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FIGUR 1. Översiktskarta över platsen för slaget vid Getaryggen 1567. Slaget stod precis där Angerdshestra socken går upp i en kil i Mul-
seryds socken, markerat med svart pil. Sockengränserna är förstärkta med blå linjer. Bakgrundskartan är en detalj av Generalstabskartans 
blad J243-34-1, Ulricehamn, 1885. Bearbetning: Rickard Wennerberg.
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Inledning

Det slagfältsarkeologiska projektet med syfte att undersöka 
1500-talsslagfältet vid Getaryggen är unikt på flera plan. För det 
första har det lyckats att överhuvudtaget lokalisera platsen, trots ett 
tunnsått arkivmaterial och en synnerligen ogynnsam terräng när det 
gäller de gängse undersökningsmetoderna rörande slagplatser. För 
det andra involverade drabbningen svensk bondemilis vars utrust-
ning och beväpning är mycket knapphändigt beforskad.

Resultaten från de hittills genomförda undersökningarna är ur fle-
ra perspektiv anmärkningsvärda. I Sverige, såväl som utomlands, har 
det visat sig notoriskt svårt att lokalisera bataljer äldre än 1600-talet. 
Även mycket stora sammandrabbningar, som den i Axtorna 1565 
(Halland), innebär alltid stora svårigheter att överhuvudtaget ringa 
in arkeologiskt. Anledningen står bland annat att finna i det militära 
paradigmskifte som skedde i mitten av 1500-talet. Den moderna 
krigföringens principer och vapensystem bröt in, men innovatio-
nerna blandades upp med medeltidens beprövade arsenal och ibland 
svårtolkade taktiska uppträdande som fortfarande var i bruk. Dessa 
omständigheter ställer stora krav på förmågan att korrekt identifiera 
och tolka de artefakter som plockas upp ur marken.

Fyndmaterialet från Getaryggen ger för första gången en möjlig-
het att få en inblick i en svensk bondemilis beväpning, utrustning 
och gruppering i strid. Det går knappast att överdriva vikten av 
detta, då bondemiliser i århundraden faktiskt utgjorde ryggraden 
i det svenska invasionsförsvaret. Brötar, blockhus och svinryggar 
finns omtalade, men faktum är att få eller inga spår av sådana nå-
gonsin påträffats, och vi vet egentligen inte i vilken utsträckning 
allmogestyrkor föredrog distansstrid framför kamp man mot man. 
Undersökningarna vid Getaryggen har redan genererat betydande 
kunskaper till gagn för både arkeologer och historiker. Långt från 
prestigefyllda livrustkammare och adliga regementen, kommer 
fyndmaterialet från denna skogsbacke att ge en ögonblicksbild ur 
de småländska bondesoldaternas historia.

Bo Knarrström

Fil.dr. och slagfältsarkeolog

FIGUR 2. Bo Knarrström. Foto: Bo Knarrström.
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Bakgrund

Händelserna 1567 utspelade sig under det Nordiska Sjuårskriget, 
vilket pågick mellan 1563 och 1570. I kriget stod Sverige på ena 
sidan och Danmark, Lübeck och Polen i allians på den andra. Kriget 
böljade fram och åter med varierande framgång. Danska framgångar 
till lands uppvägdes av svenska framgångar till sjöss. Men snart gled 
striderna in i ett kostsamt utnötningskrig. Kriget avslutades genom 
freden i Stettin 1570 utan att någon sida egentligen vunnit. Då 
svenskarna tvingades köpa tillbaka Älvsborgs fästning genom den så 
kallade Älvsborgs första lösen kom villkoren dock att bli hårda för
svenskarna.

