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Abstract 
 

Brobäck Alnehill, V. 2022. De järnklädda stupade: En studie av rustningsplagg från 
Korsbetningen via arkeologiska, skriftliga och bildliga källor (Kandidatuppsats). Institutionen 
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The armour that was found during the excavations of the mass graves after the battle of Visby 

in the year 1361, has given great knowledge about the 14th century defensive equipment. 

Bengt Thordeman's analyses and interpretations of the armour-material have influenced 

modern research on the subject. The predominant narrative is that the militia from Gotland 

was ill-equipped, and that the Danish army was far superior. However, the aim of this study is 

to create a more nuanced picture of how the soldiers in the mass graves were equipped, and to 

contribute to future research on the largely unstudied commoner-armour of the Nordic 

countries. The study compares armour-items from the mass graves at site of the so-called 

Korsbetningen, with other archaeological material, the descriptions of folkvapen in Swedish 

medieval legal documents, and contemporary artwork. This comparison is made to broaden 

the perspective and see similarities and differences between the Visby material and other 

sources. 

     The thesis results in a better understanding of what types of armour that was used during 

this battle, showing that the head-area was well protected, that the torso was slightly less 

prioritized to protect, and that the arms and legs were relatively unprotected. 
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1. Inledning 

Anno Domini 1361, tisdagen efter S:t Jacobs dag, stupade närmare tvåtusen soldater utanför 

Visby portar. En här av gutniska soldater mötte en armé av danska och nordtyska legoknektar, 

och landets försvarare led ett fruktansvärt nederlag. Slaget vid Visby var kulmen på Kung 

Valdemar IV Atterdags invasion av Gotland – ett krig som skulle få massiva konsekvenser för 

ön. 

     De döda släpades till flera massgravar som grävts intill Solbergaklostret, och där skulle de 

förbi orörda i hundratals år därefter. Medan många kläddes av sina rustningar blev andra 

soldater endast svepta i det järn de burit under sin sista strid. Minnena efter detta korta krig 

skulle leva vidare i sagor och legender ända in i modern tid. Intresset skulle under det tidiga 

1900-talet väckas till liv även inom arkeologin.  

     Massgravarna vid den så kallade Korsbetningen invid det gamla Solbergaklostret, grävdes 

ut i flera omgångar i mellan 1905 och 1930, och har bidragit till stor kunskap om den 

medeltida krigföring. Många av de begravda individerna bar fortfarande de rustningar de haft 

när de dog – något som annars är mycket ovanligt. Gravarna väckte stor uppmärksamhet inom 

akademin och allmänheten. 1939 gavs en detaljerad uppteckning och analys av fyndmaterialet 

från Korsbetningen ut av arkeologen Bengt Thordeman, vilken ligger till grund för 

lejonparten av all forskning kring materialet från slaget. 

     Modern forskning lockas fortfarande av detta unika material. Det används ofta som en del 

av ett specifikt narrativ kring denna händelse – att den klumpigt rustade gutniska hären 

krossades av de välutrustade legoknektarna. Gun Westholm (2007: 153) beskriver den 

gutniska armén som i stort sett orustad och oprofessionell – att endast ett relativt litet antal 

soldater var rustade med något skydd över huvud taget. Den stora medparten beskrivs som 

helt orustade och beväpnade med ett hopplock av vapen.  

     Westholms beskrivning bygger på de fynd som påträffats i massgravarna. Andelen 

begravda individer som inte påträffades med någon rustning alls är långt större än de som 

faktiskt begravdes med en rustningsplagg. Forskningen kring 1300-tals arméer i Sverige är 

nästan helt obefintlig (Neijman 2017: 15) – ett faktum kan ses som bidragande till att Idén om 

”bonden mot proffssoldaten” består än idag, vilket framgår av Westholms beskrivning av den 

gutniska armén. Thordeman själv beskriver händelserna utanför Visby portar som en slakt 

snarare än ett faktiskt slag. Den danska armén beskrivs i kontrast som professionell – en 

blandning av rytteri, armborstskyttar och legoknektar (Westholm 2007: 153). Det finns 

arkeologiska bevis på att legoknektar från kontinenten deltog vid slaget (Thordeman 1939: 

225–229). Denna dominerande berättelse finns i både forskning och populärvetenskap – att 

den gotländska armén, på grund av sin dåliga utrustning och träning, nedgjordes av en vida 

överlägsen dansk armé. 

     Under det senaste årtiondet har dock narrativet kommit att ifrågasättas. Bland annat har 
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Thomas Neijman (2017) diskuterat den gotländska milisens organisation och professionalitet 

utifrån historiska källor. Han argumenterar för att tidigare forskning har lagt fram en 

förenklad och onyanserad bild av den gotländska armén. Även de osteologiskas 

undersökningarna av skeletten från massgravarna som utfördes av Bo Ingelmark (1939) 

omvärderas nu, och nya tolkningar av materialet utformas, bland annat av Petter Åkeson 

(2017). 

     Är då denna vedertagna föreställning en korrekt tolkning av händelserna och 

förutsättningarna under invasionen av Visby, 1361? Var de flesta gutar helt orustade, eller är 

materialet missvisande? Ja, långt ifrån alla individerna i massgravarna bär någon form av 

rustning, men finns det andra källor som ger en annan bild? Hur kan dessa komplettera 

materialet från Korsbetningen?  

1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att problematisera bilden av ”bondesoldaten” kontra den ”professionella 

soldaten”, vilket är en bild som ofta lyfts fram vid tolkningar av Korsbetningsmaterialet. Den 

medeltida armén bestod till stor del av lokala miliser. Milisernas utrustning har dock inte 

berörts av forskningen i samma omfattning som adelns krigsklädnad, och i den gotländska 

milisens fall byggs forskningen på tidigare tolkningar av materialet från Korsbetningen. Att 

ompröva tolkningarna är alltså viktigt för att fylla en lucka i den svenska militärhistorien. 

     I arbetet analyseras, utan att lägga fokus på individernas ursprung, det rustningsmaterial 

som Thordeman undersökt. I diskussionen jämförs detta material med andra medeltida källor 

– både arkeologiska, skriftliga och bildliga – för att få en klarare bild av hur soldaterna i 

massgravarna var rustad vid tiden för slaget vid Visby. Invasionen av Gotland skedde inte i ett 

vacuum, utan i en sammanknuten värld med handel och kontakter. Krig drabbade många 

områden under 1300-talet. Krig avbildades i manuskript, diskuteras i lagtexter, och 

arkeologiska fynd av krigsklädnad finns att hämta kunskap från. Att inkorporera sådana källor 

i denna studie anser författaren vara ett viktigt steg mot en mer nyanserad bild av soldaternas 

krigsklädnad.  

      Uppsatsens huvudfrågeställning lyder därmed som följer:  

• Vilken typ av rustningsplagg bar en soldat vid tiden för slaget vid Visby, år 1361?  

Till hjälp för att besvara huvudfrågan, berörs följande tre frågor:  

• Vilken typ av rustningsplagg påträffas i materialet från Korsbetningen? 

• Vilka delar av kroppen tycks individerna i Korsbetningsmaterialet ha prioriterat att 

skydda?  

• Vad för typ av rustningar påträffas i andra arkeologiska källor, samt skriftliga och 

bildliga källor, från mitten av 1300-talet?  
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1.2. Teori och metod 

Under de senaste årtiondena har en ny gren inom historisk arkeologi kommit att bli allt mer 

utbredd – konfliktarkeologi. Aktuellt arbete bör ses som en konfliktarkeologisk studie, med 

fokus på det skydd som nordiska soldater under 1300-talet bar. I detta avsnitt gås flera 

aspekter inom konfliktarkeologi kortfattat igenom – vilka metoder som är vanliga, hur 

metoden relaterar till historiska källor, och hur den kan användas inom ramen för denna 

uppsats. 

     Konflikt och krig är och har under en längre tid varit av stort intresse för historiker och 

lekmän. En subkategori inom konfliktarkeologi är slagfältsarkeologi, som relativt nyligen 

blev populär att studera på arkeologisk väg. Metoder och teorier har utvecklats som gör det 

möjligt att studera specifika slagfält. Metalldetektering är ett exempel på en metod som 

används inom slagfältsarkeologi (Scott & McFeaters 2011: 104–112). 

     Slagfältsarkeologins huvudsakliga fokus ligger vid de materiella lämningarna efter slag, så 

som vapen, rustningsdelar och annan personlig materiel som kan kopplas till en viss 

tidsperiod och händelse. Att lokalisera spridningar av fynd är en vanlig metod för att avgöra 

platsen för ett slag. Trots att föremål ofta omrörs i jorden av jordbruksmaskiner, förflyttas inte 

föremålen sig särskilt långt från ursprungsplatsen, och kan således ge information om slagets 

förlopp. Det krävs dock att en stor mängd fynd hittas för att det ska kunna bedömas som ett 

slagfält, och för kunna dra slutsatser om slagets natur. Andra metoder som används för inom 

slagfältsarkeologi är muntliga traditioner, studier av historiska kartor. Det är dock viktigt att 

betona att skriftliga och arkeologiska källor ofta motsäger varandra. Exempelvis kan de 

skriftliga källorna beskriva en plats där ett slag förlöpte, medan fynd från slaget istället 

påträffas på en annan plats (Knarrström 2006: 16–23; Ekengren 2011: 11–13).  

     Ett relevant exempel på hur skriftliga källor kan samverka med arkeologi är 

undersökningarna vid Fjäle myr i Mästerby socken, under ledning av Maria Lingström. 

Skriftliga och muntliga källor berättar att ett slag stod i socknen, och med hjälp av historiska 

kartor kunde en möjlig stridslokal hittas (Lingström a 2020: 55–71). Där har man nu, med 

hjälp av metalldetektorer, funnit spår efter ett slag som stod några dagar före slaget vid Visby. 

     Den mörkaste sidan av konfliktarkeologi bör dock anses vara studien av krigets 

konsekvenser. Krig lämnar efter sig död och förödelse, och ett av de mest påtagliga bevisen 

på detta är de massgravar som ofta är resultatet av ett slag. En massgrav säger mycket om en 

konflikt, den berättar om krigets brutalitet, om hur de stupade behandlades efter slaget, och 

vilka förutsättningarna för soldaterna var vid tidpunkten för deras död.  

