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Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361, 
Av 

INGVAR ANDERSSON. 

^ommaren 1361 företog Valdemar Atterdag en härfärd 
mot Sveriges provinser i Östersjön, Öland och Got
land. Året innan hade han åter införlivat de skånska 
provinserna med det danska väldet; han tog nu ett 

steg längre åt öster. Gotlands och särskilt Visbys ännu stora 
betydelse som handelscentrum gjorde denna händelse till en av 
de mest uppmärksammade i samtidens nordiska historia. I his
toriska berättelser, i folkdikt och i saga kom den att spela en 
stor roll. Den torde bland vår medeltidshistorias episoder vara 
en av de mest uppmärksammade och allmänt kända; härtill bi
drog att den för eftervärlden lätt kom att stå såsom det ödes
digra gränsmärket mellan Visbys lysande förflutna, dess makt 
och glans å ena sidan, dess blygsamma senare historia å den 
andra. Valdemarståget har givit tacksamma motiv för konstnär
lig behandling; det har utnyttjats av diktare, kompositörer och 
mälare. — Den rikedom av sägner, som uppblomstrat kring 
Valdemar och Visby, har tidigare ofta fått undanskymma de 
historiskt konstaterbara händelserna, men en senare tids forsk
ning har utmönstrat sagostoffet. Det har sitt stora intresse att 
i de samtida berättelserna och det följande händelseförloppet 
studera själva tåget och det intryck, det åstadkommit på skilda 
håll, samt att följa utvecklingen av traditionen omkring det
samma; dessutom gruppera sig däromkring andra problem, som 
stå i nära förbindelse med Valdemarstågets och som flitigt dis-



396 Ingvar Andersson. 

kuterats i den vetenskapliga litteraturen. Saken har fått en sär
egen aktualitet genom de märkliga, nyligen publicerade medde
landena om de resultat, som en bearbetning av de i massgra
varna vid Visby från denna tid gjorda fynden lämnar.1 Den 
följande uppsatsen är avsedd att i anslutning till dessa medde
landen konstatera, vad man med säkerhet känner om händelserna 
på Gotland under den ödesdigra sommaren, samt antyda, ur 
vilken situation Valdemarståget framgått och vilka dess närmaste 
följder blevo. 

Det gäller vid en undersökning av Valdemarstågels historia 
först att klarlägga den historiska situation, ur vilken företaget 
växer fram. I detta sammanhang är det omöjligt alt ingå på frå
gan, under vilka omständigheter de skånska provinserna åter 
kommit i Valdemars händer. Så mycket står fast, att dessa år 
1361 innehades av den danske kungen; enligt vissa källor hade 
han vunnit dem genom erövring, enligt den i svenska medel
tidskällor gängse uppfattningen hade han bemäktigat sig dem 
med konung Magnus Erikssons eget förrädiska bistånd.2 Den 
för vårt ämne viktiga frågan blir: har Magnus traktatsenligt 
avstått från Skåne och sålunda stillestånd eller fred mellan Dan
mark och Sverige existerat vid tiden för Valdemars överfall på 
Öland och Gotland, eller var kriget fortfarande i full gång och 
företaget mot öarna endast ett danskt anfall på ny front? Av
görandet härav är av en viss betydelse för uppfattningen av 
Gotlandståget. 

Frågan har i långa tider varit föremål för en livlig diskus
sion, där huvudpunkterna betecknas av RYDBERGS undersökning 
i Sveriges traktater, H. HILDEBRANDS uppsats Magnus Eriksson 
och Skåne (i Hist. Tidskr. 1882) och STRECKERS avhandling Die 
äussere Politik Albrechts II. von Mecklenburg. Med hänsyn till 

1 B. THORDEMAN, Krigargravarna vid korsbetningen utanför Visby (i 
Fornvännen 1926), sid. 27 ff. 

2 Chron. Sialandie har den förra uppfattningen; den Magnusfientliga ut
talas tidigast hos Birgitta. 
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att den senares framställning går ut på att rättfärdiga den roll, 
hertig Albrecht spelade i Skånefrågan,1 torde man icke kunna 
säga, att hans försök att tillskriva Magnus ett överlämnande av 
Skåneland kan anses lyckat. Med full rätt har TUNBERG senare 
som en sammanfattning av diskussionen uttalat den meningen, 
att något avbrott i stridigheterna mellan Sverige och Danmark 
åren 1360—1361 ej kan påvisas.2 Det kan givetvis här ej vara 
fråga om att rekapitulera hela den vidlyftiga litteraturen om 
detta spörsmål. Med anslutning till TUNBERG skall jag endast 
upptaga till behandling den enda källa, i vilken han tycker sig 
finna ett möjligt stöd för den uppfattningen, att Magnus verkli
gen traktatsenligt avstått de skånska provinserna. Det gäller en 
passus hos HUITFELD, först framdragen hos RYDBERG, vilken sy
nes antyda, att han känt uppgifter, som tytt i denna riktning, 
ehuru TUNBERG anser möjligt, att HUITFELDS framställning kan 
bero på missförstånd.8 

STRECKER har efter RYDBERG påpekat, att HUITFELD här byg
ger huvudsakligen på Själlandskrönikan. Han har emellertid vissa 
tillägg till dennas meddelanden, vilka STRECKER tolkar som hans 
på egna slutsatser beroende utvidgningar.4

 TUNBERG synes emeller
tid icke obetingat dela denna uppfattning. Den är ej heller fullt 
riktig. Det är möjligt att på denna punkt gå längre än STRECKER 

och uppvisa, varifrån han hämtat dessa tillägg. Den första av 
hans notiser är sammansatt av uppgifter från Själlandskrönikan 
och Olaus Petri, vilkens krönika han synnerligen flitigt begagnat. 
I den senare följer han helt Olaus Petri med en kompletterande 
anmärkning. Jag bifogar här hans framställning under jämförelse 
med hans källor: 

Huitfeld: Efter berättelsen om hur Chr. Sial: tandem ueniente Magno 
Valdemar drar emot Hälsingborg he- Suecie rege, uidens, quod resistere 
ter det: "Kong Magnus kom imod non ualeret, sibi supradictum castrum 

1 Jfr. S. ENGSTRÖM, anmälan av Strecker i Hist. Tidskr. 1920. 
2 TUNBERO, Äldre medeltiden, sid. 257. 
3 HUITFELD (fol.), I, sid. 521 och 524; TUNBERO, a. a., sid. 256 f. 
4 STRECKER, a. a., sid. 295—296. 
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hannem med meget Folck, men seen-
dis sig at vaere for suag, fick hand 
hannem Slaattet ind met mange Vil-
kaar som giordis: Hand skulde finde 
hannem til Hielp aff all Mact, naar 
hand bleff fordret: Den begyndtc 
Ecteskaffs Handel imellem beggis 
Bern, skulle haffue sin Gicnge. Der 
effter tog hand veldelig ind Adelens 
Gaarde oc Barfred der i Landet: . . .*• 

multis condicionibus interiectis libere 
resignauit, . . . 

