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Inledning
Källkritiskt, det medges gärna, finns en hel 
del att anföra mot slutledningarna och tolk-
ningen av det arkeologiska materialet, som 
framförs här. De äldre undersökningarna från 
1930-talet saknar exempelvis ofta exakta 
fyndangivelser i rapporteringen, vilket inne-
bär svagheter i senare gjorda spridningskar-
tor. Dessutom har, måste jag tillstå, tolkning-
arna av det arkeologiska materialet pressats 
för att nå det slutliga resultatet. Här finns 
möjligheter för andra tolkningar, inte minst 
med tanke på att borgen Lindholmen ännu 
inte är totalundersökt. Om eller när hela 
 anläggningen arkeologiskt undersökts kan 
spridningsbilderna av vapenfynden ge andra 
koncentrationer än de här föreslagna. 
 Vad gäller den hanseatiska överbefälhava-
ren, tillika borgmästaren från Lübeck, Bruno 
Warendorps död, saknas exakta skriftliga 
källor och här är den nedanstående framställ-
ningen närmast spekulativ. I en källa nämns 

att han miste livet i kampen om Skåne, men 
de exakta omständigheterna förblir oklara.2

 Bruno Warendorp kan ju faktiskt avlidit av 
andra orsaker än fiendens vapen. Han kan 
 exempelvis ha störtat från sin häst, fått hjärt-
infrakt eller dött i någon av tidens vanliga 
sjukdomar. Å andra sidan har hans kropp 
förts till Lübeck under hedersbetygelser och 
gravmälet i stadens Mariakyrka var en gång 
storstilat och prytt med både hans sköld och 
stridshjälm.3 Detta talar snarare för att Bruno 
Warendorp stupat i strid än att han mist livet 
av trivialare orsaker. 

Bakgrunden
Efter en lång tids söndring i Danmark besteg 
Valdemar IV, kallad Atterdag, Danmarks tron 
1340.
 Inledningsvis arbetade han energiskt för 
att återförena riket. Väpnad kamp och för-
handlingar användes omväxlande under de 
följande årtiondena för att återta de av rikets 
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Denna artikel om Lindholmen bygger på två typer av material där historiska källor och 
arkeologiska resultat sammanvävts. De skriftligga källorna kring det andra hansekriget 
har tidigt sammanställts av Shäfer, Reinhardt, Tägil och Skansjö. Det är främst deras 
framställningar som använts men uppgifterna har också kontrollerats i tillgängliga, 
tryckta källskrifter. Den andra materialgruppen är det arkeologiska källmaterialet, 
framgrävt i en serie undersökningar från 1930-talet till 1990-talet. Huvuddelen av 
detta material är sammanfattat i en rad uppsatser som är framlagda vid Arkeologiska 
institutionen i Lund och inte minst i boken Lindholmen: Medeltida riksborg i Skåne 
(Mogren & Wienberg 1995). 
 Artikeln har tidigare publicerats i en »smal» skrift i Bonn 2015 på engelska i Castles 
at war (Atzbach, Meldgaard Sass Jensen & Plith Lauritsen) men har här omarbetats 
något.1
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borgar som var förpantade till danska och 
tyska herremän.4 Samtidigt med de militära 
framgångarna utvecklade kung Valdemar en 

bred diplomati i Europa för att långsiktigt 
säkra sin överhöghet över Danmark.5

 Efter att riket konsoliderats med eröv-
ringen av Skåne 1359, inledde Danmark en 
aggressiv expansionspolitik i Östersjöområ-
det. Öland anfölls 1360 och intogs av danska 
trupper. År 1361 fortsatte flottan mot Got-
land och på högsommaren stod slaget vid 
Korsbetningen utanför hansestaden Visbys 
murar.6 
 Hansestädernas politiska ledning insåg att 
deras ekonomiska position i Östersjöområdet 
allvarligt hotades av den danska politiken.