     Trots att de båda behandlar krigföring, är slagfältsarkeologi och massgravsarkeologi två 

olika forskningsområden. Exempelvis skiljer sig materialet åt mellan de två, då slagfälten 

oftast generar lösa metallfynd medan massgravarnas primära material är mänskliga ben. Ofta 

studeras krigsskador på skelettmaterialet, så som hugg eller krosskador. Patologiska studier är 

även förekommande, samt att bedöma hur många som dött (Knarrström 2006: 31–39; Frisk 

2015: 5–9). 

     Massgravarna vid Korsbetningen, vilkas material är föremål för detta arbete, gav stor 

mängd kunskap om individerna som deltog i slaget och vilken vördnad som visades de 

stupade (Frisk 2015: 50–51). Bengt Thordemans (1939) berättelse att den gutniska milisen var 

ila rustad, bygger på detta material från massgravarna. Det är dock, som tidigare nämnt, stor 

skillnad mellan massgravsmaterial och slagfältsmaterial. Att finna rustningar i massgravar är i 
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sig ovanligt, och kan i detta fall bero på att sommarvärmen fick de döda att börja förruttna 

snabbt – att man helt enkelt inte hade tid att avlägsna alla rustningsplagg (Westholm 2007: 

248). Dock betyder det inte att plundring ej förekom efter slaget vid Visby. Att ett så pass litet 

antal vapen påträffas i massgravarna (Thordeman 1939: 125) tyder på plundring av slagfältet 

ägde rum. Att rustningsplagg också avlägsnades från de döda är troligt enligt författaren.         

1.3. Metod 

Uppsatsen är en jämförande studie där rustningsmaterialet från korsbetningen jämförs med 

annat arkeologisk, bildligt och textuellt källmaterial.  

     Materialet analyseras med fokus på frekvens i materialet. I analysen läggs ett antal 

cirkeldiagram fram vilka syftar till att skapa en översiktsbild av vilka rustningar som är mest, 

respektive minst representerade i materialet, samt att få en bild av vilka kroppsdelar dessa 

rustningar skyddade. Trots dess enkelhet är denna metod den mest användbara för att svara på 

frågeställningarna, och ger en tydlig grund för jämförelser med annat material, alltså 

skriftliga, bildliga och arkeologiska källor. 

1.4. Begreppslista 

Aketon/Gambeson: En vadderad stridsjacka av exempelvis linnetyg, vars syfte var att 

absorbera kraften i hugg och slag. Den kunde bäras under en metallrustning eller som ett 

separat plagg (Halpin 2013: 39). 

Bascinett: Hjälm med spetsig utformning, ibland med visir, ofta med en tillhörande 

ringbrynjekrage som fästes i hjälmens underkant. Denna hjälmtyp var vanlig under 1300- och 

1400-talen (Halpin 2013: 39) 

Bröstharnesk: Plagg ämnat att skydda bröstet/torson (NE.se). 

Järnhatt/Kittelhatt: Hjälm med brett brätte som avvärjde slag ovanifrån. Denna hjälmtyp 

var mycket vanlig i Europa mellan 1100 och 1500 e.Kr. (NE.se). 

Lamellerat bröstharnesk: Bröstharnesk av överlappande plåtar, vilka sytts fast på utsidan av 

ett läderplagg (Thordeman 1939: 14). 

Muza: Ett medeltida begrepp för ringbrynjehuva (Nejman 2017: 21–47). 

Plata: Ett medeltida begrepp för ett bröstharnesk av plattor (Nejman 2017: 21–47). 

Ringbrynjeskjorta: Ett ringbrynjeskydd för bålen, som ofta även skyddade hela eller delar 

av armarna (Thordeman 1939: 14). 

Ringbrynjevante: Ett ringbrynjeskydd för händerna (Thordeman 1939: 110–111).  

Segmenterat bröstharnesk: Bröstharnesk av plåtar, vilka nitas fast på insidan av ett läder- 

eller textilskal (Thordeman 1939: 210–211).  

Stridshandske: En handske ämnad att skydda händerna från slag, där varje finger skyddas 

separat (Thordeman 1939: 230). 
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1.5. Källkritik 

Bengt Thordemans Armour from the Battle of Visby 1361 (1939) är huvudkällan för denna 

uppsats. Thordemans genomgång och analys av materialet är oumbärlig, då all information 

om fynden finns samlad där. Att förhålla sig kritiskt även till denna källa är dock viktigt. Det 

får inte glömmas att Thordemans arbete kring slaget vid Visby sträcker sig nästintill ett sekel 

tillbaka i tiden, och mycket har hänt inom arkeologisk teori och metod sedan dess. 

     Efter en noggrann genomgång av Thordemans analyser kan dock sägas att presentationen 

av materialet är fullt gångbar även idag. De olika fynden presenteras sakligt och noggrant så 

att den insatte får en tydlig bild av vad som beskrivs.  

     I vissa fall finns det dock grund för att utmana Thordemans forskning. Ett exempel på detta 

är den typologi som Thordeman skapat för de olika bröstharnesken från Korsbetningen. Det är 

problematiskt att använda dessa typologier för att datera bröstharnesken, då det är mycket 

svårt att koppla denna relativa dateringsmetod till andra exakta dateringar. I den aktuella 

uppsatsen används dock inte typologin för att datera bröstharnesken. Istället används de olika 

typerna för att helt enkelt få en inblick i hur soldaterna från Korsbetningen var rustade, då 

syftet här inte är att datera de olika fynden.  

     Ett annat exempel på problematiska tolkningar är ringbrynjefynden i 

Korsbetningsmaterialet. Stora delar av detta material är i sådant skick att detaljerade analyser 

är omöjliga. Thordeman anser att omkring 185 ringbrynjehuvor hittats, medan antalet 

ringbrynjeskjortor är mycket mindre, dock medger han att det i flera fall kan röra sig om 

feltolkningar – att ett antal ringbrynjehuvor egentligen är delar av ringbrynjeskjortor, eller 

vise versa. Detta gör exakta bedömningar av fyndfördelningen mycket svåra (Thordeman 

1939: 98–112). I denna uppsats har dock Thordemans tolkning följts, eftersom en 

omvärdering av materialet inom ramarna för denna uppsats inneburit en allt för stor 

arbetsinsats. 

     Slutligen bör nämnas att Thordemans resultat i sig inte kritiseras i detta arbete, utan några 

av de tolkningar av materialet som han och andra forskare har gjort när det gäller slaget vid 

Visby. 

1.6. Avgränsningar 

Då det valda uppsatsämnet berör en stor mängd källmaterial, både arkeologiska och andra 

typer, krävs det vissa avgränsningar i vilket material som tas upp. 

     Det material som kan benämnas som ”rustning” från korsbetningen berörs i detta arbete. 

Analysen syftar till att få en god inblick i vilka typer av rustningar som påträffades i 

massgravarna. Dock ingår inga vapen, så som knivar eller armborstpilar, i varken analys eller 

diskussion. Materialet från Mästerby, där även vapenfynd ingår, används här endast för 

jämförelser med Korsbetningsmaterialet. Endast det som bedöms som delar av 

skyddsutrustning är relevant för jämförelser. Mästerbyfynden är alltså inte ett huvudmaterial i 

denna uppsats.  

     Av annat arkeologiskt källmaterial är endast det som är samtida med slaget vid Visby, eller 

någorlunda samtida, relevant. Äldre rustningsplagg, exempelvis från 1200-talet, förekommer i 

arbetet då det vid flera fall finns kopplingar mellan Korsbetningsfynden och material från en 

tidigare period. Geografiskt härrör detta material från Skandinavien, Storbritannien och andra 
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delar av Västeuropa. 

     De skriftliga källor som berörs i arbetet är begränsade till lagtexter från Gotland och övriga 

Sverige, vilka berör så kallade ”folkvapen”. De exemplar av medeltida konst begränsas till två 

illustrationer från det franska manuskriptet Chroniques de France ou de St Denis och en 

gravskulptur. Mängden av illustrationer av rustade män från 1300-talet är mycket stort, och 

valet av illustrationer till detta arbete berodde mycket på att de avbildar ”vanliga” soldater till 

skillnad från frälsemän eller riddare. Gravskulpturen avbildar däremot en hertig/kronprins 

som stred på den danska sidan under invasionen av Gotland. Valet av denna skulptur berodde 

på att den är samtida och avbildar en person som befann sig på plats för slaget vid Visby 

(Thordeman 1939: 114–115).  
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2. Forskningshistorik 

I detta avsnitt studeras tidigare forskning kring materialet från slaget vid Visby, samt relaterat 

material. Fokus ligger på vilken typ av källmaterial som studerats, vilka resultat som uppnåtts, 

och vilka metoder som använts. 

2.1. Om Korsbetningen och utgrävningarna av massgravarna 

Forskningen kring Valdemar Atterdags invasion av Gotland har under det senaste seklet varit 

ett mycket omskrivet ämne. Historiska källor och legender beskriver invasionen och slaget. 

Händelserna som utspelade sig sommaren 1361 var därför redan innan undersökningarna vid 

Korsbetningen kända för både lärde och lekmän.  

     I början på 1900-talet påbörjades utgrävningar av massgravarna vid det som kallas 

Korsbetningen i Visby. Gravarna är belägna intill Solberga klosterruin. Detta var platsen där 

de stupade efter slaget vid Visby begravdes. Platsen markeras av ett ringkors i sten. På detta 

kors står det inskrivet (Thordeman 1939: 1):  

ANNO DOMINI MCCCLXI FERIA III POST JACOBI ANTE PORTAS WISBY 

IN MANIBUS DANORUM CECIDERUNT GUTENSES HIC SEPULTI. 

ORATE PRO EIS. 

Översatt från latin står det (Författarens översättning): 

I Herrens år 1361, tisdagen efter S:t Jacobs dag (27:e juli), föll framför Visby 

portar i danskarnas händer dessa här begravda gutar. Be för dem. 

Korset, vilket ofta benämns som ”Valdemarskorset”, är ett minnesmärke eller en form av 

gravkors över de som stupade under slaget framför Visby portar. Det tros ha rests omkring 20 

år efter slaget (Andrén 2015: 134–135; Thordeman 1939: 46–52).  