Ol. Petri: . . är intit twifflandes at 
konung Waldemar jw haffuer loffuat 
honom stoort bijstond emoot hans 
owener . . . Och thä begyntes, vtan 
twiffuell, handlas om gijfftemääl emel-
len konung Håkon och konung Wal
demars dotter . . 
Chr. SiaL: . . .; quo obtento muni-
ciones in eadem terra nobilium uiolen-
ter acquisiuit . . .2 

Vi se här, hur han kompletterat Själlandskrönikans uppgifter 
om de där ej närmare preciserade villkoren vid överlämnandet 
av Hälsingborg med vad han kunnat få ut ur Olaus Petris re-
flektioner över denna fråga. Senare, efter att ha avtryckt ett 
dokument, återgår han till samma sak och följer nu helt Olaus 
Petri i dennes hypotetiska framställning av den slutliga över
enskommelsen mellan de båda konungarna: 

Olaus Petri omtalar, hur Valdemar föll 
in i Skäne och bestallade slotten samt 
intog landet etc. — Valdemar fick "alt 
Skåne i gen med all breff som ther 
vppä vthgiffuin woro . . . . 
Och ther aff at han läät sä bedragha 
sich, blceff han kallat Smeeck . ."4 

Aar 1360 fick Woldemar med Kong 
Magni gode vilie, hues andre Slotte 
oc Faester ind, hannem endnu restet 
i Skaane oc Bleginde, som hand icke 
fer haffde indtaget. Disligeste ant-
vordet Konning Magnus hannem Greff 
Johannis Kiobebreff oc Landskabens 
Hyldingsbreff paa Skaane. De Svenske 
kallet hannem der före Smeck, at hand 
med gode Ord lod sig bedrage oc 
offuertale.:i 

Icke heller här finnes någon uppgift, som ej låter förklara sig 
ur Olaus Petris, vilken här ej har ursprungliga källor att bygga 
på. HUITFELDS enda tillägg är preciserandet av de brev, som 
överlämnats. Det kan ej råda någon tvekan om att detta är en 
av hans vanliga kompletteringar utan annan hemul än hans egen 

1 HUITFELD (fol.), I, sid. 521. 
2 Annales Danici, sid. 187; Ol. Petri, ed. KLEMMING, sid. 133 passim. 
•1 HUITFELD (fol.), I, sid. 524. 
4 Ol. Petri, ed. KLEMMING, sid. 133. 
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reflektion. De två brev han nämner som överlämnade, har han 
själv tidigare omtalat i samband med Skånes övergång till Sve
rige; han har identifierat de hos Olaus Petri nämnda breven 
med de handlingar i saken, som han förut åberopat i sin krö
nika.1 Hans uppgifter kunna ej tillerkännas något vitsord. 

Det finnes ingen anledning att antaga annat än att Valde
mars överraskande anfall på öarna endast är elt överflyttande 
av kriget på en ny, skickligt vald front. 

Om Valdemars närmare planer och hans avsikter med före
taget underrättar oss ingen samtida källa. Själva dess art ger 
oss dock en tydlig bild av hans intentioner. Det kunde synas 
egendomligt, att det nya anfallet insattes mot så perifert belägna 
delar av det svenska riket. Det är icke desto mindre väl moti
verat. Gotland stod visserligen ganska fritt gentemot Sverige, 
men hade dock för detta land stor betydelse genom själva sitt 
läge. Det var naturligt för Valdemar att, sedan han införlivat 
de gamla riksdelarna, Skåneprovinserna, med Danmark, ut
sträcka väldet åt det håll, dit gammal dansk tradition pekade. 
Han hade avstått från Estland; kanske kunde Gotland utgöra en 
lämplig ersättning, närmare belägen och lättare att behärska samt 
dessutom av stor betydelse för herraväldet i Östersjön. Den 
vikt, som under de följande århundradena lägges vid besittningen 
av Gotland, visar detta med stor tydlighet. Ön behärskade Sve
riges östra kust; företaget innebar ett inringande av Sverige. 
Från Gotland kunde, som Albrekts och Erik av Pommerns his
toria visar, ett förödande krig med lätthet organiseras. Under 

1 HUITFELD (fot.), I, sid. 457; efter en redogörelse för de former, under 
vilka Sverige vunnit de skånska provinserna, heter det: ". . . paa dette Kieb 
er meget siden ancket, at den som kun liaffde Landet i Pant, skulde det aff-
hende, men de Suenske giorde icke alleniste deris Adkomst paa Qreffue Johans 
Opladelse oc Kiob, men oc paa Landsens Indbyggeris Breff." — Om Huitfelds 
sätt att bearbeta sina förlagor se ERSI.EV i D. Hist. Tidsskr., 5, III, sid. 405 f.; 
6, II, sid. 411 ff., särskilt 427 ff.: 7. I, sid. 504 ff. 
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Karl Knutssons regering och under de oroliga åren efter Stock
holms blodbad framträder Gotlands betydelse också skarpt. — 
Visby hade visserligen ej längre ställningen som Östersjöns do
minerande handelscentrum; under det sistförflutna seklet hade 
det obönhörligt överflyglats av Liibeck, men det var utan tvivel 
allt fortfarande en av Nordeuropas rikaste städer.1 Det intog 
också i det allmänna medvetandet en rangplats, och dess rykte 
för rikedom var ett ordstäv i Östersjöländerna. Av den välkända 
vers, som STRELOW förmedlat i sin gotländska krönika från 1633,2 

"De Guther hafuer saa mogit Guld, 
De kunde det icke eigo, 
Svinen jaetter aff Stofuer (!) Trug, 
Hustruer spinder med Guldthieno," 

möter en anklang redan i en källa från 1300-talets sista del, 
dä den lybske krönikören Detmar på liknande sätt karaktäri
serar gutarnas omätliga rikedom.8 Även om Väldemars tåg ej 
är att betrakta helt enkelt som en bytesexpedition, såsom vissa 
källor antyda, kunde dock skatterna i den för sin välmåga be
römda staden utgöra en lockelse vid sidan av tanken på den 
politiska betydelse, som Gotlands besittning hade. 

Härmed äro vi inne på en annan sida av saken. Anfallet 
riktades även indirekt mot en annan makt, med vilken Valdemar 
hittills levat i nödtorftig fred, hansan, den mäktiga samman
slutning av handelsstäder, som bland sina medlemmar räknade 
även Visby. — Efter Skånes återförening med Danmark blevo 
förbindelserna mellan denna makt och hansan av ökad vikt. 
Skåne betydde oerhört mycket för de tyska handelsstäderna vid 
denna tid,4 och köpmännen voro under hela striden mellan 
Magnus och Valdemar angelägna att hålla sig underrättade om 

1 D. SCHÄFER, Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark, 
sid. 57-59 ; 264. 

2 HANS NIELSSON STRELOW, Chronica Guthilandorum, sid. 174. 
3 Detmar, ed. QRAUTOFF, I, sid. 282. Sambandet päpekat av SCHÄFER, 

a. a., sid. 264 f. 
4 Se t. ex. C. WEIBULL, Liibeck och Skånemarknaden, sid. 45 f. 
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händelsernas utveckling.1 Frågan om bekräftelsen av städernas 
Skåneprivilegier blev brännande omedelbart efter Valdemars er
övring av Skånelandskapen, och denne sökte utpressa största 
möjliga ekonomiska vinst ur denna situation. Förhandlingarna 
om privilegiernas förnyande började redan 1360 och fortsatte 
under följande år; endast den vendiska fraktionen av hansan 
— dock ej ens den i sin helhet — synes ha gått in på att be
tala den av Valdemar krävda lösesumman för nya privilegier. 
Om någon definitiv överenskommelse träffats, veta vi emellertid 
ej.2 Den sista underrättelse vi ha om underhandlingarna före 
Visbytåget, är från städernas i maj 1361 förda korrespondens om 
utdebiteringen av de stora summor, som de skola sända Valde
mar "pro libertatibus in Dacia, in Schania et ipsius regis toto 
dominio atque regno . . ."3 I detta läge befinna sig förhand
lingarna mellan Danmark och hansan vid tiden för anfallet mot 
Gotland. 

