthalten ist, bestätigt wird. Er fuhr im Aug. zuriick nach 
Dänemark. 

Wo die in der Schlacht bei Wisby gefallenen Gotländer begraben wurden, 
davon hat das schöne Gcdenkkreuz mit seiner Inschrift allén späteren Genera
tionen erzählt. Vielleicht ist dann und wann bei Grabungen das eine öder an
dere an den Tag gekommen, was an die gefallenen Kampfen erinnerte. Nichts 
ist aber wissenschaftlich ausgentttzt worden, bis im Mai 1905 durch einen Zu-
fall ein Massengrab etwa 20 m siidöstlich des Kreuzes entdeckt wurde. Der 
Vertreter des Reichsantiquars in Wisby Dr. O. V. Wennersten nahm eine Aus-
grabung vor, die der schwedischen archäologischen Forschung einen sehr bc-
deutenden Fundkomplex zufiihren sollte. Später stiess man 1912, als ein neuer 
Weg östlich des Kreuzes angelegt wurde, auf ein neues Massengrab unweit 
des ebenerwähnten; auch dieses Grab wurde von Dr. Wennersten, aber nur 
leilweise, untersucht. Es wurde dann wieder 1924 bei Wasserleitungsarbeilen 
durchschnitten. 

Das aus den beiden Gräbern gehobene Material besteht aus Teilen von 
Menschenskcletten sowie aus Teilen von Riistungen und anderen zur Bekleidung 
gehörenden Qebrauchsgegenständen, wie Sporen, Schnallen u. s. w. Auffallend 
ist, dass sich, praktisch genommen, keine Waffen und kein Schmuck öder an
dere kleinere Gegenstände fanden. Das bedeutungsvollste Ergebnis der Kors-
betnings-Ausgrabtingen liegt sichcrlich in all den Riistungsteilen, die man durch 
diese Funde näher kennen lernen känn. Ahnliche Originalgegenstände sind äus-
serst seiten; dazu kommt noch ihre unbestreitbare Authentizität und der seltene 
Zufall, dass sie sämtlich auf den Tag datiert sind. Ihre wissenschaftliche Be
deutung fiir die Kenntnis von der Entwicklung und Konstruktion der mittel
alterlichen Riistung ist offensichtlich. 

Ein grösserer Prozentsatz der Funde besteht aus elsernen Ringpanzerteilen. 
Jedoch nur in zwei Ausnalimeiällcn känn man mit einem höhercn Grade von 
Sicherheit konstatieren, dass diese Fragmente Teile von Hemden öder Wämsern 
sind. Im allgemeinen durften diese Riistungsfragmente Reste von Hattben sein, 
denn wenigstens 23 solche Hattben sind mehr öder weniger und zwei davon 
so gut wie ganz erhalten. Die eine dieser beiden biidet den vielleicht wert-
vollsten und gleichzeitig ergreifendsten Fund von Korsbetningen. Diese Haube 
ist aus einem Stiick gefcrtigt, sodass sie den ganzen Kopf bis auf das Gesicht, 
fiir das eine U-förmigc öffning gelassen ist, sowie Hals und Schultern bedeckt, 
iiber die der untere Teil wie ein Kragen fällt; zu diesem Zwcck ist sie hinter 
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der linken Schulter ein Stiick aufgeschlitzt. Sie ist also uber den Kopf gezogen 
worden, ohne geknöpft zu werden. Die zweite Haube gleicht der ersten; sie 
ist leer und etwas zerkntillt. Die iibrigen Fragmente sind, soweit man sehen 
känn, von demselben Modell wie die oben beschriebenen. Auch fiir ein anderes 
Kleidungsstiick ist der Ringpanzer angewandt worden, nämlich fiir Armel. Ein 
ganzer und zwei grössere Fragmente soldier Armel sind gefunden worden, und 
alle drei umschliessen noch die Knochen des Unterarmes. 