     Massgravarna lokaliserades bland annat genom att skelettdelar hittats under byggarbeten i 

närheten under 1800-talet. De undersöktes i flera omgångar mellan 1905 och 1930 och drog 

till sig stor uppmärksamhet, bland annat från den tyske kejsaren Vilhelm II som besökte 

utgrävningen. Utgrävningarna av platsen utfördes av två olika forskningsledningar. Först år 

1905 - 1912 av O. V. Wennersten som ledande arkeolog, och E. Clason som ansvarig för de 

osteologiska undersökningarna. De största undersökningarna utfördes 1928 – 1930 av Bengt 

Thordeman och Bo Ingelmark. De var även ansvariga för forskningen kring det samlade 

materialet. Deras studier är den största källan för modern forskning (Thordeman 1939: 46–

86). Dessa två ”forskargenerationer” har ibland olika tolkningar av materialet. Exempelvis 

skiljer Clasons och Ingelmarks tolkningar åt, rörande könsbedömningarna av vissa individer 

(Ingelmark 1939: 152).  

     Sammanlagt hittades 1185 individer under utgrävningarna, men alla massgravar är ännu 
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inte undersökta eller har förstörts med tiden. Samtida källor hävdar att 1800 soldater stupade 

vid slaget. Antal tycks högst rimligt med tanke på det antal individer som hitintills har hittats 

(Neijman 2017: 73).  

    Dessa var i många fall nerkastade i gravarna utan vördnad och bar spår av huggtrauma och 

andra skador som tydde på dödligt våld (Ingelmark 1939: 160–192).  

    Det som gjorde dessa gravar unika var dock att många av individerna i massgravarna 

fortfarande var klädda i de rustningar de burit under sin sista strid, något som mycket sällan 

påträffas. År 1939 publicerades en omfattande beskrivning och analys av fynden från 

massgravarna, både rustningarna och skeletten. Detta verk kom att bli till stor hjälp för 

framtida forskning (Thordeman 1939).  

     Under modern tid har arkeologer även funnit spår efter ett annat slag från samma krig – 

slaget vid Mästerby, där hundratals fynd i form av vapen och delar av rustningar, har 

påträffats. Detta slag ägde rum bara några dagar innan det utanför Visby portar (Lingtröm a 

2020).  

    Den mest omfattande genomgången av materialet från massgravarna efter slaget vid Visby 

är Bengt Thordemans bok Armour from the Battle of Visby 1361 (1939). Detta faktum i sig 

gör detta verk till en central utgångspunkt i forskningen kring detta ämne. I detta verk går 

Thordeman igenom allt från historisk kontext till utgrävningsmetoder för samtliga 

utgrävningar på platsen mellan år 1905 och 1930. Samtligt utgrävningsmaterial som inte är av 

osteologisk karaktär, beskrivs detaljerat, ofta med tillhörande bilder eller illustrationer.  

     En stor del av detta material består av mer eller mindre kompletta rustningsplagg. De 

detaljerade beskrivningarna och analyserna ger en god inblick i rustningarnas utformning och 

möjliga funktion, samtidigt som de jämförs med liknande rustningsfynd som gjorts. 

Exempelvis typologiseras de olika bröstharnesken utefter deras form och konstruktion, vilket 

är ett effektivt verktyg i att bedöma hur rustningsutvecklingen sett ut (Thordeman 1939: 211–

225). 

     Bland fyndmaterialet påträffas 185 ringbrynjehuvor, 25 mer eller mindre kompletta 

bröstharnesk (även ett större antal fragment av bröstharnesk, vilka inte kunde härledas till 

någon av de 25 mer kompletta exemplaren, påträffades), 20 stridshandskar, 12 ringbrynjor för 

bålen, samt skydd för axlar, knä- och fotskydd. Även ett stort antal söljor hittades. Dessa 

utgör i vissa fall rustningsdetaljer, men i andra ofta tros dessa tillhöra bälten som spändes på 

runt bärarens midja (Thordeman 1939: 95–125) men kan också utgöra söljor till andra typer 

av remmar (Lingström a 2020: 67).  

    Den osteologiska analysen av de mer än 1000 individerna som påträffades i gravarna 

gjordes av Bo Ingelmark, och publicerades som en separat artikel i Thordemans bok. Denna 

analys berör individernas ålder, sjukdomar och trauma som tillkommit i nära förbindelse med 

individernas död. Ingelmarks analys går sällan in på enskilda skelett, då en individanalys av 

ett material i Korsbetningens skala hade varit mycket svårt att genomföra. Därmed valde 

Ingelmark att med statistiska medel analysera skelettmaterialet i syfte att få svar på 

kroppslängd, trauma, sjukdomar, ålder, m.m.  

     Skelettmaterialet är relevant för forskningen kring dessa individers skyddsutrustning då 

detta visar på vilka delar av kroppen som var rustade och vilka som inte var det. Likt 

Thordeman är Ingelmark mycket noggrann in sina beskrivningar och analyser av materialet 

och ger en god insikt i hur och var skadorna tillfogades. Ingelmarks analyser är därmed till 
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användning, inte för att det ger kunskap om vilka typer av rustningar som användes, utan för 

att visa vilka delar av kroppen som dessa soldater valde att skydda (Ingelmark 1939: 160–

192).  

     Ny forskning kring den danska invasionen av Gotland år 1361 är även något som 

tillkommer i modern tid. Massgravarna vid Korsbetningen är inte det enda materialet som 

finns bevarat från denna invasion. I Mästerby socken har Maria Lingtröm utfört arkeologiska 

undersökningar vid det som en gång kallades Fjäle myr, där det enligt sägen ska ha stått ett 

slag mellan gutar och danskar (Lingström a 2020: 55–71).  

     Arkeologiska undersökningar utfördes mellan 2006 och 2019, med hjälp av 

metalldetektering, på den numera utdikade Fjäle myr. Det påträffades stora mängder 

pilspetsar, vapen och rustningsdelar, vilka via jämförelser av Korsbetningsmaterialet kunde 

dateras till omkring år 1361. Via fyndspridningen kunde en grov uppskattning av slagets gång 

bildas (Lingström b 2020: 14).  

     Lingströms forskning är relevant, då detta är en separat lokal, men med liknande och 

samtida material. En jämförelse mellan materialet kan bidra till att ge en klarare helhetsbild av 

vilka rustningar som bars vid denna tidsperiod.  

2.2. Narrativet och kritik av tidigare forskning 

Slaget vid Visby och den danska invasionen av Gotland är som beskrivet i inledningen 

föremål för ett narrativ, vilket hävdar att den gotländska milisen bestod av otränade bönder 

med ringa utrustning. Både Thordeman och senare Westholm beskriver de gotländska 

förutsättningarna på sådant vis (Thordeman 1944: 128–130: Westholm 2007: 153). På senare 

år har dock denna bild kommit att ifrågasättas. Historikern Thomas Neijman beskriver 

narrativet i sin masteruppsats The Gotlandic rural militia: A study of the invasion of Gotland 

1361 in response to a modern narrative. Samtidigt är han kritisk till denna synvinkel och 

hänvisar till en rad olika indikatorer som pekar mot att det etablerade synsättet inte 

nödvändigtvis är korrekt. Neijman lägger fram begrepp som uppkommer i de medeltida 

lagtexterna, bland annat ”landvärn”, ”ledung” och ”folkvapen”, vilket omnämns i Gutalagen. 

Dessa begrepp gås igenom i materialpresentationen. Neijman menar att de medeltida källorna 

pekar mot att den lantliga milisen var mer organiserad och välutrustad än vad narrativet kring 

1361 års invasion menar (Neijman 2017: 39–51).  

     Neijman redovisar även en studie som utförts tillsammans med Historiska Museet i 

Stockholm och Syddansk Universitet, där isotopanalyser utfördes på 61 individer, vilka kunde 

kopplas till 44 olika rustningsfynd. Yttligare 17 individer utan rustningar analyserades också. 

Resultatet visar preliminärt att två tredjedelar av de analyserade individerna var av gotländsk 

härkomst, medan en tredjedel kom från olika platser utanför ön. Av de gotländska individerna 

bar 14 inga spår av rustningsplagg, medan endast tre av de utländska individerna var orustade. 

Då mängden analyserade individer är relativt litet bör slutsatser dras med viss försiktighet, 

men av resultatet att döma bör slaget vid Visby inte ses som en ensidig slakt utan som ett 

regelrätt slag där den förlorande sidan lyckades tillfoga segraren viss skada (Neijman 2017: 

59–62).  

     Även Bo Ingelmarks osteologiska analys har i nyare forskning kommit att ifrågasättas. 

Något som sätter käppar i hjulet för moderna tolkningar av materialet är att Ingelmarks 
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personliga anteckningar är borta. Därmed omöjliggörs moderna omtolkningar av annat än det 

som publicerades i Armour from the Battle of Wisby 1361 (Neijman 2017: 55). Ingelmarks 

övergripande tolkningar av materialet är dock välkänt. En dryg tredjedel av alla funna 

individer i massgravarna var antingen under 18 år, över 55 år eller handikappade på ett eller 

annat vis (Ingelmark 1939: 192–196). Att en tredjedel av individerna i gravarna kan anses 

som ej stridsdugliga passar väl in i det moderna narrativet att det gutniska försvaret av ön var 

undermåligt. Att en så pass stor andel av Gotlands försvarare inte var stridsdugliga ifrågasätts 

dock i modern forskning.  

     Som tidigare nämnts är stora delar av Ingelmarks anteckningar inte bevarade. Därmed 

måste omtolkningar av materialet ske genom att studera det på nytt. Att noggrant analysera 

mer än 1000 individer dock är en mycket tidskrävande och kostsam uppgift. Analyser av ett 

mindre urval av materialet är däremot genomförbart. Petter Åkeson (2017: 285–283) har 

analyserat ett tiotal olika individer som påträffades i massgrav 3 utifrån kön, ålder, längd, 

patologi och trauma. I detta begränsade material är alla utom en mellan 20 och 40 år. Endast 

en bedöms vara yngre än 18 år. Inga större patologiska förändringar står att finna på skeletten, 

och endast ett par individer har huggskador.  

     Åkeson kritiserar tidigare tolkningar av materialet. Exempelvis har vissa av de 

sjukdomsdrabbade skelettdelarna misstolkats – vissa förändringar på benen behöver inte 

nödvändigtvis innebära att personen var handikappad eller ej stridsduglig. Även idén om att 

allt för unga individer stred har ifrågasatts. Vad som ansågs vara ”för ung för att strida” skiljer 

sig mellan medeltiden och modern tid. Åkeson menar även att Ingelmarks metod för 

åldersbedömning, exempelvis frambrott av visdomständerna, inte är en pålitlig metod för att 

bedöma individers ålder. I Ingelmarks analys av sammanväxningar av rörbenens ledändar (en 

mer pålitlig metod) är endast omkring en procent av de gravlagda individerna under 16 års 

ålder. Att vara 16 år och delta i strid kan under medeltiden ha setts som fullt rimligt (Åkeson 

2017: 281). 