Under sådana förhållanden synes det otvivelaktigt, att Gol-
landstäget även haft en udd riktad mot hansan. För att visa 
sina maktmedel, för att tvinga handelsstäderna till medgörlighet 
och förmå dem att underordna sig hans avsikter, kombinerade 
Valdemar sitt anfall mot Sverige med en kupp mot hansan.4 

Slaget var riktat mot Östersjöbäckenets båda viktigaste makter 
vid Danmarks sida. Följderna visa, att slaget träffat å båda 
hållen, även om resultatet måhända ej blev sådant, som Valde
mar väntat. Långt ifrån att böja sig, samlade hansan sig till 
kraftigt motstånd, och Visbytåget blev upptakten till de lång
variga striderna mellan Valdemar Atterdagoch de tyska handels
städerna. Denna gång såväl som senare har den danske ko
nungen underskattat hansans motståndskraft. Tiden för kuppen 
var emellertid skickligt vald, och Valdemar tog djärvt risken. 

1 H. R., I, sid. 163 ff. 
2 SCHÄFER, a. a., sid. 255 f. och 259—261. 
:l H. R., I, sid. 181-183. 
4 SCHÄFER, a. a., sid. 261. 
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Redan på våren 1361 har man i Sverige vetat eller fruktat, 
att man i Danmark förberedde ett anfall mot Gotland. I brev 
den 1 maj 1361 varnar Magnus Eriksson Visbyborna. Det har 
kommit till hans kännedom, att vissa av hans fiender lägga pla
ner till hans och hela rikets fördärv; om dessa fiender heter det: 
"qui loca vestra tanquam iis viciniora, clandestina et armata 
manu et valido exercitu invadere moliuntur . . . ' l l Rätt snart 
uppträder emellertid i svenska källor den uppgiften, att Valde
mar efter överenskommelse med Magnus, ja, rent av på uppma
ning av denne, skridit till sitt anfall på Golland, en uppgift, som 
tydligtvis uppkommit i anslutning till den mycket spridda upp
fattningen, att Magnus förrått Skånelandskapen.2 Givetvis saknar 
den all grund. 

Om Valdemars förberedelser veta vi ej mycket. Den nära 
samtida Själlandskrönikan vet berätta, att han till tåget samlade 
en stor flotta, vilken förde hären ombord.3 Han medförde flera 
av sina högst skattade medhjälpare. Hans son Kristoffer var 
med; vidare drotsen Claus Limbek, Danmarks vid denna tid må
hända främste storman, efter flera brytningar med kungen ånyo 
försonad med honom 1360; Henning Podebusk, en av hans 
trognaste män; Valdemar Sappi, en av de mera framträdande 
rådsherrarna i början av 1360-talet. Ej heller hertig Erik av 

1 Dokumentet bevarat i STRELOWS Chronica Guthilandorum, sid. 166; 
tryckt senare i Sv. Tr., II, sid. 293 f., not. 

2 Den möter först i Libellus de Magno Erici rege, en hätsk pamflett, som 
samlat Birgittas anklagelser mot Magnus och utökat dem med nya frän hans 
sista tid: härifrän går den via rimkrönikans förbindelsedikt in i den senare 
litteraturen (om källförhållandena se nedan). Den förekommer även i en annal 
(S. R. S., I, sid. 44). — Hur Magnus Eriksson själv ville, att tåget skulle upp
fattas, framlägger han i en akt, där han erkänner sig ha lånat medel till krigets 
fortsättande av biskoparna (Sv. Tr., II, sid 294): " . . vt scilicet vicini nostri 
domini Waldcmari, regis Dacie, qui collecto dam exercitu copioso nobis et 
nostris ignorantibus terras nostras Gotland et Oland iam actu crudeliter inuase-
rat incendiis, cedibus et rapinis, oportunius et virilius potencia reprimamus . ." 
Här betonar han betydligt starkare än i varningsbrevet anfallets överraskande 
karaktär. 

3 Ann. Dan., sid. 188: "maxima classe nauium cum exercitu congregata." 
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Sachsen saknades, Valdemars mångårige bundsförvant och stän
dige militäre medhjälpare.1 På högsommaren 1361 har hans flotta 
lagt ut; den styrde först mot Öland, därifrån till Gotland. 

Innan jag går att redogöra för förloppet av själva tåget, 
skall jag ge en kort översikt över de samtida källor, vilka lämna 
uppgifter om detsamma. — Närmast i tid och rum ligger in
skriften på det minneskors utanför Visby, som rests över de i 
den avgörande striden utanför stadens murar stupade.'2 Sam
tidig är också den välunderrättade Själlandskrönikans framställ
ning, vilken återger de viktigaste i Danmark kända fakta från 
krigståget. Dess berättelse är hållen i mot Valdemar fientlig ton 
och synes vilja göra gällande, att denne animerats till verket av 
sin grymhet och rovgirighet. I anslutning till de karaktärsdrag, 
dess författare tillägger Valdemar — "Valdamarus, dormire inutili-
ter nolens, sed magis in insontes seuire uolens" — lägges huvud
vikten vid alt han, utan egna skador, nedgör ett stort antal män
niskor och tar ett omätligt byte.3 Något senare är Libellus de 
Magno Erici rege, skriven någon gång mellan 1365 och 1371, 
vilken för sin framställning av den tidigare delen av konung 
Magnus regering bygger helt på Birgitta och för de senare åren, 
fullföljande samma tendens, meddelar självständigt material.4 

Vad man i Liibeck hade sig bekant om händelsen vid 1300-talets 
slut, återger slutligen Detmar i sin krönika, men med tåget fel
aktigt fört till år 1360.5 

De svenska annalerna från 1400-talet innehålla med ett un
dantag endast helt summariska uppgifter om tåget.0 Två detal
jerade uppteckningar finnas emellertid i Visbyfranciskanernas be-

1 Deras deltagande framgår av privilegiebrevet för Visby, tr i SUHM, 
Historie af Danmark, tom 13, sid. 839, och senare i Sv. Tr., II, sid. 338— 
339, not. 

2 Se senast THORDEMAN, a. a., sid 28. 
3 Ann. Dan., sid. 188; ang. dateringen se inledningen sid. 31. 
4 Ang. dateringen av Libellus se ANNERSTEDTS inledning i S. R. S., III, 

1, sid 12; källförhållandena hoppas jag fä tillfälle att närmare utreda i annat 
sammanhang. 

5 Detmar, ed. QRAUTOFF, sid. 282. 
• S. R. S., I, sid. 29 och 58. 
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römda handskrift,1 Deras plats i handskriften framgår ej med 
tydlighet av de existerande avtrycken. De äro emellertid båda 
införda med den hand, Erslev betecknar V, vilken nedskrivit det 
huvudsakliga av de historiska anteckningarna i handskriften vid 
början av 1400-talet. Den utförligare av dem förekommer i den 
egentliga krönikan; den andra i en serie ej kronologiskt ordnade 
anteckningar av växlande art, delvis berörande gotländsk historia, 
delvis av mera allmän karaktär. Den nära överensstämmelsen i 
deras formulering är slående. Att den kortare av dem uppger 
ett annat datum för striden vid Visby än den andra — vigilia 
S:ti Jacobi i stället för in crastino S:ti Jacobi — synes under 
sådana förhållanden böra uppfattas som misskrivning. Varifrån 
dessa uppgifter äro hämtade, torde ej kunna fastställas förrän 
efter en närmare undersökning av den intressanta handskriften i 
dess helhet. Även om de ej gå tillbaka till tidigare uppteck
ningar, återge de i varje fall vad man vid 1400-talets början i 
Visby kände om Valdemarståget.2. 