Första hansekriget
En allians mellan de Vendiska hansestäderna, 
kung Magnus av Sverige och det Holsteinska 
furstehuset bildades 1361 för att möta det 
danska militära hotet. En flotta med 3000 
väpnade män ombord avseglade från Lübeck 

Fig. 1. Valdemar Atterdag. Väggmålning i Peterskyrkan, 
Nestvæd. Efter https://sv.wikipedia.org/wiki/Valdemar_
Atterdag

Fig. 2. Helsingborg, staden och slottet. Från »Civitates orbis terrarium» av George Braun & Franz Hogenberg. Fjärde 
bandet, Köln 1588.
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1362 under befäl av Lübecks borgmästare 
Johan Wittenborg. Enligt de upplagda krigs-
planerna skulle svenska trupper under kung 
Magnus ledning falla in i Skåne för att stödja 
Lübecks flottoperation. Lübecks flottas för-
sta anfallsmål riktades mot det starka fästet 
Helsingborg, själva låset för Öresund.7 
 Borgen försvarades av den själländske 
adelsmannen och medlemmen av den danske 
kungens edsvurna råd, Peder Nielsen Järn-
skägg.8 Vi kommer senare i denna framställ-
ning åter att möta denne man under åren 
1368–1369, men då som kommendant på 
Lindholmen och ledare för dess försvar. 
 De svenska trupperna uteblev dock och 
Johan Wittenborg tvingades att använda hu-
vuddelen av sina trupper i belägringen av 
borgen. En av hansans värvade enheter led-
des av en då ung kapten, Bruno Warendorp.9 
Helsingborgs slott var vid denna tid kraftigt 
befäst och belägringen drog ut på tiden. Det-
ta gav kung Valdemar möjlighet att samla en 
dansk flotta i Vordingborg. I hemlighet av-
seglade flottstyrkan och lyckades överrumpla 
de svagt bemannade hanseatiska koggarna på 
redden utanför Helsingborg. 12 koggar och 
viktiga fångar togs som byte av kung Valde-
mar. Johan Wittenborg tvingades till för-
handlingar och hans armé fick ta landvägen 
ner till Skanörhalvön, varifrån de sargade 
trupperna kunde embarkera mot hansans 
 städer. 
 Det militära misslyckandet för hanseater-
na var totalt och Valdemar stod starkare än 
någonsin. Johan Wittenborg fick betala dyrt 
för det militära misslyckandet. Han arreste-
rades, förlorade sina ämbeten och dömdes 
till döden. Rådet i Lübeck accepterade inga 
militära misslyckanden. Avrättningen ägde 
rum i månadsskiftet augusti-september 1363 
då Johan Wittenborg halshöggs framför råd-
huset på torget i Lübeck.10 
 Den 22 november 1365 slöts en för Dan-
mark fördelaktig fred med hansans städer.11 

Konfederationen i Köln
Det mäktiga handelsförbundet hade stora 
ekonomiska resurser till sitt förfogande. Att 
förödmjukas av Danmarks kung och samti-
digt se sina handelsintressen i Östersjöom-
rådet hotade var inget som kunde tolereras i 
längden. I november 1367 hölls det hansedag 
i Köln.12 Självklart var den uppkomna poli-
tiska situationen i Östersjöområdet den cen-
trala anledningen till mötet. Av de städer som 
närvarade beslutade inte mindre än 77 att 
bilda ett anfallsförbund riktat mot Danmark. 
Ombord på de beväpnade koggarna som de 
förbundna städerna skulle möta upp med, 
skulle varje fartyg medföra hundra välbeväp-
nade män varav tjugo skulle vara tränade och 
väl utrustade armborstskyttar. Förbundet 
stärktes genom mäktiga allierade. Greve 
Adolf av Holstein, hertig Albrekt av Meck-
lenburg och kung Albrekt av Sverige förband 
sig att delta i anfallet på Danmark. Kriget var 
väl planerat genom en intensiv diplomati och 
öppnades på flera fronter samtidigt.13 
 Att genom ett snabbt motanfall förgöra 
fiendens styrkor, som vid Helsingborg 1362, 
var därmed uteslutet från dansk sida. De bor-
gar i Danmark som stod under Valdemar 
 Atterdags kontroll rustades istället och för-
sågs med starka garnisoner. Om den militära 
taktiken från dansk sida kan betraktas som 
defensiv så var den diplomatiska insatsen 
 desto kraftfullare. Kung Valdemar lämnade 
Danmark några veckor före krigsutbrottet 
och försökte skapa ett anfallsförbund i ryg-
gen på Hansans städer men också mot Hol-
stein och Mecklenburg.14 