      Det bör nämnas att de individer som Åkeson analyserat var begravda överst i massgrav 3, 

och tycks ha nedlagds med viss vördnad. Detta skiljer sig från det övriga skelettmaterialet och 

kan bero på att de begravdes en tid efter slaget – möjligen då de vårdades och avled av sina 

skador på Solbergaklostret (Åkeson 2017: 277–282).  
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3. Presentation av källmaterialet 

Det material som ligger till grund för analys och diskussion presenteras i detta avsnitt. Först 

gås materialet från massgravarna vid Korsbetningen igenom översiktligt för att ge en bild av 

det samlade materialet, varpå det specifika material som valts för analysen presenteras. 

Därefter läggs annat arkeologiskt material fram, vilket används för jämförelser i analysen. Sist 

gås annat källmaterial igenom – skriftliga, bildliga och osteologiska källor, vilka senare tas 

upp i diskussionen.  

3.1. Rustningsmaterialet från Korsbetningen 

Nedan presenteras det rustningsmaterial som hittades i massgravarna vid Korsbetningen. 

Rustningskategorierna gås igenom var för sig. 

 

Bröstharnesk 

Bröstharnesken som hittades vid Korsbetningen är några av de tydligaste exemplen på 

rustningsmaterial från slaget vid Visby. Under utgrävningarna av massgravarna hittades 

sammanlagt 25 harnesk av segmenterade eller laminerade järnplåtar. Thordeman (1939) 

typologiserar dessa harnesk i sex olika kategorier, vilka baseras på konstruktionen. Samtliga 

av dessa harnesk, med undantag av nr 25, har konstruerats genom att segmenterade järnplåtar 

nitats fast på insidan av ett läder- eller textilplagg, vilket gjorde harnesket flexibelt. Antalet 

plåtar skiljer sig mycket mellan exemplaren – från 8 till mer än 600.  

     Att datera dessa harnesk är komplicerat då de ofta liknar varandra i utformning och stil. 

Thordeman spekulerar mycket sällan kring de olika harneskens ålder. Dock identifierar han 

utvecklingstrender inom de olika harnesktyperna. Thordeman menar att de tidigaste harnesken 

hade mellanstora plåtar av varierande mängd, varpå de utvecklades till att ha ett litet antal 

med större plåtar. Ett exempel på sådan utveckling kan ses mellan harnesk nr 1 och harnesk nr 

7. Utvecklingen kunde dock åt motsatt håll. Harnesken kunde utvecklas till att ha ett större 

antal plåtar av mindre storlek (Thordeman 1939: 220–225)  

     Typ I utgörs vid Korsbetningen av sju olika exemplar. Harnesket utgörs av ett färre antal 

plåtar än de övriga typerna, men antalet varierar även mellan exemplaren inom Typ I. Den 

övre delen av det främre bröstpartiet skyddades genom två eller tre vertikalt placerade plåtar. 

Den undre delen av bröstpartiet består av två till fem horisontellt placerade plåtar, vilka 

överlappade varandra. Bärarens rygg skyddades av fyra till 12 vertikala plåtar, vilka spändes 

fast i ryggen med spännen. Harnesk nr 1 har även inkorporerade axelplåtar (se Figur 1). 

     Ett harnesk av denna typ har på bröstet ett antal små bronssköldar, föreställande franska 

liljor, snäckor och vapensköldar (se Figur 1). Vapensköldarna har tolkats tillhöra den frisiska 

adelssläkten Roorda. Två medlemmar av denna släkt, Bavo och Schelto Roorda, försvann vid 
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tiden för invasionen av Gotland. Det är alltså möjligt att detta harnesk tillhörde någon av 

dessa män. Detta harnesk är det enda som med viss säkerhet går att datera (Thordeman 1939: 

212–214).  

  

Figur 1 – Vänster. Rekonstruktion av harnesk nr 1. (Thordeman 1939: 219).  

Höger. Framsidan av harnesk nr 7 (kringla.nu).  

 

Typ II i Korsbetningsmaterialet finns i åtta exemplar. Dess konstruktion påminner om Typ I – 

tre plåtar som skyddar den övre bröstkorgen och med spännen i ryggen. Istället för att 

magregionen täcks av horisontellt placerade plåtar, skyddas här hela bärarens nedre torso av 

en oavbruten rad med vertikalt ställda plåtar – samma konstruktion som ryggplåtarna på Typ 

I. De främre plåtarnas nederkant är formade så att harnesket går ner över bärarens bäckenben 

(se Figur 2) (Thordeman 1939: 214). 

     Typ III i Korsbetningsmaterialet utgörs av 3 olika exemplar, och är mycket lik Typ II i sin 

utformning. Anledningen till att de kategoriseras olika är en aspekt av konstruktionen. De 

främre plåtarna skjuter ut i nederkant för att täcka bäckenet, likt Typ II, men för Typ III utgörs 

denna utskjutning av en separat rad av plåtar (se Figur 2) (Thordeman 1939: 214). 
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Figur 2 – Vänster. Bröstharnesk av Typ II. Höger. Rygg och nedre bröstplåtar från bröstharnesk av Typ III (Thordeman 

1939: 361, 371). 

 

Typ IV skiljer sig mycket från Typ I – III. Fem harnesk finns av denna typ, men det finns, likt 

inom Typ I, variationer mellan exemplaren. Samtliga harnesk av Typ IV är konstruerade av 

vertikalt placerade plåtar i tre till fem rader. Delen som skyddar bröstpartiet liknar Typ III, 

med undantag från antalet plåtar som täcker den övre delen av bröstkorgen. Ryggpartiet 

utgörs, till skillnad från de tidigare typerna, av flera rader plåtar. Harnesket försluts inte mitt 

på ryggen utan på sidan av bröstet under armen. Typ IV täcker även större delar av bäraren, 

då den nedre raden med plåtar sträcker sig nedanför höften. Ett par av harnesken inom denna 

typ är även försedda med rader av små, halvcirkelformade axelplåtar (se Figur 3) (Thordeman 

1939: 216–218). 

 

Figur 3 – Vänster. Ryggparti på bröstharnesk Typ IV. Höger. Bröstparti på bröstharnesk Typ IV (Thordeman 1939: 378). 

 

Typ V utgörs av endast ett exemplar. Konstruktionen är mycket lik Typ IV, men den 

huvudsakliga skillnaden är att denna typ försluts mitt på bröstet och på framsidan av båda 

axlarna, istället för under armarna. Dessutom är antalet plåtar mycket större än hos någon av 

de tidigare typerna, då det har 550 stycken. Även detta harnesk har små, halvcirkelformade 

axelplåtar (se Figur 4). Möjligen hade dessa ett dekorativt syfte, då de inte täcker några stora 

delar av axlarna. I ryggen når inte harnesket ner över höfterna. Framtill går det däremot ner 

hela vägen över bäckenet. Typ V kan ses som en utveckling av Typ IV (Thordeman 1939: 

218). 
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     Typ VI är det harnesk som sticker ut mest i mängden, då detta enda exemplar är av 

lamellrustningstyp. Lamellrustningar skiljer sig från segmenterade rustningar genom att 

plåtarna sys fast på utsidan av ett läder- eller textilplagg, istället för att nitas fast på insidan. 

Lamellharnesket från Korsbetningen består av mer än 600 plåtar, och bedöms vara av en typ 

som härstammar från det centralasiatiska stäpplandet (se Figur 4). Likande fynd har påträffats 

bland annat på Birka, vilket tyder på att denna typ av rustning användes i Sverige under 

århundradena före år 1361. Detta innebär att lamellrustningen är det absolut äldsta harnesket 

som påträffats från Korsbetningen. Till denna rustning tillkom även en axelplåt (Thordeman 

1939: 219–220). 

  

Figur 4 – Vänster. Bröstharnesk Typ V. Höger. Rekonstruktion av bröstharnesk Typ VI (Thordeman 1939: 213, 389). 

 

Ringbrynjeskjortor 

I Korsbetningsmaterialet fanns ringbrynjedetaljer, vilka tedde sig annorlunda jämfört med den 

större mängd muzor som också påträffades i massgravarna. Dessa fynd benämns 

”Ringbrynjeskjortor”, vilket är något missvisande. Majoriteten var nämligen i ett sådant skick 

att inga detaljer kunde utrönas, bara att det inte rörde sig om ringbrynjehuvor. I vissa fall 

utgjorde de inte skydd för bålen, vilket begreppet ”ringbrynjeskjorta” annars antyder, utan 

skydd för underarmar. Totalt benämns 12 fynd ”ringbrynjeskjortor”, men i analysen 

behandlas endast nio enheter i denna kategori. 

     Två fynd kunde dock med stor säkerhet identifieras som ringbrynjeskjortor (här kallade 

ringbrynjeskjorta 1 och ringbrynjeskjorta 2). Ringbrynjeskjorta 1 påträffades på en individ i 

sittande position. Dess utformning bedöms som något ovanlig. Från nacköppningen till fållen 

mättes endast 31 cm, vilket knappt är nog för att täcka magen på en vuxen person av normal 

längd. Efter århundraden i jorden var järnet dock så pass deformerat att den verkliga längden 

kunde ha varit längre, men även om den vore dubbelt så lång vore det knappt nog för att 

skydda skrevet. Ärmarna täcker hela armarna, och slutar i ringbrynjevantar (se Figur 6). Om 

en ringbrynjehuva tillhörde exemplaret kunde inte avgöras, men bedömdes som mindre troligt 

(Thordeman 1939: 106–109). 

     Ringbrynjeskjorta 2 var även den kort, men bedömdes som längre än nr 1. Även denna har 

långa ärmar men inga spår av brynjevantar eller ringbrynjevantar finns (se Figur 5) 

(Thordeman 1939: 109–110). 

     Tre av de fynd som benämns ”ringbrynjeskjortor” bedöms dock av Thordeman inte som 
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skydd för bålen utan som underarmsskydd (se Figur 6). Att dessa har varit en del av en större 

brynja är inte troligt, då den övre kanten på det mest välbevarade exemplaret är jämn och utan 

tecken på att ha separerats från ett större brynjeplagg. I analysen benämns ringbrynjeärmen 

som armskydd. Slutligen hittades en eller möjligen två brynjevantar (se Figur 6), vilka 

Thordeman placerar in i samma kategori som ringbrynjeskjortorna. Dock räknas dessa fynd i 

analysen som skydd för händer (Thordeman 1939: 110).  