Till de yngre källorna återkommer jag senare. 

På högsommaren styrde som nämnt Valdemars flotta mot 
Öland. Han belägrade och intog här Borgholms slott, insatte på 
slottet sina underbefälhavare och gjorde därefter ön i dess hel
het sig underdånig, innan han fortsatte till Gotland.3 Från Öland 

1 Båda notiserna återgivna i S. R. D., I, sid. 259 och S. R. S., I, sid. 34 
och 43. För närmare uppgifter om handskriften se ERSLEV, Studier til Drott
ning Margrethes Historie (i D. Hist. Tidsskr., 5, III), sid. 342 ff. 

2 Handskr. B99 i Kungl. Biblioteket. 
3 Chron. Sial. Ann. Dan., sid. 188: "Rex Valdamarus . . insulam Oland 

inuasit castrumque ibidem Borcholm obsedit, quo debellato capitaneos suos 
ibidem imposuit, muniuit et totam insulam sibi subiugauit." — Libellus de 
M. E. r., S. R. S., 111, 1, sid. 15:" In prima siquidem insula que vocatur Olandia 
interfecit plus quam quingentos homines et expugnato castro totam terram red-
egit in seruitutem et potestatem suam et ablatis omnibus que concupiuit pre-
fecit prefectos suos castro et toti terre." Observera den synnerligen goda över
ensstämmelsen mellan dessa källor, mellan vilka dock ingen förbindelse kan 
existera. 
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med Borgholms fasta slott behärskade han nu den södra delen 
av Sveriges östkust och hotade Kalmar slott och stad, den vikti
gaste platsen i hela Sydsverige. Vilken betydelse Borgholm fak
tiskt hade som stödjepunkt vid denna tid, framgår med all tyd
lighet av den roll, det spelade under 1360-talets krig,1 då hansan 
tidvis innehade slottet ifråga och senare Albrekts strider ofta 
rörde sig däromkring. 

Efter denna förberedande manöver landade Valdemar i slu
tet av juli — enligt den utförligaste anteckningen i Visbymun
karnas bok den 22 juli2 — på Gotland. Han stötte här på hårt 
motstånd från de uppbådade bönderna. På själva landsbygden 
utkämpades tre strider.3 Den sista och avgörande stod strax 
utanför Visby, där ett stort antal bönder nedgjordes.4 Den knappa 
inskriften på korset, som rests över de stupade: "Anno Domini 
MCCCLXI feria III post lacobi ante portas Wisby in manibus 
danorum ceciderunt gutenses. Hic sepulti. Orate pro eis.", kas
tar en blixtbelysning över de gotländska böndernas förtvivlade 
situation: de "föllo i danskarnas händer". Förlusterna ha varit 
stora, därom ge källorna överensstämmande uppgifter. De gjorda 
fynden vittna på ett talande sätt om stridens hetta. Aldrig förut 
ha väl i nordisk medeltidshistoria källornas kortfattade notiser så 
levande kompletterats av arkeologiska fynd. De utsäga med 
största tydlighet, att striden förts med oerhörd skärpa. Bland de 
stridande har det funnits män av alla åldrar; t. o. m. kvinnor 
ha nedlagts i de stora massgravarna. Då den fullständiga under
sökning av fyndens karaktär, som utlovats i det citerade arbetet 
om desamma, föreligger färdig, torde än fler intressanta upp
lysningar stå att vinna. 

1 Se t. ex. SCHÄFER, a. a., Exkurs IV. 
2 Den form, i vilken notisen avtryckts i S. R. S., kan kanske göra det tvi

velaktigt, vart detta datum egentligen bör föras. Av handskriften framgår emel
lertid med säkerhet, att den första datumbestämningen avser landstigningen. 

3 Chron. Sial:, Libellus känner blott tre sammandrabbningar överhuvud. 
4 Visbyanteckningarna uppge 1800 dödade, Libellus 20O0. Även Detmar 

betonar, att nederlaget blev blodigt, emedan bönderna voro "ungewapent unde 
strides unbewonet.' 

IS — F o r n v ä n n e n 1926 . 
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Att det är de gotländska bönderna, som varit offren för 
denna massaker utanför Visbys murar, därom äro alla de sam
tida och i tiden närmast liggande källorna ense. Hur man har 
att tänka sig det närmare förloppet, därom lämna de ingen upp
lysning. Valdemars här har drivit det i flera sammandrabbningar 
besegrade bondeuppbådet framför sig mot Visby. Hat staden ej 
velat, förmått eller hunnit bistå bönderna, därom står ingen 
kunskap att vinna. Vi veta blott, att strax efter denna strid har 
Visby öppnat sina portar för den segrande kungen, vars här en
ligt Själlandskrönikans uppgift sluppit oskadd ur kampen.1 

Denna avgörande drabbning har utkämpats den 26 eller 27 
juli.2 Den 29 utfärdar Valdemar privilegier för Visby.3 De när
mare omständigheter, under vilka släden underkastat sig, ha vi 
ingen kunskap om. Så mycket blott är säkert, att den dagtingat.4 

I staden förvarades vid detta tillfälle gods, som tillhörde de 

1 I inskriften kallas de mot Valdemar kämpande "gutenses". I Själlands
krönikan heter det: "infinitis inquilinis prostratis"; HAMMARSTRÖM översätter 
(i Glossarium till Finlands och Sveriges latinska medeltidsiirkunder) inquili-
nus med "bysastisman", "som bodde pä andras jord och idkade något jordbruk", 
sällan "invänare". Visbyuppteckningarna ha "cum bondonibus terre", "rusticos". 
Detmar talar om "de bunnen". — Man kan måhända sätla detta egendomliga 
förhällande, att stad och land inta helt skilda ståndpunkter till en främmande 
erövrare, i sammanhang med den frän 1200-talets slut kända rivaliteten mellan 
staden Visby och den gotska landsbygden. Vid denna tid hade härda strider 
stått mellan det dä färdigbildade stadssamhället och den köpenskapsdrivande 
lantbefolkningen (BJÖRKANDER, Till Visby stads äldsta historia, sid. 100; A. 
SCHUCK, Det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling, sid. 
222). Endast med möda lyckades det den svenska statsmakten att bilägga 
dessa tvister. Det är möjligt att dessa båda omständigheter böra sättas i sam
band med varandra. En närmare undersökning av förhållandet mellan stad 
och landsbygd på Gotland under 1300-talet skulle kunna ge upplysningar 
härom. 

2 Korsets inskrift anger den 27 juli; den utförligaste Visbyanleckningcn 
den 2G (in crastino sancti Jacobi; ej, säsom i S. R. S. uppgives = den 24 juli); 
den kortare, som nämnt förmodligen genom misskrivning, den 24 juli. Korsets 
uppgift torde vara den tillförlitligaste. 