Unter den Funden befinden sich viele Plätten öder Schienen aus Eisen 
von verschiedener Form und Grosse, die offensichtlich Riislungsteile sind. Der 
prächtigste dieser Gegenstände ist ein Brustharnisch, der aus fiinf Flacheisen-
schienen besteht, die ca. 40 cm läng und 7—8 cm breit und so gebogen sind, 
dass sie sich dem Körper ganz anschmiegen. Die oberste Schiene ist ausserdem 
mit einer nach oben gerichteten Eisenplatte versehen, die den oberen Teil der 
Brust schiitzte. In den Winkeln dieses Panzerschutzes sassen zwei unregel-
mässig gefortnte Plätten, die der gebogenen, von der Vorderseite der Schultern 
gebildeten Fläche und der geschweiften Linie angepasst sind, die am Kleidungs
stiick Arme und Rumpf abgrenzt. Zusammen bilden diese Schienen und Plätten 
somit die vollständige Vorderseite einer Rtistung und decken Brust und Leib 
vom Hals bis zu den Weichen. Eine andere Art von Eisenschienen diente 
augenseheinlich als Armschutz. Sie bestehen aus langen, schwach gebogenen 
Schienen, bei denen die Längsseiten parallel verlaufen, die eine Kurzseite reclit-
winkelig und die andere schief abgeschnitten ist. Legt man sie mit den gera-
den Kurzseiten in einer Linie nebeneinander, so bilden die schief abgeschnit-
lenen Kurzseiten eine zusammenhängende Kurve. Ziemlich viele solcher Schie
nen sind gefunden worden, jedoch nur zwei vollständige Serien. Unter den 
Riistungsteilen aus Eisenblech seien schliesslich Teile von Panzerhandschuhen 
erwähnt, die leider nicht ausreichen, um die Rekonstruktion eines vollständigen 
Handschuhs zu ermöglichen. 

Unsere Kenntnis von der Schlacht bei Korsbetningen und den damit zu-
sammenhängenden Umständen wird in vieler Hinsicht durch das besonderes 
reiche Skelettmaterial vervollständigt, das durch diese Ausgrabungen untersucht 
werden konnte. Hierbei musste jedoch der Anatom an die Stelle des Archäo-
logen treten. Ein Teil dieses Materials ist schon von Professor E. Clason be-
arbeitet und die Resultate seiner Untersuchungen i K. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar 28:3 publiziert worden, worauf hier ver-
wiesen sei. Was bei einer Durchsicht der Knochen von Korsbetningen in erster 
Linie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind natiirlich die zahlreichen Ver-
letzungen, die von der Heftigkeit und Qrausamkeit des Kampfes Zeugnis trägen. 
Die Verwundungen sind wesentlich von dreierlei Art: Hiebe, Löcher und Zer-
schmetterungen, die den drei verschiedenen, im Kampf zur Anwendung ge-
kommenen Waffengruppen entsprechen: Hiebwaffen, stechende öder durch-
bohrende Waffen und zerschmetternde Waffen. 

Ferner kommen ältere, vor dem Todesfall geheilte Beinbriiche vor, wie auch 
zusammengewachsene Rtickenwirbel und Gelcnke und andere krankhafte Verände-
rungen der Knochen was allés in nicht wenigen Fallen Invalidität zur Folgc hatte. 
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So viele Invaliden unter gefallenen Kriegern zu finden, ist ja iibcrraschend, 
noch merkwiirdiger ist aber, dass Prof. Clason unter dem von ihm untersuchten 
Material nicht weniger als nettn weibliche Individuen mit Sicherheit feststeilen 
zu können geglaubt hat. Allés dies erklärt sich durch die Annahme, dass die 
beiden Massengräber nur Qefallene aus dem gotländischen Bauernheer enthalten, 
eine Annahme die durch eine von Prof. Clason ausgefiihrte Alterstatistik be-
stätigt wird. Er hat nämlich dabei gefunden, dass 30 % der untersuchten Indi
viduen unter 20 öder um öder iiber 50 Jahre alt waren, also inbezug auf den 
Waffendienst Minder- und Ubcrjährigen. Wir erhalten somit das Bild eines 
Heeres, das zu nicht geringeren Teil aus Knabcn, Greisen und Frauen, Kriippcln 
und Invaliden besteht — ein typisches Volksaufgebot! 