 
Figur 5 – Vänster. Ringbrynjeskjorta 1, in situ. Höger. Ringbrynjeskjorta 2 (Thordeman 1939: 107, 108).  

  
Figur 6 – Vänster. Teckning av lös ringbrynjevanten. Höger. ringbrynjeärm (Thordeman 1939: 109, 110). 

 

Ringbrynjehuvor/muzor 

Den vanligaste typen av skyddsutrustning från Korsbetningen är muzor. Ett exakt antal är 

svårt, om inte omöjligt, att nå. I vissa fall bedöms en klump med korroderade järnlänkar som 

en muza men kan lika gärna vara en del av en ringbrynjeskjorta, eller annat brynjeplagg. 

Thordeman bedömer dock att det rör sig om cirka 185 muzor. Majoriteten härrör från grav 2. 

En del ringbrynjehuvor påträffades inte på någon individ, men om det antas att varje 

ringbrynjehuva burits av någon stupad uppgår procentandelen av individer som burit muza till 

19,5% i grav 2 (Thordeman 1939: 98–104).  

     Utformningen på dessa muzor är, enligt Thordeman, av en och samma typ – täckandes hela 

bärarens huvud, haka och hals, med ett hål för ansiktet. En detalj som är vanligt bland 

Korsbetningens ringbrynjehuvor är att det nedanför kragen, både på ryggen och bröstet, sitter 

rektangulära flikar av ringväv, vilkas syfte var att skydda delar av bärarens bröst- och 
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ryggparti. Denna konstruktion lämnade dock axlarna oskyddade (se Figur 7). I de fall då 

ringbrynjehuvor påträffats på de individer som också bar bröstharnesk går ringbrynjekragen 

inunder harnesket, vilket skiljer sig från hur de ofta avbildas på kontinenten (Thordeman 

1939: 106). Nyare forskning kring ringbrynjehuvorna från Korsbetningen menar att det finns 

spår av insydd vaddering, vilken skyddade bäraren från trubbigt våld (Hellman 1995: 5–9).  

      

Figur 7 – Vänster. Kranium med ringbrynjehuva. Höger. Kranier med ringbrynjehuvor in situ (Thordeman 1939: 101, 102). 

 

Handskar 

I Korsbetningsmaterialet hittades 20 stridshandskar (22 de lösa ringbrynjevantarna räknas in) 

av olika fragmenteringsgrad. De handskar som är i mer komplett skick, exempelvis nr 2 och 

nr 17, ger en god inblick i deras konstruktion. Varje individuellt handskfinger konstruerades 

av ett flertal små plattor som gav bäraren stor mobilitet i fingrarna. Handryggen skyddades av 

flera överlappande plattor medan knogarna täcktes av ett enda järnstycke som var anatomiskt 

utformad. Handledsskydden bestod av antingen ett flertal långsmala plattor som löpte 

parallellt med bärarens underarm, eller av ett mindre antal större plåtar som utgjorde ett 

timglasformat skydd. Ett exempel på detta är stridshandske nr 10 (se Figur 8).  

     Handske nr 17, vilken liknar nr 2, undersöktes år 2019 med röntgen för att få större 

kunskap handskens konstruktion. Undersökningen avslöjade att flera av de plåtar som hittades 

i 1905 år utgrävning inte tillhörde handsken utan ett bröstharnesk (Neijman & Mårtensson 

2019: 28–35). 
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Figur 8 – Vänster. Stridshandske nr 3. Höger. Stridshandske nr 10 (Thordeman 1939: 420, 433). 

 

Övriga rustningsplagg 

Till de fynd som inte ingår i ovanstående kategorier räknas axel- och knäplåtar. Tre av 

bröstharnesken hade tillhörande axelplåtar. Utöver dessa hittades tre separat (se Figur 9). En 

av dessa var rund och skålformad, med två små hål i mitten. Denna hittades i samband med en 

av ringbrynjeskjortorna och tros ha knutits fast på högra armbågen. Ett annat exemplar har 

dekorativt utformade kanter, nitar på insidan, och tros ha varit en axelplåt. Den tredje har en 

oval form och har möjligen varit ett knäskydd (Thordeman 1939: 113).  

 

Figur 9 – Vänster. Armbågsplåt. M. Knäplatta. Höger. Axelplåt (Thordeman 1939: 113). 

 

Det enda skydd för fötterna som hittats är ett par pansarskor. Dessa var konstruerade av 

tvärgående, välvda järnplattor, vilka överlappade varandra för att ge ett gott skydd för foten. 

Dessa nitades fast på ytter- eller innersidan av en lädersko, vilket gjorde detta till ett flexibelt 

skydd. Pansarskorna från Korsbetningen bestod av fyra plattor vardera (se Figur 10). Förutom 

dessa pansarskor och knäplattan hittades inga spår av benskydd vid Korsbetningen. 

Anledningen till detta är oklart (Thordeman 1939: 117). 
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Figur 10 – Ett par pansarskor från Korsbetningen (Thordeman 1939: 122). 

 

En sista fyndkategori som inte räknas med i analysen, men som tas upp i diskussionen, är 

bältesspännen. Ett stort antal av dessa påträffades i samtliga gravar. Det kan antas att vissa av 

dessa tillhörde spännen på rustningar, men förmodligen utgörs lejonparten av den typ av 

bälten som knöts kring midjan. Thordeman (1939) beräknar, med förbehåll för att många av 

söljorna ej är bältesspännen, att om varje sölja tillhörde en individ blir resultatet att 49,79% av 

alla funna individer hade ett bälte. Även om detta antal är osannolikt antyder det att en stor 

andel av individerna var påklädda när de gravlades (Thordeman 1939: 117–121). 

3.2. Mästerbyfynden 

En stor mängd material som härleds till slaget vid Mästerby år 1361 har uppkommit vid 

fältundersökningar på Fjäle myr. Hit hör inte minst vapenfynd, en fyndkategori som lyser med 

sin frånvaro i Korsbetningsmaterialet. Till skillnad från Korsbetningsmaterialet är 

Mästerbyfynden belägna i plöjd jord, vilket leder till högre fragmenteringsgrad jämfört med 

föremålen i massgravarna (Lingström a 2020: 65–68). Här presenteras i korthet de fynd som 

bedöms vara av rustningskaraktär.  

     Inga kompletta rustningar har hittats i Mästerbyundersökningarna, endast fragment, 

enstaka rustningsplåtar och ringbrynjeringar. Dessa delar förekommer tillsammans andra med 

typer av fynd, vilka karakteriserar ett slagfält: pilspetsar, fragment av stöt- och huggvapen, 

samt sporrar och bältessöljor. (Lingström b 2020: 7–14). 

     Av lamellfragmenten är de flesta i sådant skick att det är svårt att länka dem till 

rustningarna från Korsbetningen, men ett fåtal är tillräckligt intakta för att vissa likheter ska 

kunna utrönas. Exempelvis kan ett fragment kopplas till bröstharnesk nr 25 från 

Korsbetningen – alltså lamellrustningen (Lingström 2009: 39). 

     Ringbrynjefynden kan räknas till ett tiotal. Det rör sig om enstaka ringar, vilka inte ger 

någon uppfattning om rustningsplaggets utformning. En tidigare markägare hittade dock, i 

samband med plöjning under 1900-talets förra hälft, en hel ringbrynjeskjorta väster om det så 

kallade Ajmundsänget. Detta kan dock inte verifieras, men förefaller inte otroligt med tanke 

på de fynd som hittills hittats. Ett antal bältesspännen hittades även, vilka påminner om de 

som hittades i massgravarna vid Korsbetningen (Lingström b 2020: 12). 

     Trots att materialet är så pass fragmentariskt säger det mycket om hur soldaterna vid slaget 

vid Mästerby var rustade. Främst får vi reda på att harnesk av laminerade och segmenterade 
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plåtar bars, samt att det förekom rustningsplagg av ringbrynjeväv. Att bältessöljor påträffades 

tyder på att ett även vanliga kläder eller textilrustningar för torso bars (Lingström a 2020: 67–

68).  

3.3. Övriga skyddsutrustning 

Materialet som presenteras i denna del bidrar till några av de tolkningar som tas upp i 

diskussionen. Mängden arkeologiskt material av rustningskaraktär med datering till 1300-talet 

är stort. Därför har endast ett tre exemplar valts. Dessa är: ringbrynjeärmar från The Tower 

Armouries i London, armskenor av läder från The British Museum, och en hjälm från 

Vestfold i Norge. 

     Ringbrynjeärmar är ett vanligt förekommande rustningsplagg i The Tower Armouries´ 

inventarier. Denna typ av rustning gav skydd åt bärarens armar och spändes vanligtvis fast i 

axlarna och under armhålorna. Tidigare antogs det att denna typ av ringbrynja uppkom under 

1400-talet, då heltäckande plåtrustningar blev allt vanligare. En hel ringbrynjeskjorta var 

tung, men en del av tyngden kunde tas bort om endast armarna blev täckta av brynjeväv. 

Bröstkorgen skyddades trots allt av ett bröstharnesk av solid plåt. I The Tower Armouries 

påträffades dock andra exempel ärmar av samma typ, vilka dateras till mitten av 1300-talet. 

Då existerade inga harnesk som de som uppfanns under det sena 1300- och 1400-talet 

(Richardson 2012: 39). 

     En annan typ av rustning som är av relevans för ämnet är armskenor av läder. Det 

exemplar som finns i The British Museums samling är av härdat läder, dekorerat med 

slingrande mönster, och var till för att skydda överarmarna. Flera referenser till sådana typer 

av skenor påträffas i de medeltida inventarierna i The Tower Armouries (Richardson 2012: 

63–64). 

     Hjälmar var en viktig del av den medeltida skyddsutrustningen. Inga sådana hittades dock i 

massgravarna vid Korsbetningen. En hjälm som dock bedöms som samtida med slaget vid 

Visby, kommer från Vestfold i Norge (se Figur 11). Denna hjälm är av typen 

järnhatt/kittelhatt och är konstruerad av flera järnplåtar, vilka har nitats fast vid på insidan av 

två överkorsande järnband (kringla.nu). Det breda brättet är typisk för denna typ av hjälm, och 

begreppet ”kittelhatt” härrör förmodligen från konstruktionen (NE.se).  