3 Se ovan angivet ställe hos SUHM. 
4 Chron. S ia t : ". . Visby, que ultro sibi aperta inuenitur"; den vidlyfti

gare av Visbyuppteckningarna säger, att det skedde "cum placilatione", genom 
överenskommelse, fördrag, dagtingan. 
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övriga hansestäderna. Visbyborna ha räddat detla deponerade 
gods, men ej utan uppoffringar för sig själva: för att freda de 
anförtrodda ägodelarna ha borgarna "i sin nöd" måst släppa till 
av sina egna.1 Även om de måst köpa sin säkerhet, har ingen 
av de samtida källorna något att berätta om utplundring. Det 
kan ingalunda ha legat i Valdemars intresse att krossa den rika 
handelsstad, som han nu införlivat med sitt välde. Den så små
ningom framväxande tanken, att erövringen för Visby betytt bör
jan till slutet, beror på en serie missförstånd.2 Men alla de sam
tida berättelserna framhålla, att Valdemar skördat rik vinst av 
företaget: han har medfört från Gotland guld, silver, pälsverk 
och många andra dyrbarheter. Visby har förmått betala gott 
pris för att få behålla hansegodset ograverat och få sina privile
gier bekräftade. 

Valdemars privilegier för Visby äro av stort intresse. Medan 
t. ex. de privilegier, han föregående år utfärdade för Malmö, 
innehålla utförliga regleringar av stadens olika förhållanden, be
skattning, köpenskap, rättskipning (om också väl till större de
len i anslutning till äldre privilegier)3, ingår Visbyprivilegiet ej 
på några som helst förvaltningsdetaljer. Det innehåller först 
och främst en summarisk bekräftelse på alla gamla fri- och rättig
heter: konungen och hans medutställare stadfästa "alle rechticheid 
vnde vrigheit, de se van olders hebben ghehat."4 Han tiller
känner därutöver staden samma friheter "in den vorstranden 

1 H. R., I., sid. 221; är 1362 skriva Visbyborna om Valdemarstäget: "wente 
wi overme jare alsodane gud, alse mit uns was van den steden, in unsen no
den vrieden mit unseme gude." Detta kan ej, som LINDSTRÖM (Anteckningar 
om Gotlands medeltid, I, sid. 109) antar, betyda, att de räddade städernas 
gods jämte, utan medelst sitt eget. 

2 SCHÄFER, a. a., sid. 271 ff. Uppfattningen kommer först fram i Rim
krönikans förbindelsedikt. SCHÄFER klargör utan tvivel ä anf. st. frågan på ett 
I det stora hela träffande sätt. 

3 Malmö stads urkundsbok, sid. 6 ff. 
4 Jmf. härmed formuleringen i Magnus Erikssons privilegium från 1322: 

staden får åtnjuta 'omnibus iuribus antiquis, gracils, libertatibus, bonis consve-
tudinibus et viis antiquissimis infra limites regni nostri Svecie, quibus ab 
antiquo pacifice sunt gavisi" (Sv. Tr., I, sid. 428). 
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vnses rikes to Denemarken", som rikets övriga städer; med 
denna bestämmelse åsyftas tydligen, att strandrätten ej skall 
gälla för Visbyskepp. "Ok scholen se vnde de eren velighen 
bruken eres gudes in vsem rike". Slutligen unnas staden den 
mynträtt, som den av ålder har haft. Det finnes tidiga vittnes
börd om att man präglat mynt på Gotland, men någon formell 
bekräftelse på denna rätt synes ej ha lämnats förr.1 Ej med ett 
ord regleras Gotlands eller Visbys ställning till den nye lands
herren, d. v. s. Visbys statsrättsliga förhållande till Danmark synes 
lämnas lika obestämt som tidigare dess förhållande lill Sverige.2 

Staden behåller sin relativt fria ställning, och ingen nämnvärd 
förändring synes ha inträtt med erövringen. Först då staden 
hyllar Olof, Valdemars efterträdare, påträffa vi i urkunderna stad
gande om den skatt eller rättare tribut, staden skall betala, även 
om det givetvis ej är omöjligt, att redan till Valdemar ett hyll
ningsbrev med närmare preciserande av stadens förpliktelser ut
färdats.8 

Den gotländska landsbygden har emellertid helt naturligt 
ej behandlats med samma hänsyn. Med plundring och förstö
relse har Valdemar tagit hämnd för de gotländska böndernas 
tappra motstånd. Härom vittnar en inskrift i en kyrka på öns 
södra del. I Fide kyrka finnes en "versus memorialis", därdetalbe-
tecknande bokstäverna hopsummerade utgöra årtalet 1361.4 Den 

1 Se HAUBERG, Gullands Myntväsen (i Aarbeger for nordisk Oldkyndighed 
og Historie 1891), sid. 4. 

2 Om Gollands ställning till Sverige se Sv. Tr. passim och t. ex. K. 
FABRICIUS, Gotländske forhold under Iver Akselsön Tot (i Ant. Tidskr. för 
Sverige, XVII, 5), sid. 32 ff. Observeras bör, att såväl vid förhandlingarna 
mellan Magnus Ladulås och gotlänningarna 1288 som vid överenskommelsen 
mellan Magnus Eriksson och Visby 1322 staden stär som underhandlare med 
konungen av Sverige. 

3 Sv. Tr., II, sid. 343, not. 
4 Om inskriften se SNÖBOHM, Gotlands land och folk, 2 uppl., sid. 165 

L; L. FR. LÄFFLER, Några medeltida Versus memoriales (i Ant. Tidskr. för Sve
rige, XIII, 2), sid. 26 ff; Dsme, Latinska medeltidsinskrifter på vers från Got
land (Ant. Tidskr. för Sverige XXI, 5), sid. 11; senast THORDEMAN, a. a., sid. 
32 (med avbildn.). 
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ger en tydlig bild av hans framfart med brand och plundring, 
vilken synes kunna motivera kung Magnus ovan anförda ankla
gelser för "mord, brand och rov." Den samtidiga svenska källan 
har också helt lagt vikten vid hans behandling av landsbygden, 
ej av Visby.1 Enligt den utförligaste av Visbyanteckningarna 
kvarstannade han på Gotland till den 28 augusti, då han av
seglade med sitt byte. Han hade införlivat de båda stora Öster
sjööarna med sitt växande rike. 

I Magnus brev till biskoparna, i Själlandskrönikan och i 
hansans åtgöranden med anledning av Gollandståget kunna vi 
avläsa det ofantliga intryck, händelsen gjort på samtiden. För 
Libellus författare innebar den en grov kränkning av urgammal 
svensk rätt.2 Den kom också länge och väl att sätta fantasien i 
rörelse, och särskilt kom Gotlands folkdikt och folksägen att 
kretsa kring densamma. En nära nog oöverskådlig mängd av 
sägner har vuxit upp omkring Valdemarståget. Att i detalj följa 
traditionsutvecklingen skulle utan tvivel vara elt tacksamt ämne 
för en folkloristisk forskare; jag kan här endast skissera dess 
viktigaste drag. 

Rimkrönikans förbindelsedikt, skriven vid 1400-talets mitt, 
har som huvudkällor använt Libellus de Magno Erici, en med 
Visbykrönikans senare del nära besläktad källa och på något 
ställe Birgitta. Vid sidan av de uppgifter, dess författare hämtat 
från dessa källor, stå en del mer eller mindre förvirrade tradi
tionsgrupper.3 Den vet att placera landstigningen till Garna 

1 Libellus de Magno Erici rege: 'Istam terram rex Dacie tribus conflictibus 
obtinuit et interfectis duobus milibus hominum tributoque grauissimo imposito 
exegit fidclitatem a residuo populo . ." 

2 Libellus de M. E. r.:" . . Gotlandia, cuius incole a paganissimo (!) libere 
regi Swecic obedientes existerant rcgnoque Dacie nec in minimis molesti". 