Andra Hansekriget
Till skillnad mot det första hansekriget, då 
kampen koncentrerats kring Helsingborg, ut-
kämpades det andra kriget på flera krigsskå-
deplatser. Taktiken från konfederationens 
sida var att splittra de danska trupperna och 
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tvinga Danmark till ett lokalt försvar. Där-
med hade de danska militära enheterna ingen 
möjlighet att kraftsamla för ett större motan-
grepp, som framgångsrikt genomförts 1362.
 Som överbefälhavare över de samlade 
stridsinsatserna från Kölnkonfederationens 
sida utsågs Lübecks borgmästare Bruno Wa-
rendorp15 och möjligen var taktiken med 
flera olika anfallsmål hans egen idé.
 Kriget inleddes i Skåne, när den svenske 
monarken Albrekt av Mecklenburg med sina 
trupper, föll in i landskapet tidigt på våren 
1368. Städerna Falsterbo, Skanör, Ystad, 
Simrishamn och Lund föll snart. Borgen i 
Falsterbo höll ut till den 17 juni och därefter 
intogs Elbogen (Malmö) och Värpinge. Ett 
försök att överrumpla Helsingborg gjordes 
men misslyckades.16 
 Den 11 april anföll den nederländska hans-
ans städer, främst med legionärer från De-
wenter och Hardewijk, Norge och Bohuslän. 
Marstrand, Kungälv och Lödöse intogs och 
plundrades liksom Bergen.17 Därmed var en 

av Valdemars starkaste allierade, svärsonen 
kung Haakon av Norge, eliminerad.
 Greve Klaus av Holstein föll in i Jylland. 
Ribe och Viborg intogs. Klaus bror, Herman, 
erövrade samtidigt Lolland.18 
 Med 37 skepp och 2000 väpnade män om-
bord lättade huvudflottan ankar från Lübeck 
den 4 april 1368 med Köpenhamn som första 
anfallsmål. Med ombord fanns också 400 
hästar, åtta blidor, fyra andra kastmaskiner 
och murbräckor.19 Tägil har dock gjort något 
försiktigare beräkningar av hanseaternas 
truppstyrkor.20 Köpenhamns stad intogs snart 
och efter två månaders belägring, den 2 maj, 
föll också borgen. 
 Flera städer och borgar på Själland beläg-
rades och vissa intogs med storm av Kölnfe-
derationens trupper men andra kapitulerade 
efter förhandlingar.
 Hertig Albrekt av Mecklenburg lämnade 
hamnen i Warnemünde den 27 april med en 
eskader på tio koggar och troligen ett antal 
mindre fartyg. På skeppen fanns 300 riddare 
och ett okänt antal knektar. Annfallsmålen 
var dels Själland och dels att understödja det 
holsteinska angreppet på Lolland.21

 Stridigheter ägde även fortsättningsvis 
rum i Skåne, där svenska allierade stod i för-
bund med hansans trupper tillsammans med 
lokala danska stormän. Den viktiga Skåne-
marknaden säkrades militärt för Kölnfedera-
tionen samtidigt som ett brohuvud, genom 
intagandet av Köpenhamn, hade upprättats 
på den själländska sidan av sundet.
 Genom dessa framgångar kunde hansea-
terna inleda belägringen av det välförsvarade 
Helsingborg på sommaren 1368. Helsing-
borg var en av de starkaste borgarna i Dan-
mark och belägringen drog, trots de stora 
truppstyrkorna, ut på tiden och belägrarna 
tvingades övervintra utanför borgens murar. 
Först den 21 juli, efter ett års kamp, kapitule-
rade Helsingborgs garnison på gynnsamma 
villkor. Under de följande månaderna mottog 
borgens befälhavare Vicko Moltke och Hart-