 

Figur 11 – Järnhatt från Vestfold, Norge (kringla.nu). 
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3.4. Skriftliga källor 

Det medeltida samhället byggde på lagar. Dessa lagar finns i flera fall bevarade, exempelvis 

Gutalagen, Upplandslagen och Hälsingelagen, vilka nedtecknades under 1200-talet. De berör 

en stor mängd ämnen, däribland landets försvar, vad samhället förväntades göra i händelse av 

krig och oroligheter. Tre begrepp som uppkommer i samband med försvaret av landet är: 

ledung, landvärn och folkvapen.  

     Ledung var ett militärt organisationssystem som syftade till att upprätthålla krigsförmågan 

till sjöss – alltså att riket skulle ha tillgång till en krigsflotta. Flottan bemannades med män 

från landsbygden (Larsson 1993: 111–112). 

     Landvärn var ett system liknande ledungssystemet, men för landstridskrafter. Detta system 

byggde på att varje stridsduglig man i de olika landskapen skulle hålla vakt över landet och ha 

tillgång till vapen och utrustning i händelse av krig (Neijman 2017: 21). 

     Folkvapen är en term som syftar till de vapen och den utrustning som varje vapenför man 

enligt lag var tvungen att ha till förfogande. Vad folkvapen innebär är relevant för denna 

uppsats och diskuterad nedan. 

     De olika landskapslagarna berör i varierande utsträckning ämnet folkvapen. Mest relevant 

för denna studie är vad Gutalagen säger i ämnet. Faktum är dock att inget nämns, endast att 

om en man är 18 år är han förpliktigad att hålla vakt, samt att han från 20 års ålder bör hålla 

sig med fulla vapen. Vad ”fulla vapen” innebär i praktiken berörs inte i de bevarade 

lagtexterna. Att hålla folkvapen var dock även en förpliktelse för bastardsöner. Om en sådan 

önskade lämna sin fars hus skulle denne få pengar, tyger och folkvapen. Att äga vapen och 

utrustning var därför något som även den som inte ägde land var förpliktigad till (Neijman 

2017: 45). 

     I landskapslagarna från fastlandet får vi mer information om vad folkvapen innebar. I 

Hälsingelagen nämns att varje vapenför man i sin ägo ska ha fem olika folkvapen: svärd eller 

yxa, järnhatt, brynja eller muza, samt pil och båge. I samband med ledung omnämner 

Södermannalagen att svärd, sköld, spjut och järnhatt, samt muza och någon form av 

bröstpansar bör hållas. Folkvapen nämns även i Upplandslagen, men vad som definierades 

som ett sådant omnämns inte. Folkvapen bör därför ses som ett koncept. Vapen och 

skyddsutrustning i sig var nödvändigt att inneha, men att det inte fanns några specifika vapen 

eller rustningsplagg som var kravbelagda (Neijman 2017: 46–47).  

     Folkvapen beskrivs även i Söderköpings stadslag. Där nämns att muza, plata, 

kittelhatt/järnhatt, svärd och sköld var kravet för en vapenför man (Thordeman 1941: 59). 

Sammanfattningsvis antyder lagtexterna att svärd eller yxa, sköld och hjälm var minimikravet 

för en vapenför man att äga. Detta kunde kompletteras med ringbrynjehuva och bröstpansar, 

vilket kunde innebära brynja, plata eller en vadderad stridsjacka (Neijman 2017: 48  
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3.5. Bildkällor 

Tre bildkällor används i denna uppsats som jämförelsematerial. De första två är medeltida 

illustrationer och den tredje är en gravsten som dateras till ett par år efter slaget vid Visby. 

Endast två illustrationer och en gravsten används som jämförelsematerial i arbetet.  

 

Illustrationerna  

I det franska manuskriptet Chroniques de France ou de St Denis, en historisk krönika från 

1380, avbildas en stor mängd rustade män – både i strid och i andra sammanhang. En av de 

händelser som beskrivs i manuskriptet är det så kallade Jacquerie-upproret, vilket var ett 

bondeuppror som ägde rum i slutet av 1350-talets Frankrike. Detta uppror avbildas i flera av 

illustrationer. Två av dessa används som jämförelsematerial i denna uppsats. I bildarkivet 

tillhörande The British Library Catalogue of Illuminated Manuscripts benämns dessa 

illustrationer f.133 och f.41v. 

     F.133 avbildar sju till åtta soldater med vapen i hand, vilka hugger ihjäl flera obeväpnade 

män. Deras utrustning skiljer sig mycket åt i jämförelse med hur andra soldater är avbildade i 

manuskriptet. Ingen av dem bär plåtrustning på extremiteter eller bål. Dock har samtliga 

hjälm av ett eller annat slag – exempelvis kittelhattar och bascinett-hjälmar. Tre av de 

avbildade soldaterna har ringbrynjehuvor under hjälmarna medan de övriga bär huvor av 

textil. På bålen och armarna bär minst två, möjligen tre, av soldaterna vadderade stridsjackor. 

De övriga tycks bära kläder för vardagligt bruk. Av de händer som syns är fyra klädda i 

stridshandskar. Ingen av soldaterna bär några synliga skydd för benen (se Figur 12). 

     F.41v visar en större grupp soldater som plundrar ett bostadshus i Paris. Deras utrustning 

påminner mycket om de som illustreras i F.133. Samtliga bär hjälm och många 

ringbrynjehuva därunder. Ett flertal har vadderade stridsjackor medan andra bär civil klädnad 

för bröstet. I denna illustration syns dock endast en soldat med stridshandske på ena handen. I 

vänstra utkanten, bakom en öltunna sticker ett stålklätt ben fram. Detta är den enda 

avbildningen av ett rustat ben i båda dessa illustrationer (se Figur 12 och Figur 13). 

    

Figur 12 – Vänster. F. 133. Illustration av utbrottet av Jacquerie-upproret (manuscript miniatures, CC Public Domain).  

Höger. Gravskulptur av Hertig Christoffer i Roskildes domkyrka (Thordeman 1939: 115).  
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Figur 13 – F. 41v. Illustration av en grupp soldater som plundrar ett hus i Paris (manuscript miniatures, CC Public 

Domain).  

 

Gravskulpturen 

I Roskildes domkyrka i Danmark vilar Kronprins Christoffer, hertig av Lolland och Kung 

Valdemar Atterdags son. Han stupade i ett sjöslag utanför Helsingborg ett par år efter slaget 

vid Visby. Vid hans grav finns en skulptur av den unge kungasonen – iklädd full 

krigsmundering. Detta är en mycket viktig inblick i hur en välrustad dansk soldat var klädd 

(Thordeman 1939: 115). 

     Gravskulpturen av Hertig Christoffer visar en man klädd i bascinetthjälm med tillhörande 

ringbrynjekrage, ett bröstharnesk som följer kroppens kurvor över en ringbrynjeskjorta, 

armskenor och stridshandskar, benskenor för lår och smalben, samt knä- och fotskydd (se 

Figur 12).  
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4. Analys 

I följande kapitel presenteras analysen av det aktuella materialet från Korsbetningen. 

Analysen syftar till att ge en inblick i hur utbredda de olika rustningstyperna var i materialet, 

samt vilka delar av kroppen som tycks ha varit prioriterade att skydda. 

     Analysen utgörs av tre delar. 1: Hur stor procentandel de olika rustningstyperna utgör i 

materialet. 2: Vilka delar av kroppen som skyddades. 3: Hur stora procentandelarna av de 

olika bröstharnesktyperna är. 

     För att förtydliga analysen har ett cirkeldiagram för varje ovannämnd analyskategori tagits 

fram. 

4.1. Analys av rustningsmaterialet i stort 

I analysen ingår 249 olika rustningsplagg, vilka alla har redogjorts för i 

materialpresentationen. Kategorierna utgörs av bröstharnesk, ringbrynjehuvor, 

ringbrynjeskjortor, stridshandskar, stålskor, axelskydd, armbågsskydd och armbågsskydd (se 

Tabell 1). De två ringbrynjevantarna har flyttats från kategorin ringbrynjeskjortor till 

stridshandskar, då de är ämnade att skydda händerna. Trots att det tekniskt sett finns två 

exemplar av stålskor räknas de i analysen som ett enda plagg, då de tillhör samma par. Detta 

gäller även vissa av axelplåtarna. 

 

Figur 14 - Diagram över fördelningen av det fullständiga rustningsmaterialet från Korsbetningen. 
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Tabell 1 – Fördelning av rustningsmaterialet från Korsbetningen, redovisat i exakta tal.  

Harne

sk 

Ringbrynjesk

jortor 

Ringbrynjeh

uvor 

Stridshand

skar 

Ståls

kor 

Axelsk

ydd 

Armbågss

kydd 

Knäsk

ydd 

25 9 185 23 1 4 1 1 

 

I Figur 14 redovisas procentandelarna av de olika rustningstyperna 

     Av diagrammet går det att utläsa att nära ¾ av rustningsmaterialet utgörs av 

ringbrynjehuvor, vilket gör den till den vanligaste typen av rustningsfynd. Den näst vanligaste 

är bröstharnesk, omfattande 10,0%, följt av stridshandskar om 9,2%. Ringbrynjeskjortorna 

utgör endast 3,6% av materialet, vilket gör denna kategori hälften så vanlig som 

bröstharnesken. Återstående fynd utgörs av axelskydd omfattande 1,6%, och stålskor, 

armbågsskydd och knäskydd omfattande 0,4% vardera.  

4.2. Analys av vilka kroppsdelar som skyddades 

I denna del av analysen används samma material som i ovanstående analyspunkt, dock med 

syfte att utröna hur stor procentandel av rustningsplaggen som var ämnade att skydda 

huvudet, bålen, etc. De olika områdena på kroppen definieras i Figur 15.  

 

                                       

Figur 15 – Bild över de delar av kroppen som rustningsplaggen i analysen syftade till att skydda (illustration av författaren). 

 

     Här kategoriseras rustningsplaggen på ett annorlunda vis – utefter de kroppsdelar som 

skyddades. Följande kategorier ingår i analysen: huvudskydd, bröstskydd, handskydd, 

benskydd, axelskydd och armskydd (se Tabell 2).  
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     I huvudskydd ingår endast ringbrynjehuvorna, i bröstskydd ingår harnesken och 

ringbrynjeskjortorna, i benskydd ingår stålskorna och knäplåten, i axelskydd ingår 

axelplåtarna, och i armskydd armbågsplåten, den lösa ringbrynjeärmen och 

ringbrynjeskjortorna. Denna sistnämnda punkt är speciell, då ringbrynjeskjortor ingår i både 

kategorin bröstskydd och i armskydd. Detta beror på att ringbrynjeskjortor även täcker 

armarna hos bäraren.  