3 Denna uppfattning av förbindelsediktens källor, vilken delvis avviker 
frän ERSLEVS (i Studier til Dronning Margrethes Historie), kommer jag pä annat 
ställe att utförligt motivera. Se även E. NYGRENS meddelande i A. SCHOCK, 
Det svenska stadsväsendets uppkomst, sid. 392. 
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hampn (förmodligen Västergarn). Den låter vidare i stereotyp 
rimkrönikestil Valdemar skinna 

"staden ok landeth j röther 
saa the fingo thes aldrey böther," 

ett uttryck, som den hämtat från sin förebild Erikskrönikan.1 

Den skipar poetisk rättvisa gentemot plundraren genom att låta 
det av konungens skepp, som innehöll bytet, "vsigelighet gull 
ok silff", stöta på grund och förlisa vid skären utanför Tjust. 
Ölands erövring sättes i tidsföljden efter Gotlands. Slutligen låter 
den efter Valdemars avresa de gotländska bönderna slå hans 
"fogda i heell", en uppgift, vars bakgrund utgöres dels av res
ningarna mot utländska fogdar i Sverige under Engelbrekt, dels 
av Gotlandsfrågans förnyade aktualitet vid ungefär den tid, då 
krönikan är skriven, på grund av Karl Knutssons och danskarnas 
strider om den viktiga ön. Vi sakna all möjlighet att kontrollera 
dess notiser; de torde dock få anses ha en alltför tendentiös 
prägel för att vara värda någon tilltro. 

Redan tidigare har väl händelsen fått sin framträdande plats 
i folkdiktningen. En serie allegoriskt färgade omdiktningar av 
Valdemarstågets historia möter oss i folkvisor och folklekar. Våra 
källor till kännedomen om dessa äro dels de över hela Norden 
gjorda uppteckningarna av folkvisorna, dels vad STRELOW i sin 
krönika från 1633 vet att berätta om dem. Han beskriver bl. a. 
en danslek, vilken förekom "endnu i voris Julestufuer". "De 
tager huer andre i Haenderne, giore en rund Kreis eller Ring, oc 
Valdemar skal gaa uden före, oc snige sig ind, hos huilcken hand 
indkommer, skal straffis." Under tiden sjunga de dansande en 
spottvisa mot Valdemar, som hånfullt avrådes från att komma 
och "gillie vor Möer.2 

1 Svenska medeltidens rimkrönikor. I, sid. 183 L; Erikskrönikan, ed. 
PIPPING, sid. 28 (v. 482 f.) och 130 (v. 2270 f.). 

2 STRELOW, a. a., sid. 168 ff. Genom att tänka sig, att denna folklek till
kommit efter Magnus varning till Visby, men före tåget, får Strelow fram den 
uppgiften, att Visbyborna med förakt upptagit tanken, att Valdemar skulle väga 
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Samma giljaremotiv är förhärskande i de två i uppteckningar 
från skilda delar av Norden bevarade folkvisor, som röra sig 
med liknande ämne, åtminstone den ena avfattad med andra 
folkvisor som förebilder och rörande sig med de i folkdiktningen 
vanliga klichéerna. Den ena handlar om Nils Guldsmed och hans 
dotter och är, som EK gjort troligt, en hälft allegorisk framställ
ning av Visbys förödmjukelse och upprättelse. EK håller före, 
att denna visa leder sitt ursprung från Visby, medan den andra 
visan, om Unghanses dotter, skulle härstamma från Gotlands 
landsbygd. Den är av motsvarande innehåll, men avfattad, som 
EK säger, "i mindre sirliga former" än denna och starkare be
tonande kampen mellan de båda parterna.1 Även överfallet på 
Öland har av en folkviseförfattare behandlats i anslutning till 
andra visor om jungfrurov: en till Långlöt på Ölands ostkust 
lokaliserad visa skildrar, hur danska kungen rövar bort liten 
Karin därifrån.2 

STRELOW återger i sin krönika i prosaomskrivning en visa 
med samma innehåll som de här nämnda, eller rättare en kon-
tamination av dem båda; han låter nämligen händelsen, som 
visar största likhet med innehållet i visan om Nils Guldsmeds 
dotter, utspelas på Unghanses gård, och känner ej till guld
smedsdottern i detta sammanhang." Härtill lägger han ett referat 
med ett kort citat ur en annan visa, som, såvitt mig är bekant, 

anfalla deras rika stad, en uppgift, som därefter länge går igen i den historiska 
litteraturen. — Om senare upptecknade folklekar med Valdemarsmotiv se WEN
NERSTEN, Valdemarstägets sägner, sid. 5 f. 

1 EK, Dén svenska folkvisan, sid. 154 ff.; 163. 
2 EK, Den svenska folkvisan, sid. 161. 
3 STRELOW, a. a., sid. 173. Genom att behandla även denna sägen som 

historiskt stoff får han fram, att Valdemar året före tåget, dä han skulle ha 
förfört guldsmedsdottern, vistats pä Gotland. Visan låter nämligen konungen, 
förklädd till köpman, ha förlett den gotländska flickan, innan han i full kunglig 
ståt kommer för att ge henne upprättelse, detla i viss anslutning till i folkvisan 
vanligt förekommande händelseförlopp. Även detta fyndiga utnyttjande av visan 
som historisk källa har ofta gått igen i litteraturen. Den förste, som bestämt 
avvisade Strelows framställning, var HANS GRAM (se Danmarks Gamle Folke-
viser, IV, sid. 480, not). 
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ej är känd från annat håll. Nils Guldsmed är här huvudpersonen 
och visan synes ha rört sig kring motiven för tåget. En rik guld
smed, Nils, har kommit till Gotland; hans högmodiga dotter 
("hendis Klededract var icke efter voris Guthilandske Quinders", 
ett drag, som överensstämmer med skildringen av guldsmeds-
dottern i den av EK behandlade visan) avvisar alla friare och 
blir därför så småningom hatad och hånad. Då resa guldsmeden 
och hans dotter till Valdemar, som så får höra talas om Visbys 
omätliga rikedom: 

"Niels Guldsmid drager til Kongen oc liufuer, 
Den lede Forra^der oc slemme Tiufuer." 

Förmådd av honom företar Valdemar sitt erövringståg.1 — I 
folkvisans form har man här behandlat motiven till tåget och 
som vanligt fört över dessa till ett rent privat mellanhavande, i 
detta fall mellan en högmodig utböling och stadens befolkning. 

Detta är ungefär vad vi veta om hur balladen sysslat med 
Valdemarståget under seklerna närmast efter händelsen; tradi
tionens växt stannar emellertid icke därmed. Ericus Olai har i 
sin krönika helt följt Libellens framställning av tåget; Olaus Petri 
har ej heller haft mycket att tillägga. Under 1500-talet ha dock 
Olaus Magnus och Arild Huitfeld nya meddelanden att göra. 
Den förre nämner ett ställe, att en sönderslagen fönsterruta 
vållat Visbys öde, en sägen, som vi icke känna från annat håll.2 

Huitfeld säger, att Valdemar ej ville intåga genom porten utan 
lät "nederslaa it stycke Mur;" han flyttar också platsen för det 
bytesförande skeppets förlisning till Karlsö, dit senare uppteck
nade sägner även lokalisera den.3 Den första stora översikten av 
lokaltraditioner och -sägner ger STRELOW i sin ofta citerade Chro
nica Guthilandorum, vid sidan av de folkvisor och folklekar. 