Fig. 3. Albrekt av Mecklenburg, kung av Sverige till-
sammans med sin far, Hertig Albrekt av Mecklenburg – 
Schwerin (Från Meklenburgische Reimchronik 1378).
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wig Kale stora summor pengar från Lübeck 
och andra hansestäder.22 Intagandet av Hel-
singborg bör ha varit en personlig triumf för 
Bruno Warendorp. Han hade tagit revansch 
för Lübecks förnedrande nederlag 1362 och 
öppnat Danmarks lås för Öresund. 
 Allt tycktes gå Kölnfederationens militära 
styrkors väg. Kombinationen av diplomati, 
och därmed säkrandet av mäktiga bundsför-
vanter, och militär slagstyrka med överlägsen 

taktik, hade splittrat de danska försvarsresur-
serna och slutligen tvingat kung Valdemar 
och Danmark på knä.
 Dock återstod en borg att inta innan segern 
över Danmark var fullständig. I baklandet till 
den betydelsefulla Skånemarknadens huvud-
orter på Skanörhalvön låg det starka fästet 
Linholmen. För att långsiktigt trygga den 
hanseatiska överhögheten över marknads-
området borde även denna borg intas.

Fig. 4. Karta som illustrerar de militära kampanjerna under det andra hansekriget.

A: Attack riktning av de svenska trupperna under befäl av den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg.
B: Attack riktning av den holländska Hanseatic flottan.
C: Attack riktning av soldaterna från Holstein under befalla av Räkning Claus av Holstein och hans broder Herman.
D: Attack riktning av den huvudsakliga flottan från Lübeck under befalla av Lübecks borgmästare Bruno Warendorp.
E: Attack riktning av flottan under befäl av hertig Albrekt av Mecklenburg.

(Graphic made by Chatarina Ödman).
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Marschen mot Lindholmen
Den 14 augusti anlände 1100 man, som fri-
gjorts efter den långdragna men framgångs-
rika belägringen av Helsingborg till Höll-
viken under ledning av Bruno Warendorp.23 
Han mottogs i triumf av de hanseater som 
deltog i Skånemarknaden på platsen. Redan 
den 15 augusti marscherar trupperna vidare 
mot Lindholmen för att förstärka kung Al-
brekts styrkor, som belägrat borgen mer eller 
mindre effektivt sedan våren 1368.24 I en 
rapport av Bernhard Hoeppner till rådet i 
Riga den 18 augusti, berättas att förberedel-
ser för mottagandet av trupperna hade gjorts 
i Falsterbo25 vilket bör ha underlättat den 
snabba avmarschen mot Lindholmen som 
påbörjades den 15 augusti. 
 Marshen till Lindholmen bör ha kunnat 
göras på 1,5 dygn då vägsträckan mellan 
Skanör-Falsterbo och Lindholmen är ca  
20 km. Väl framme vid borgen väntade 
 Albrekt av Mecklenburg, säkert otåligt, på 
förstärkningarnas ankomst. Anfallsförbere-
delser hade troligen gjorts, stormstegar 
snickrats, armborstpilar tillverkats eller köpts 
in, förråd lagts upp och lägerplatser förbe-
retts. Man har troligen också försökt fylla 
igen vallgraven kring Lindholmen, ett farligt 
arbete som i så fall måste ha gjorts i skydd av 

nattens mörker. Ett brev från 1369, troligen 
skall det dateras till juli månad och inte till 
september, som DD/DRB anger26, berättas 
att Herman von Owe underhandlat med de 
hanseatiska fogdarna på marknaden i Skanör 
och Falsterbo. Det framgår att kung Albrekt 
och hans belägrande trupper fått problem 
framför Lindholmen. Mer krigsfolk och pro-
viant behövdes och kungen visste inte heller 
vem som var hans vän eller fiende. Rimligen 
kan detta tolkas som att Albrekt har stött på 
svårigheter och att hans härläger är utsatt för 
angrepp från soldater trogna Valdemar Atter-
dag. Möjligen har försvararna lyckats föra in 
förstärkningar till den belägrade borgen.