 

 

Figur 16 – Procentandelar över de kroppsdelar som rustningsplaggen var ämnade att skydda.  

 

Tabell 2 – Tabell visande exakta värden över vilka kroppsdelar som rustningsplaggen var ämnade att skydda.  

Huvudskydd Bröstskydd Handskydd Benskydd Axelskydd Armskydd 

185 34 23 2 4 10 

     

I Figur 16 visas procentandelarna av vilka kroppsdelar som täcktes av rustningsplaggen från 

Korsbetningen. 

     Då 72% av materialet var ämnat att täcka huvudtrakten tycks denna kroppsdel vara 

prioriterad att skydda av de stridande framför Visby portar prioriterade. Av övriga skydd 

omfattas 13,2% av Bröstskydd, och därefter handskydd om 8,6%. Utöver huvudet verkar 

bålen ha varit prioriterad, och därefter händerna. Benskydd, armskydd och axelskydd utgör 

tillsammans endast 6,3% av det totala materialet, vilket tyder på att dessa kroppsdelar inte var 

lika prioriterade. 

4.3. Analys av brösthanesken 

I denna del av analysen görs en mer detaljerad undersökning av de 25 bröstharnesk som 

hittades i massgravarna vid Korsbetningen. De sex olika typerna av bröstharnesk tas här upp 

och redovisas i procentandelar. Syftet med att analysera mängden av de olika harnesken är att 

få en överblick av hur vanligt förekommande de olika harnesktyperna var bland soldaterna. 
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Figur 17 – Procentandelarna över olika typer av bröstharnesk från Korsbetningen.  

 

Tabell 3 – Fördelning av de olika typerna av bröstharnesk från Korsbetningen, redovisat i exakta tal.  

Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V Typ VI 

7 8 3 5 1 1 

 

I Figur 17 redovisas procentandelarna för de olika harnesktyperna. Tydligt är att Typ I, II och 

IV utgör störst andelar. 80% av samtliga harnesk är därmed av liknande konstruktion med en 

förslutning mitt på ryggen. Därefter följer Typ III och sist Typ V och VI. De två sistnämnda 

omfattar endast 4% (1 enhet) vardera. Att försluta harnesket mitt på bröstpartiet, vilket gäller 

för Typ V och Typ VI, hör alltså till ovanligheten bland harnesken från Korsbetningen. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras det material som har analyserats ovan. I resultatet besvaras 

frågeställningarna kortfattat, och ett antal av författarens egna illustrationer presenteras för att 

förtydliga svaret på huvudfrågeställningen: Vilken typ av rustningsplagg bar en soldat vid 

tiden för slaget vid Visby, år 1361? 

     För att underlätta diskussionen gås de olika delarna av kroppen igenom var för sig – vad 

analysen av korsbetningsmaterialet säger, hur detta jämförs med annat arkeologiskt material, 

vilka likheter och skillnader som finns mellan korsbetningsmaterialet och bild- och textkällor. 

5.1. Skydd för huvudet 

I analysen över vilka kroppsdelar som tycks ha prioriterats att skydda uppstår en tydlig bild 

över de stupade vid Korsbetningen. Skydd för huvudet, i form av muzor, står nämligen för 

72% av materiellt – en överväldigande majoritet. Som tidigare nämnts kan vissa av 

ringbrynjeskjortorna ha misstolkats som muzor. Andelen huvudskydd kan därmed ha varit 

mindre. Detta är dock svårt att uttala sig om utan att ha utfört grundligare analyser av 

objekten. Om Thordemans tolkning stämmer betyder det att huvudet var högst prioriterat att 

skydda. Dock är det långt ifrån samtliga individer från massgravarna som bär något skydd för 

huvudet. Det rör sig om 19,5% av alla individer i grav 2 där flest sådana plagg har hittats, och 

15,6% av det totala antalet individer. 

     Vad säger då andra källor? Muzor omnämns i flera lagtexter från fastlandet som en del av 

folkvapnen, men dessa tillhör sällan minimikravet för en vapenför man att inneha. En 

ringbrynjehuva bör istället ha utgjort ett komplement – något som en man kunde investera i 

för att få ett bättre skydd för huvud, hals och nacke. Det kan därmed inte förväntas att 

samtliga män hade sådana rustningsplagg. Illustrationerna från Chroniques de France ou de St 

Denis stärker denna uppfattning. Där syns ett flera soldater med ringbrynjehuvor medan andra 

inte bär dessa. Istället har de vanliga textilhuvor för vardagsbruk.  

     Något som dock helt saknas i Korsbetningsmaterialet är hjälmar. Inte heller Gun 

Westholms (2007) beskrivning av den gotländska armén innehåller dessa. Hjälmar är dock allt 

annat än frånvarande i lagtexterna och bildkällorna. Den tolkning som Thomas Neijman 

(2017: 48) lägger fram är att hjälm, tillsammans med sköld, svärd eller yxa, ska räknas som 

det absoluta minimumkravet för en vapenför man. Exakt vilken hjälmtyp som föredrogs är 

oklar, men hjälmen från Vestfold (se Figur 11) ger en indikation på att kittelhattar användes i 

Norden under denna tid. I illustrationerna från Chroniques de France ou de St Denis, där 

samtliga soldater bär hjälm, syns även andra typer av hjälmar, likt bascinetter av olika slag, 

samt en stor mängd kittelhattar. Christoffer av Lollands gravskulptur visar en bascinett med 

tillhörande ringbrynjekrage, en hjälmtyp som bör anses vara modern vid tiden för 1361 års 

invasion. Om den danska armén bestod av legosoldater är det möjligt att liknande hjälmar 
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bars av dessa.  

     Författarens uppfattning är att hjälmar är helt frånvarande i Korsbetningsmaterialet för att 

de är relativt enkla att ta bort från en död kropp. Om hakremmar fanns kunde de enkelt 

spännas eller skäras av, och därefter lossnade de lätt från huvudet. Materialet som syns i 

massgravar speglar inte nödvändigtvis slagfältsmaterialet.  

5.2. Skydd för bröstet/torson  

Skydd för bröstet/torson utgör en mindre andel än huvudskydden, men är den näst största 

kategorin omfattande 13,2%. Denna grupp består av bröstharnesk av plåtar samt 

ringbrynjeskjortor. Att skydda bröstet tycks ha varit mindre prioriterat än att skydda huvudet. 

Detta avspeglas även i lagtexterna. Bröstskydd tycks inte vara ett av de viktigaste folkvapnen. 

Både bröstharnesk och ringbrynjeskjortor tycks istället utgöra komplement. Det kan därmed 

antas att först efter att hjälm eller muza införskaffats skulle en vapenför man skaffa 

bröstskydd om ekonomiska medel för sådana fanns. 

     I Chroniques de France ou de St Denis syns varken harnesk eller ringbrynjeskjorta, vilket 

utgör en skillnad jämfört med både Korsbetningsmaterialet och lagtexterna. Dock avbildas en 

annan typ av skydd, nämligen textilrustningar. Ett sådant plagg kallas aketon eller gambeson. 

Textilskydd förmultnar i jorden och lämnar inga spår, vilket förklarar varför de är osynliga i 

Korsbetningsmaterialet. Dock finns spår som av författaren tolkas som att textilrustningar kan 

ha burits. Den stora mängden bältesspännen som hittats i massgravarna har tolkats som att 

individerna begravdes i sina vardagskläder, men det är inte omöjligt att de egentligen bar 

stridsjackor av tyg likt de som avbildas i illustrationerna. 

     Att diskutera huruvida plåtharnesken tillhörda gutniska eller danska soldater är något som 

ingår mycket i det moderna narrativet. Att harnesket med ätten Roordas vapen tillhörde en 

legosoldat är troligt. Det kan även antas att lamellrustningen tillhörde en gotlänning 

(Thordeman 1939: 225–229). Att lamellrustningar bars av fler än en gutnisk soldat finns det 

belägg för i Mästerbymaterialet, då en lamell som påminner starkt om de från Harnesk nr 25 

påträffades på slagfältet. Däremot finns det inga direkta indikationer på att de olika 

harnesktyperna tillhörde någon specifik nationalitet. Thordeman menar att fynd från andra 

lokaler i Norden antyder att harneskutvecklingen inte följde några nationsgränser. Snarare var 

utvecklingen samtida över hela regionen (Thordeman 1939: 225–226). Av analysen att döma 

var Typ I, II och IV de vanligaste som bars vid slaget.   

     Den mest anmärkningsvärda detaljen med ringbrynjeskjortorna kan anses vara den korta 

längden. Att magregionen, en kritisk punkt, inte täcks av är förbryllande. Thordeman (1939) 

lägger inte fram några teorier kring detta, men han nämner att inget plåtharnesk i materialet 

har påträffats tillsammans med en ringbrynja. Om dock dessa två ringbrynjor jämförs med de 

ringbrynjeärmar som finns i The Tower Armouries, syns en avgörande likhet: som separata 

plagg ger de undermåligt skydd, men tillsammans med ett bröstharnesk fungerar de trots att 

stora delar av torson inte skyddas. Att göra sig av med stora partier av ringbrynjan utan att bli 

av med skydd är en logisk åtgärd, då vikten som bärs minskar. Det är därför möjligt att dessa 

ringbrynjeskjortor egentligen är en form av ringbrynjeärmar.  
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5.3. Skydd för armar, axlar och händer 

Skydd för de övre extremiteterna är i viss mån länkade till skydd för torson, då många av 

bröstharnesken och ringbrynjeskjortorna även skyddar armarna och axlarna. Under 1300-talet 

blev dedikerade skydd för just leder allt vanligare, vilket syns i Korsbetningsmaterialet i form 

av axelplåtar. Oftast är dessa fastgjorda vid ett harnesk.  

     Separata rustningsplagg, ämnade att enbart skydda armarna och axlarna, är dock ovanliga i 

materialet. Endast ett exemplar av separat axelskydd, armbågsskydd och underarmsskydd 

finns i materialet. Armskenor, likt de som avbildas i Christoffer av Lollands gravskulptur, är 

helt frånvarande. Den närmaste parallellen med armskenor är den lösa ringbrynjeärmen (se 

Figur 6), men detta är också det enda exemplet på separat skydd för underarmarna. Möjligt är 

att sådana skydd i många fall var gjorda av läder, likt de som finns i The Tower Armouries. 