1 Om denna nu förlorade visa se Danmarks gamle Folkeviser, IV, sid. 479 ff. 
Utg. anmärker, att STRELOWS fras "Niels Guldsmid med sin Daatter saa böld 
paa Gulland' synes vara början av en visa. 

2 OLAUS MAGNUS, Lib. X, cap. 16. 
3 HUITFELD (fol.), I, sid. 524. 
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han där meddelar.1 Han vet att ange orten för Valdemars land
stigning, ej densamma som Rimkrönikans förbindelsedikt, utan 
"Chronevold". Han placerar i anslutning till ett kors vid Grens 
gård i Mästerby socken strider mellan Valdemar och gotlän
ningarna till Fjele myr därstädes.2 Vidare låter han den sista 
blodiga striden utanför Visby utkämpas ej av bönderna utan av 
stadens borgare, som efter att ha nedbränt de norra och östra 
förstäderna skulle ha gjort ett utfall, vilket resulterade i den 
kamp, minneskorset omtalar. Visbyborna ha, då man ej längre 
mindes stadens roll i händelseförloppet, gjort sig själva till hjältar 
i den förtvivlade striden. Han låter även kuriöst nog Valdemar 
bygga "Sölffberrig til en Ihukommelse, thi det var imod Aftenen, 
der hand bekom Byen, som er blefuen til it Nunne Closter"; elt 
särdeles typiskt aition.3 Sägnen om de tre ölfaten, som skulle 
fyllas med guld och silver för att Visby skulle slippa förödelse, 
möter oss först hos honom; han lägger också till Visbys rövade 
skatter de senare så berömda karbunklarna i "vor Frue Kircke".4 

På de punkter, där han kan kontrolleras, sakna de av honom 
meddelade sägnerna historiskt värde; för att följa traditionsut
vecklingen äro emellertid hans uppgifter av det största intresse. 

1 STRELOW, a. a., sidd. 162—174. Hans huvudkälla för betydande delar av 
krönikan har varit HUITFELD, se t. ex. för händelserna år 1304, STRELOW sid. 
149 och HUITFELD (fol.), I, sid. 324. Han har vidare haft tillgång till vissa 
dokument, så för striderna 1288 samt Magnus varningsbrev 1361. Slutligen har 
han använt lokaltraditioner, ofta av mycket fantastisk karaktär. 

2 I P. A. SÄVES Kors pd Gotland (i Svenska Fornminnesföreningens Tid
skrift, II), sid. 8—10, anföres, att folktraditionen satt tvä medeltida kors, det 
hos STRELOW omtalade jämte ett i Gunnille gård i Sanda, i samband med stri
derna mot Valdemar. Det har ej varit mig möjligt att ur det av SÄVE medde
lade inskriftsfragmentet pä det första av dessa kors fä någon föreställning om 
dess art. Det andra saknar inskrift. Till detta är även en annan sägen knuten: 
det skulle vara rest över en "stor herre", Qunnild, som först byggt gärden. 

3 Solberga kloster omtalas redan pä 1200-talet; se t. ex. Dipl. Sv., I, 
nr 336 och 625. 

4 SPEGEL, Rudera Gothlandica. utg. av WENNERSTEN, sid. 128 f., följer 
STRELOWS uppgift; den senare folksägnen låter dem ha rövats frän S:t Nicolai 
kyrka. Man har satt dem i samband med rosetter pä denna kyrkoruin (SNÖ-
BOHM, a. a., sid. 163). 
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Då vi nästa gång få möjlighet att ta kännedom om sägen-
bildningen kring Valdemarståget, möter oss ett utomordentligt 
rikt material. Allehanda sägenmotiv ha grupperats kring händelsen, 
och särskilt en mängd namnförklaringssägner anknyta till den. 
CARL SAVES uppteckningar från är 1844, publicerade i den skan
dinaviska tidskriften Folke, ha en hel del att meddela.1 OCTAVIA 

CARLÉNS Gottland och dess fornminnen, enligt WENNERSTEN "en 
romantiserad bearbetning av prosten och konsistorienotarien M. 
Gustafsons (död 1846) handskrivna gotlandshistoria", lämnar åt
skilliga bidrag.2 Likaså A. TH. SNÖBOHMS Gotlands land och folk 
(1871). Det viktigaste samlingsverket synas P. A. SÄVES otryckta, 
i Uppsala Universitetsbibliotek förvarade uppteckningar vara.3 

Om deras vittomfattande karaktär kan man få en föreställning 
genom Wennerstens översikt. 

Namnförklarande sägner äro knutna till namn som Vännäs, 
"Dylaren", Grens gård, Kvinnegårda, Marboden: Valdemars här 
har vänt vid en viss gård; konungen har dolts vid en åker; i 
striden har en "stor herre" blivit avhuggen vid midjan, så att 
endast "grenen" satt kvar i sadeln, etc. Det vanliga motivet om 
jungfrutornet har också satts i samband med Valdemarslåget, var
till sagan om Nils Guldsmeds dotter ju direkt inbjöd. Till och 
med Blendasägnen har lokaliserats hit i detta samband.4 En de
taljerad undersökning av denna sägenfloras art och utsträckning 
skulle förvisso vara av stort intresse. Striderna 1361 synas domi
nera de gotländska sägnerna ungefär som snapphanekriget de 
nordskånska. 

1 WENNERSTEN, Valdemarstågets sägner, sid. 15, uppger, att denna tid
skrift varit oåtkomlig för honom "trots förfrågningar hos våra offentliga biblio
tek . . ." Den finnes emellertid i Lunds Universitetsbibliotek. 

- WENNERSTEN, a. a., sid. 4. 
3 Se därom G. LINDSTRÖM, Anteckningar om Gotlands medeltid, I, sid. 38; 

W. MOLÉR, Bidrag till en gotländsk bibliografi, omarb. uppl., sid, 30, och 
WENNERSTEN, a. a. 

4 Se särskilt C. SÄVE och WENNERSTEN, a. a. 
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Gotlands och Visbys ställning under åren närmast efter Val
demars erövring är ej fullt klar. Staden spelar allt fortfarande 
sin roll i hansans förhandlingar, och någon nedgång i dess 
historia låter ej datera sig från 1361. Den omständigheten, att 
Visby under de följande åren betalar pundtull till hansan såsom 
bidrag till krigföringen mot Valdemar, sammanställd med en del 
andra uppgifter i samtida brev och fördrag, har föranlett RYD

BERG till den slutsatsen, att förbindelsediktens notis, att de 
danska fogdarna slogos ihjäl, skulle vara riktig. Ön skulle strax 
efter Valdemars avresa ha återgått till Sverige och några år se
nare återerövrats av danskarna.1 Frågan torde vara omöjlig att 
definitivt avgöra. I varje fall i slutet av 1360-talet gäller ön som 
dansk. Visby har väl på grund av sitt avskilda läge under de 
kritiska åren närmast efter erövringen förmått hävda sin ställning 
som "i främsta rummet hansestad".2 Ej heller senare har den 
intagit någon starkt avhängig ställning i förhållande till Danmark 
under några decennier. Den skatt, den vid hyllningen till Olaf 
ålägger sig att betala, är, i likhet med den tribut den tidigare 
erlagt till Sverige, obetydlig. Ombytet av landsherre behöver ej 
ha betytt någon förändring av dess statsrättsliga ställning, vilken 
under svensk tid snarare var den tributpliktiga, hälft självständiga 
statens än provinsens. Först efter de stora omvälvningarna vid 
sekelskiftet och sedan Visborgs fasta slott vid början av 1400-
talet uppförts, blev den så småningom definitivt införlivad med 
det danska riket. Detta är ett fullbordat faktum vid den nyare 
tidens början. Denna danska besittning ute i Östersjön innebär 
då ett permanent hot mot Sveriges trygghet; Valdemar Atterdags 
företag avslöjar sina vittgående konsekvenser. Då Danmark och 
Sverige samtidigt sträva att nå längre österut, börjar en brottning 
mellan de två länderna, och de frågor, som uppslå kring denna 
konflikt, finna först under 1600-talet sin lösning. 