Lindholmen
Hur såg då borgen Lindholmen ut vid tiden 
för belägringen 1368–69?
 Lindholm, eller Lindholmen som är 
 platsens moderna namn, är beläget några 
 kilometer öster om dagens Svedala. På en 
vattenomfluten holme i en grund vik till Bör-
ringesjön anlades en relativt stor borganlägg-
ning under Erik Menveds regering, troligen 
under 1300-talets första årtionde.27 Fullt ut-
byggd kom borgen att bestå av en kvadratisk 
ringmursborg med 60 x 50 meters sidor. 
Ringmuren är 3,4 meter bred och murad i te-
gel i både skalmursteknik och fullmur. I bor-
gens nordöstra hörn hade ett kraftigt torn 
uppförts som i bottenvåningen säkrade bor-
gens brunn. Härifrån kunde den enda vägen 
till borgen beskjutas. Tillträdet in till borgen 
skedde via ett kraftigt porttorn med 10 me-
ters sida och mellan 2,5 och 3 meter tjocka 
murar med en genomgående, tre meter bred 
port. Vindbryggan har varit av kontraviktstyp 
och drygt 3,5 meter lång. Porttornet är upp-
fört i flera etapper men har troligen stått helt 
klar 1368. Borgmuren omgavs av en 15 me-
ter bred och minst två meter djup vallgrav 
som varit vattenförande. En ca tio meter bred 

Fig. 5. Karta över Skåne visar platsen för slottet Lind-
holmen (Grafik gjord av Chatarina Ödman).
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vall skiljde inre vallgarven från den natur-
ligga sjön. Centralt placerad i anläggningen 
fanns ett kärntorn med kvadratisk plan med 
10 meters sida. Murtjockleken var här lite 
drygt två meter och tornet kan ha varit så 
högt som 18 meter. Borgens södra sida upp-
togs av en ca 45 meter lång salsbyggnad vars 
inre rumsbredd varit drygt 7 meter (för när-
mare beskrivning av borgen se Mogren & 
Wienberg m.fl 1995). I salsbyggnadens bot-
tenvåning fanns minst tre rum. Förtagningar 
i murens yttersida visar på att en större, ut-
vändig trappkonstruktion var planerad 28 och 
troligen också utförd, vilken förmedlade 
kommunikation till salsbyggnadens andra 
våning.
 Höjden på ringmuren kan ha varit 18 me-
ter enligt en källa från 1700-talet29 men det 
är nog rimliggare att ringmuren haft en höjd 
på 12 till 14 meter30. Carl von Linne höjd-
uppgift kan istället gälla delar av kärntornet 
som stått som ruin in på 1700-talet.
 Vi vet inte hur stor garnison som fanns på 
Lindholmen vid tiden för belägringen men 
den har uppenbarligen varit tillräckligt stor 
för att försvara borgen med kraft. Befälha-

vare var den tidigare nämnde riddaren Peder 
Nilsen av den jylländska adelssläkten Järn-
skägg.31 

Stormen på Lindholmen
När Bruno Warendorp väl var framme vid 
Lindholmen bör han ha haft gott självför-
troende. I den snart två år långa militära 
kampanjen mot Danmark hade de fientliga 
borgarna fallit eller deras besättningar kapi-
tulerat inför Kölnfederationens militära slag-
kraft. Hitintills hade hans militära kampanj 
varit mycket framgångsrik. 
 Man får förmoda att Bruno Warendorp, 
omedelbart efter ankomsten till härlägret ut-
anför Lindholmen, satt sig in i den taktiska 
situationen. Han måste ha funnit att beläg-
ringen ditintills utförts på ett bra sätt och att 
man snabbt kunde komma till ett avgörande. 
Mindre anfall, för att sondera fiendens styr-
keförhållande, bör ha satts in innan huvudan-
fallet inleddes den 21 augusti. 
 Men vid Lindholmen murar uteblev fram-
gångarna och under anfallet stupade Bruno 
Warendorp.32 Man kan här notera att på Bru-

Fig. 6. Plan för situatio-
nen kring Lindholmen. 
Återuppbyggnaden av 
slottsplanen har placerats 
över en historisk karta 
från 1709 (Graphic från 
Chatarina Ödman).
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no Warendorps gravplatta i Maria kyrkan i 
Lübeck anges att han föll vid Helsingborg. 
Som redan Mantels visat är detta en omöjlig-
het då Helsingborg redan fallit den 21 juli. I 
eftermälet över Bruno omtalas bara att han 
föll i Skåne som anförare för »vår stads styr-
kor i kriget mot danernas konung».33 
 Hansans trupper avslutade belägringen 
 efter det misslyckade anfallet och avtågade 
från Lindholmen och så gör även Albrekt av 
Mecklenburg och hans män. 
 Lindholmen kom under de närmast föl-
jande decennierna att vara en av det danska 
rikets viktigaste stödjepunkter i Skåne.34

 Så långt känner vi händelseförloppet från 
skriftligga källor. Men vad hände egentlig-
gen? Vad fick en ditintills framgångsrik mili-
tär befälhavare, som efter två års strider 
 måste betecknas som en veteran, att så miss-
bedöma anfallsmålets styrka att han till och 
med själv stupar? 