Det finns dock inga konkreta belägg för att sådana skydd följde med ner i massgravarna.  

     Stridshandskar är dock relativt vanliga i Korsbetningsmaterialet. De utgör 9% av 

materialet. Även när ringbrynjeskjortorna inberäknas i kategorin armskydd är kategorin 

handskydd fortfarande större (se Figur 16). Thordeman (1939: 243–244) bedömer de 

stridshandskar (bortsätt från ringbrynjevantarna) som gått att analysera i större detalj som 

relativt moderna vid 1361 års invasion.  

     Inga referenser till stridshandskar eller skydd för händerna finns i landskapslagarna, men i 

illustrationerna från Chroniques de France ou de St Denis avbildar flera soldater med 

stridshandskar. Flera bärs av män som i övrigt inte bär mer än en hjälm. Det är värt att ha i 

åtanke att landskapslagarna skrevs ett hundratal år innan slaget vid Visby. Stridshandskar 

hade, att döma av Korsbetningsmaterialet och illustrationerna, blivit ett ofta förekommande 

rustningsplagg vid mitten av 1300-talet. Om de ansågs vara en del av folkvapnen går inte att 

veta med säkerhet, men då stridshandskar är relativt vanligt förekommande i 

Korsbetingsmaterialet och i samtida konst, antyder att så kan vara fallet. 

     En intressant anmärkning som Ingelmark (1939: 168) gör rörande den ringa mängden 

skador på händerna är att detta beror på svårigheten att i strid få in en träff på denna punk. Av 

personlig erfarenhet inom Historical European Martial Arts (HEMA) kan författaren 

dementera detta. Hugg mot händer är mycket vanliga, och därför är denna punkt viktig att 

skydda. Att de stridande utanför Visby portar visste detta måste ses som troligt.  

5.4. Skydd för ben  

Rustningsmaterialet från Korsbetningen som syftat till att skydda de nedre extremiteterna är 

mycket litet – endast ett knäskydd och ett par stålskor. Att dessa plagg existerar i materialet 

visar att benen inte var helt ignorerade när det kom till skydd. Fåtalet exemplar indikerar dock 

att benskydd inte stod högt på prioriteringslistan, något som blir mer uppenbart vid 

granskningar av landskapslagarna och illustrationerna från Chroniques de France ou de St 

Denis. I lagtexterna finns inga referenser över huvud taget till benskydd. Rustningsplagg som 

var ämnade att skydda övriga kroppen (förutom händerna) omnämns, men benskydd 

omnämns inte. Detta är en indikation på att benskydd inte var något som förväntades ägas av 

en soldat inom de lokala miliserna. Detta kan även observeras i Chroniques de France ou de 

St Denis. Endast en soldat syns bära benskenor på illustrationerna (se Figur 13). Resten har 

endast på sig hosor för vardagsbruk. 
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     Var då benskydd i stort sett helt frånvarande under slaget vid Visby? Det är svårt att svara 

på. Det kan dock antas att benskydd fanns i större utsträckning på den danska sidan än den 

gotländska. Materialet från massgravarna, samt historiska källor, visar att flera individer med 

adlig bakgrund deltog vid slaget (Westholm 2007: 163–164). Att dessa individer inte skulle 

lägga pengar på att införskaffa rustningar av hög kvalitet, däribland benskydd, finner 

författaren osannolikt. Exempel på hur dessa män kunde vara klädda för strid syns på 

Christoffer av Lollands gravskulptur (se Figur 12).  
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6. Resultat 

Efter analysen av materialet från Korsbetingen, samt jämförelser med annat material, kan nu 

uppsatsens huvudfrågeställning besvaras. Alltså: Vilken typ av rustningsplagg kunde en 

soldat, oavsett ursprung, bära vid tiden för slaget vid Visby, år 1361? För att förtydliga har ett 

antal illustrationer gjorts, vilka avbilda soldater i de rustningsplagg som bedöms ha varit 

närvarande vid slaget vid Visby. 

6.1. Slutsats 

Den plats på kroppen som bedöms varit viktigast för en soldat att skydda var huvudet. 

Korsbetningsmaterialet, lagtexterna och illustrationerna från Chroniques de France ou de St 

Denis gör detta tydligt. Hjälmar var troligtvis burna av så gott som samtliga vid slaget vid 

Visby. Järnhattar/kittelhattar (se Figur 18 och Figur 20), och bascinetter (se Figur 19 vänster 

och Figur 21), bedöms som de mest förekommande varianterna. Muzor/ringbrynjehuvor var 

även vanliga, men inte lika förekommande som hjälmar. 

 

Figur 18 – Lätt utrustad soldat, med järnhatt, och ringbrynjevantar (illustration av författaren). 
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Bröstskydd är mindre vanligt i både Korsbetningsmaterialet, och de bildliga och Skriftliga 

källorna. Bröstregionen tycks därmed ha varit mindre prioriterat att skydda är huvudet. Som 

skydd för bröstet bedöms harnesk av segmenterade plåtar ha varit vanligast. 

Ringbrynjeskjortor tycks dock ha burits mer sällan. Att döma av de mer välbevarade 

ringbrynjorna från Korsbetningen kan dessa ha varit ämnade att främst bäras tillsammans med 

ett bröstharnesk av plåtar (se Figur 20). Utöver metallrustningar för bröstet kan det antas att 

vadderade stridsjackor (se Figur 19 höger och Figur 19 vänster) bars av många soldater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19 – Vänster. Soldat med bascinett, gambeson, ringbrynjeärmar för underarmarna, och knäskydd (illustration av 

författaren).  

Höger. Soldat med muza, bröstharnesk av Typ II med tillhörande axelplåtar, och gambeson (illustration av författaren).  
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Armarna kunde skyddas av ringbrynjeärmar eller plåtar för axlar och armbågar (se Figur 19 

höger, Figur 20 och Figur 21), men att döma av Korsbetningsmaterialet, bild- och 

textkällorna var armskydd ovanligare än huvud- och bröstskydd. Dock bedöms stridshandskar 

ha varit relativt vanliga bland soldaterna i som stupade utanför Visby portar.  

 

Figur 20 – Soldat med järnhatt, muza, kort ringbrynjeskjorta och bröstharnesk av Typ I (illustration av författaren). 

 

Att döma av materialet från massgravarna och övriga källor var benen något som många 

soldater inte skyddade. Om benskydd av organiskt material har förekommit går ej att svara på. 

Knäskydd av järn (se Figur 19 vänster) kan ha burits av ett fåtal, men då endast ett exemplar 

av sådana skydd finns i materialet är det osannolikt att de var allmänt förekommande. Samma 

gäller för fotskydd, då endast ett par stålskor påträffas i Korsbetningsmaterialet. För soldater 

av högre status bedöms det dock som troligt att benskenor, knäskydd och stålskor har burits 

(se Figur 21).  
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Figur 21 – Soldat i bascinett med ringbrynjekrage, ringbrynjeskjorta, bröstharnesk av Typ I (harnesk nr 7), stridshandskar, 

och benskenor (illustration av författaren).  

 

Sammanfattningsvis finns det stora brister i Bengt Thordemans och Gun Westholms 

beskrivningar av förhållandena mellan den gutniska hären och den danska armén. I den 

aktuella uppsatsen har författaren försökt frångå den berättelse som traderas av Thordeman 

och andra författare, för att istället nyansera bilden av hur de stupade från Korsbetningen var 

rustade. Efter analys av det arkeologiska materialet från Korsbetningen, kompletterad 

skriftliga och bildliga källor, bedöms den gemene soldaten under slaget vid Visby som 

någorlunda välrustad. Detta motsäger äldre beskrivningar av den gutniska hären som i stort 

sett orustad, kontra den välrustade legoknekten. Att så pass få individer i massgravarna bär 

rustningsplagg, bedömer författaren som ett resultat av plundring efter slaget. Rustningsplagg 

som kunde tas bort med relativ enkelhet, likt hjälmar, togs bort från de döda innan 

gravläggningen, vilket förklarar avsaknaden av sådana plagg i Korsbetningsmaterialet. 

     Minimum av skyddsutrustning för en soldat vid slaget utanför Visby portar, bedöms vara 

en hjälm – något som stärks av både bildliga och skriftliga källor. Muzor kompletterade 

skyddet för huvudet, och bedöms ha burits under hjälmarna. Skydd för bålen bedöms också 

vara vanliga, men att en aketon/gambeson ofta användes istället för skydd av järn, likt plata 

eller ringbrynjeskjorta. Skydd för armar tycks ha varit ovanligare, men att det vanligaste 

formen av skydd för de övre extremiteterna var stridshandskar. Benskydd är nästan helt 

frånvarande i Korsbetningsmaterialet, samt i både de bildliga och skriftliga källorna rörande 

soldater av lägre rang. Därför bedömer författaren benskydd som ovanliga bland soldater 

inom den lokala milisen, medan de förmodligen var mer förekommande bland de danska 

styrkorna. 
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6.1. Framtida forskning 

Rustningsmaterialet från Korsbetningen är världsunikt och har gett forskningen stor kunskap 

om medeltida krigsklädand. Bengt Thordemans undersökningar och tolkningar av materialet 

ligger dock till stor grund för många av de antaganden som finns kring slaget om Visby 1361. 

Resultatet i uppsatsen ska inte ses som definitivt. Då inga självständiga undersökningar av det 

fysiska materialet har gjorts har studien fått förlita sig på de observationer som Thordeman 

själv gjort. 

     För att få ny kunskap om rustningsplaggen från Korsbetningen skulle nya analyser av det 

fysiska materialet behöva göras. En aspekt av materialet som framtida forskning skulle kunna 

beröra hur länge rustningsplaggen hade varit i bruk vid tiden för invasionen av Gotland år 

1361. Detta skulle kunna göras genom att jämföra stil och konstruktion av bröstharnesken 

från Korsbetningen med bevarade exemplar och avbildningar från kontinenten. 

     Det osteologiska materialet skulle även det kunna bidra med större kunskap om hur 

soldaterna vid slaget om Visby var rustade. Genom att jämföra resultatet av den aktuella 

uppsatsen med distributionen av huggskador mot skelettmaterialet, vilket Bo Ingelmark har 

redogjort för, skulle ge större insikt i vilka delar av kroppen som skyddades och inte.  
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