
 

Sjörövarna på Korsholms slott 
För över 650 år sedan byggdes en fästning på den kulle som idag kallas Korsholms vallar. 

Kullen var då en liten ö i den medeltida storsocknen Mustasaari. Fästningen kom att kallas 

Korsholms slott, men egentligen bestod den av träbyggnader omgivna av träpalissader dvs. 

stora ”staket”. De första åren var det ganska lugnt, men år 1396 råkade Korsholms slott ut 

för en sjörövarattack. De sjörövare som kom seglande kallades för vitaliebröder, och de hade 

under många år härjat på södra Östersjön. Namnet kommer från det gamla tyska ordet 

”Vitalien” som betyder livsmedel, alltså mat. Vitaliebröderna fick betalt av härskarna i 

Mecklenburg i Nordtyskland för att kapa handelsfartyg till Skandinavien, och de hade 

tillstånd att sälja bytet i de mecklenburgska hamnarna.   

Vitaliebröderna seglade norrut med snabbgående slupar, dvs. små lastfartyg, eller fiskebåtar. 

De kunde alltså navigera ganska bra i de steniga vattnen i Bottniska viken. De seglade hit 

därför att det inte längre gick så bra för dem längre söderut på Östersjön, bland annat hade 

de förlorat ett stort fäste på Gotland.  

Hur såg det då ut här i Norden när vitaliebröderna kom till Korsholm? Under slutet av 1300-

talet var det mycket oroligt i Skandinavien, alltså dagens Sverige (dit Finland hörde), Norge 

och Danmark. Sveriges kung Albrekt, som kom från Mecklenburg, var inte populär, så 

stormännen i Sverige valde den danska kungens dotter Margareta till drottning.  Men 

Albrekt hade fortfarande makten i huvudstaden Stockholm, och Margaretas trupper 

belägrade staden. Den belägringen bröt vitaliebröderna, vänner med Albrekt, genom att de 

lyckades skeppa in mat till staden. Men det var slutligen Margareta som vann de avgörande 

striderna, medan vitaliebröderna förlorade tillsammans med Albrekt.  

Margareta var alltså nu drottningen som regerade i praktiken – fast hon själv hade sett till 

att svenskarna valt hennes systers unga barnbarn till kung. Han hette Erik av Pommern, och 

blev adopterad av Margareta för att garantera tronföljden. När han valdes till kung och 

Margaretas medregent var han bara sex år gammal! 

När vitaliebröderna kom till Korsholm hade Margareta egentligen redan vunnit kampen. 

Vitaliebrödernas flykt norrut var ett led i deras nederlag. De höll ändå sitt näste här i tre år. 

Sedan lovade de, i ett brev som har bevarats, att överlämna alla borgar som de intagit till 

kronan. Hit hörde också Korsholms slott, som de överlämnade år 1399. Men Margareta var 

fiffig. I stället för att tvinga alla vitaliebröderna att lämna landet, så gav hon flera av deras 

ledare jobb i stället. En av dem hette Otte von Peccatel. Honom utsåg hon till fogde på 

Korsholms slott. När vitaliebröderna kom att få andra och fredliga uppgifter, drog de inte ut 

på fler sjörövarfärder.               Sammanfattning: Heidi Hummelstedt 

                   