 När vi ser på fynden från de arkeologiska 
undersökningarna får vi en del upplysningar 
om det dramatiska händelseförloppet. Pil-
spetsar från armborst har påträffats över hela 
anläggningen, till ett antal av 199 stycken.35 
Ytterligare armborstpilspetsar har framkom-
mit vid utgrävningarna på 1990-talet och den 
samlade mängden är över 200 fynd. Koncen-
trationer av projektiler finns kring salsbygg-
naden och porttornet, men också vid utanver-
ket. Harneskplåtar, delar av stridshandskar 
och ringbrynjefragment, upptar sammanlagt 
382 poster i fyndkatalogen36 och närstridsva-
pen som svärd, dolkar och spjutspetsar har 
påträffats i ett homogent brandlager på borg-
gården innanför porttornet vid de äldre un-
dersökningarna. På salsbyggnadens insida 
har även fragment av pansarhandskar och 
rustningsdelar återfunnits.37 Även utanför 
salsbyggnaden, på yttervallen, har rustnings-
delar påträffats.38 Här är utgrävningarna inte 
fullständiga och fler fynd kommer troligen 
att göras i framtiden. 

Fig. 7a. Rekonstruktion av borgens plan, med fördel-
ningen av fynd av armborst pilspetsar och fragment av 
rustningsdelar. Varje svart punkt representerar tre fynd 
av pilspetsar. Varje gul punkt representerar 1–5 fynd av 
rustningsdelar. Koncentrationen av fynd runt porttornet 
och den västra delen av hallbyggnaden är uppenbar. 
Grafik gjord av Chatarina Ödman efter Dahlén 1993.

Fig. 7b. Fördelningen av fynd av 
 vapen ger samma koncentration som 
fynd av rusningsdelar och pilspetsar från armborst. 
 Grafik gjord av Chatarina Ödman efter Dahlén 1993).
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 Detta material har sammanställts i sprid-
ningskartor av Dahlén39 vilka ger en bild av 
själva slutstriden på borgen. Enligt Dahlén 
bör både armborstpilar, rustningsdelar och 
närstridsvapen hamnat i den brandpåverkade 
lagerbilden i samband med krigshandlingar 
1360 eller 1368–69.40 Undertecknad menar 
dock att striderna 1369 har tolkningsföreträ-
de framför de övriga förslagen. Belägringen 
1360 däremot tycks ha varit en seg och lång-
dragen händelse. År 1360 nämns exempelvis 
att borgen intogs med hjälp av hotelser och 
en stor summa pengar.41

 Med hjälp av fynden kan följande skeende 
hypotetiskt rekonstrueras:
 Man får förmoda att Bruno Warendorp 
förberett slutanfallet med blidor och kastma-
skiner, dels sådana som redan funnits på plats 
vid hans ankomst och dels de han själv med-
förde. Stormavdelningar har sedan tagit sig 
fram till ringmurens fot och 12 meter höga 
stormstegar har rests, männen har snabbt 
 äntrat dessa höga svajiga stegar. Detta var 
ganska utsiktslöst, egentligen, men själva 
idén var inte att eskalera murarna utan att 
splittra försvaret. Spår av detta stormnings-
försök finns i form av delar till stridshand-
skar vid murens fot. Samtidigt har huvudan-
fallet riktats mot porten. En stormstyrka, 
kanske under Bruno Warendorps personliga 
ledning, har brutit igenom porten och port-
tornet. Väl inne på borggården har de anfal-
lande mött hårt motstånd. Från murar, kärn-
tornet och skytteloften har förvararna överöst 
den inträngande fienden med projektiler och 
skurar av pilar. I deras rygg har porttornets 
fällgaller fällts ned och inte bara hejdat för-
stärkningar att komma de anfallande till und-
sättning utan också hindrat varje möjlighet 
att retirera. De överlevande av stormstyrkan 
har tvingats in i hörnet mellan porttornet och 
salsbyggnaden. Här har de brutit sig in i sals-
byggnadens bottenvåning och i den efterföl-
jande närkampen har stormtrupperna och 
möjligen Bruno Warendorp själv huggits ned 