1 Sv. Tr., II, sid. 338 ff. och där framdragna källställcn. Öland förlorades 
äter av danskarna senast i september 1362 (H. R. I, sid. 202). 

2 SCHÄFER, a. a., sid. 272. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

/. Andersson: Waldemar A t t e rdags Zug gegen Got land 1361. 

Im Anschluss an den oben S. 27 ff. veröffentlichten Bericht iiber die Funde 
in den Kriegergräbern bei Korsbetningen unweit Wisby bietet Verf. eine ge-
schichtliche Untersuchung der Ereignisse, die um den Kampf zwischen dem 
dänischen König Waldemar Atterdag und den Einwohnern Gotlands i. J. 1361 
herum spielen. Zunächst weist Verf. in Polemik gegen den deutschen Historiker 
STRECKER nach, dass Waldemars uberraschender Angriff gegen Gotland nur eine 
Verlegung des Krieges mit Schweden, der kurz vorher Dänemark die schoni-
schen Provinzen wiedereingebracht hatte, nach einer neuen und geschickt ge-
wählten Front war. Der Besitz Gotlands war während des Mittelalters, wie 
mehrere Beispiele zeigen, von grosser Bedeutung fiir die Herrschaft in der Ost
see. Die Insel beherrschte die Ostkiiste Schwedens, und das Unternehmen 
stellte demnach einen Versuch dar, Schweden einzukreisen. Aber der Anfall 
gegen Wisby richtete auch eine Spitze gegen die Hanse und verfolgte den 
Zweck, die Handelsstädte zur Nachgiebigkeit in den ökonomischen Streitig-
keiten, die eben zu dieser Zeit aktuell waren, zu zwingen.— Die wichtigsten 
Quellen fur die Geschichte der Kriegscreignisse bestehen aus dem Gedächlnis-
kreuz bei Wisby und der wohlunterrichteten dänischen seeländischen Chronik. 
beide der Zeit bald nach den Ereignissen entstammend. Etwas später sind 
der gegen Magnus Eriksson tendenziös fcindlichc "Libellus de Magno Erici 
rege" aus der zweiten Hälfte der 1360er Jahre und Detmars liibeckische 
Chronik. Das Diarium der Wisbyer Franziskaner enthält wichtige Aufzeich
nungen aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts. — Nachdem Waldemar das 
Schloss Borgholm und ganz Öland eingenommen hatte, landete er, der Angabe 
der Wisbyer Mönche gemäss am 22. Juli, auf Gotland. Hier lieferte er dem 
versammelten Aufgebot der gotländischen Bauernschaft drei öder vier Schlach-
ten, davon die letzte und heftigste vor den Mauern Wisbys wahrscheinlich am 
27. Juli. Die Quellen stimmen darin iiberein, dass es die Bauern und nicht die 
Biirger Wisbys waren, die den Verteidigungskampf fiihrten, dass Waldemars 
Heer aus dem Kampfe mit jedcnfalls relativ unbedeutenden Verlusten hervor-
ging, und dass die Stadt dann in Verhandlungen eintrat, iiber den genaueren 
Zusammenhang des Verlaufs der Ereignisse lassen sie uns aber in Unkenntnis. 
Die iibliche Auffassung, dass Wisby von dem Erobercr gepliindert worden sei, 
wird vom Verf. als geschichtlich unwahrscheinlich crwiesen, was nicht hindert, 
dass er sicherlich einen reichen Qewinn aus dem Unternehmen davongetragen 
hat. Am 29. Juli erliess Waldemar neue Privilegien fiir die Stadt. Wahrschein
lich ist das platte Land der Insel nicht mit derselben Riicksicht behandelt worden; 
im Gegenteil sprechen mehrere Umstände dafiir, dass es einer verheerenden 
Pliinderung ausgesetzt worden ist. Gemäss den Wisbyer Annalen segelte der 
Sieger am 28. August mit seiner Bente ab. — Zum Schluss skizziert Verf. die 
reiche Traditionsentwicklung um den Waldemarszug herum. Sie wird um die 
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Mitte des 15. Jahrhunderts eingeleitet durch das Verbindungsgedicht der Reim-
chronik, das die Landung bei "Garna hampn", vermutlich Västergarn, geschehen 
lässt, und das poetische Qerechligkeit iibt, indem es das Schiff mit der Beute 
an den Schären vor Tjust scheitern lässt; ferner wird hier angegeben, dass Wal
demars Vögte nach der Abreise des Königs sehr bald totgeschlagen worden 
seien. Verf. ist in Anbetracht des tendenziösen Gepräges dieser Quelle geneigt, 
ihren Angaben wenig Glauben zu schenken. Weiterhin wird unter Verweisung 
auf SVERKER EK ("Den svenska folkvisan") die Balladendichtung erwähnt, die sich 
während der nächsten Jahrhunderte um verschiedene an diese Ereignisse an-
geschlossene Motive rankt. Im 16. Jahrhundert fiigt ARILD HUITFELD das be
kannte Detail hinzu, dass Waldemar, anstått in Wisby durch das Stadttor ein-
zuziehen, ein Stiick der Mauer niederreissen liess; er verlegt auch den Platz 
fiir das Scheitern des Schiffes nach der Insel Karlsö, woran die spätere Tradi
tion festgehalten hat. Eine Menge neuer Angaben bringt STRELOW in seiner 
Chronica Guthilandorum aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Seine Haupt-
quellen sind gewesen HUITFELD, gewisse Originalurkundcn und vor allem ört-
liche Uberlieferungen und Sägen, oft sehr phantastischen Charakters. Verf. 
findet, dass die von ihm mitgeteilten Sägen in den Punkten, wo sie kontrol-
liert werden können, geschichtlichen Wcrtes entbehren; fiir die Kenntnis der 
Traditionsentwieklung sind sie jedoch von grösstem Interesse. Später tritt uns 
dann ein ausserordentlich reiches Material in den Aufzeichnungen von Volks-
sagen entgegen, die von verschiedenen Forschern zusammengebracht worden 
sind. Am wichtigsten sind die von P. A. SÄVE gesammelten: Verf. verweist 
hier auf WENNERSTENS Ubersicht ("Valdemarstågets sägner"). — Die Stellung 
Gotlands und Wisbys während der auf Waldemars Eroberung nächstfolgenden 
Jahre ist nicht völlig klar. In den Verhandlungen der Hanse spielt sie an-
dauernd ihre Rolle. Ob die Insel bald darauf wieder von den Schweden in 
Besitz genommen und dann seitens der Dänen zuriickerobert worden ist, lässt 
sich nicht entscheiden. Jedenfalls gilt sie vom Ende der 1360er Jahre an als 
dänisch, behält aber zuerst dieselbe eigenartige staatsrechtliche Stellung als ein 
tributpflichtiger, halb selbständiger Staat, die sie während der schwedischen 
Zeit besass. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts wird sie endgiiltig dem däni
schen Reiche einverleibl. 