av försvararna. Förhållandevis stora mängder 
delar till rustningar har påträffats här, till-
sammans med pilspetsar och en del trasiga 
närstridsvapen.42 
 De stora mängderna fragment från harnesk 
och annan skyddsutrustning visar på intensi-
teten i närkampen där man bokstavligen hug-
git varandra sönder och samman.

Slutord
Om vi kan acceptera ovanstående tolkning av 
det arkeologiska källmaterialet bör, efter för-
handlingar om att häva belägringen, Bruno 

Fig. 8. Plakett till minne av Bruno Warendorp på hans 
tidigare hus i Lübeck, Mengstrasse 4 mittemot St. Maria 
kyrka (Buddenbrockhaus) (Foto: Anders Reisnert).

Fig. 9. Familjen Warendorps vapensköldar. Efter http://
www.geni.com/people/Elsebe-von-Warendorp/ 
6000000007377233243
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Warendorps lik ha utlämnats av försvararna 
för vidare färd till Lübeck och familjens 
gravställe i stadens Maria kyrka. Hans hjälm 
fanns kvar in på 1700-talet och hängde ovan-
för gravplattan, graverad i mässing.43 
 Fick då nederlaget vid Lindholmen någon 
betydelse för Hansan och Kölnfederationen? 
Egentligen inte. Den slutliga segern över 
Danmark gick visserligen förlorad men de 
viktigaste militära målen hade uppnåtts ge-
nom säkrandet av Skånemarknadens städer 
och dess marknadsplatser längs Öresunds-

kusten. Intagandet av Helsingborg gav också 
den hanseatiska militära makten upprättelse 
efter nederlaget 1362 och under de närmast 
följande åren kom Hansans militära styrka i 
Norden att vara ohotad. Vid freden i Stral-
sund 1371 kan segrarna diktera villkoren i 
det slutliga dokumentet. Under de komman-
de 15 åren får Hansan kontrollen över mäss-
områdena vid Öresund, men att inneha över-
högheten av den viktiga Skånemarknaden 
gav inte de ekonomiska fördelar som hans-
ans medlemmar föreställt sig. Stora kost-
nadsåtaganden åt upp vinsterna. Den danska 
kungamakten kontrollerade fortsättningsvis 
Lindholmen, och kunde därmed skapa viss 
oro i ryggen på Skånemarknadernas nya 
 herrar. 
 För släkten Warendorps del innebar för-
lusten av Bruno Warendorp inte heller något 
dynastiskt avbräck. Familjen kom även fort-
sättningsvis att spela en ledande roll i staden 
Lübecks politiska och ekonomiska liv.

Summary
Today the ruins after Lindholmen castle is 
situated a few kilometres from the urban area 
of Svedala and few kilometres south of 
Malmö Airport.
 It was founded by the Danish king Eric 
Menved around 1300 to neutralize local re-
sistance against the king. It was modern for 
its time and heavily fortified. Several times it 
played a major role in military conflicts. 
During the second Hanseatic war in 1368–69 
the castle was besieged by Swedish and 
Hanseatic troops. After a long siege, the 
 castle was stormed. It withstood the storm 
and the leader of the Hanseatic troops, the 
Mayor of Lübeck, Bruno von Warendorp 
was killed. The author of this article has 
combined historical sources with archaeo-
logical evidence to create a probable picture 
of the event.

Fig. 10. Gravsten över Bruno Warendorp i kyrkan S:ta 
Maria i Lübeck. Efter https://de.wikipedia.org/wiki/
Bruno_von_Warendorp

Texten kring figuren lyder: I herrens år 1369, tisdagen 
före St Bartholomeus dag (21 augusti), dog i Skåne Herr 
Bruno von Warendorp, son till Herr Gottschalk, borg-
mästaren och vår befälhavare i vår stad i kriget mot 
kungen av Danmark, hans kropp är här begravd. Bed 
för honom.
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