Kriget har kallats ”Det första stora kriget” och nu kom också ci-
vilbefolkningen att drabbas i en aldrig tidigare skådad omfattning. 
Trots detta är Nordiska Sjuårskriget idag nästan bortglömt. Men av 
alla krigets händelser utgör den danske fältöversten Daniel Rant-
zaus blixtangrepp på Småland och Östergötland senhösten 1567 
den kanske mest iögonfallande av alla. Hans armé räknade 4000 
man värvat fotfolk, samt ett par tusen ryttare och ett stort antal 
icke stridande som åtföljde trupperna. Den stora trossen bestod av 
hela 900 vagnar, samt tolv kanoner. Allt drogs längs de miserabla 
skogsvägarna. Hela fälttåget finns beskrivet i den krigsdagbok som 
senare sammanställdes i Rantzaus namn.

Syftet var att tvinga Sverige till fred genom att slå till mot områ-
den i centrala Sverige som dittills varit ganska förskonade. Genom 
att ödelägga så mycket som möjligt ville Rantzau tvinga fram ett 
avgörande. Danmarks statsfinanser hade sinat efter fyra års krig 
och samtidigt kände man till att Erik XIV sedan en tid inte var 
fullt tillräknelig. Det sistnämnda hade delvis lamslagit den svenska 
krigsledningen.

Den 20 oktober 1567 bröt den danska armén upp från Halmstad. 
Man följde Nissastigen upp mot det första etappmålet – Jönköping. 
De tyska, skotska och danska yrkessoldaterna blev snabbt missnöjda 
med den mödosamma marschen genom skog och moras. Man kla-
gade över att svenskarna undvek strid, övergav sina blockhus och 
ägnade sig åt att lägga timmerbråtar över vägen.

Den 30 oktober hade man nått till Västra Jära by, nära dagens 
korsning mellan Nissastigen och riksväg 40. Genom några infångade 
svenska ryttare fick man kännedom om ett starkt befäst blockhus 
där svenskarna tänkte göra motstånd. I gryningen den 31 oktober 
sändes förtruppen under Christoffer von Dohna ut. Vid middagstid 
kom man fram till en plats beskriven som:

en hög klippa över vägen mot ett stort moras mitt i en skog

Här låg blockhuset där de svenske väntade, ett tusental man både 
fotfolk och ryttare, samt några hundra uppbådade bönder. Styrkan 

FIGUR 4. Samtida avbildning av blockhus vid Antwer-
pen, Ur Miller & Embleton 1976, s. 29, Återgiven ur 
Weiss Kunig med tillstånd av British Museum.

FIGUR 3. 1500-talssoldater. Detalj av träsnitt i Kriegs-
buch av Leonard Fronsperger 1571.
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leddes av Peder Kristersson Siöblad. Den danska styrkan var unge-
fär lika manstark, men mer stridsvan och bättre ledd. Efter en kort 
strid stormades den svenska ställningen och försvararna jagades på 
flykten. Trots svåra förluster uppnådde svenskarna ett väsentligt re-
sultat. Man hann förstöra den långa kavelbron över Dumme mosse 
och fick tid att evakuera och bränna Jönköping. Genom att staden 
förstördes berövades danskarna den bas som kunde möjliggöra ett 
fortsätt vinterfälttåg. En befälhavare i detta utsatta läge borde reti-
rera till vänligt sinnade trakter, men Rantzau gjorde det oväntade. 
Han fortsatte över Holaveden in i Östergötland, där man stannade 
fram till slutet av januari 1568. Först då framtvingade brist på för-
stärkningar en reträtt ner genom östra Småland. Återtåget gick via 
Eksjö som brändes; över Vetlanda vidare västerut mot Värnamo och 
dåvarande riksgränsen mellan Danmark och Sverige.

Om projektet
Detta är bakgrunden till det projekt som påbörjats av Miliseum 
Skillingaryd, Jönköpings läns museum och Slagfältsgruppen vid 
Riksantikvarieämbetet/UV. Genom att ta utgångspunkt i den beva-
rade danska fältdagbok, som sannolikt fördes av Rantzaus fältpräst 
Christoffer Knoff, har platsen för striden lokaliserats. Men redan 
tidigare hade bland annat hembygdsforskaren Harry Bergenblad 
intresserat sig för drabbningen 1567 (Bergenbladh 1967). En av de 
första som omnämner slaget är dock lantmätaren och folklivsskild-
raren Jonas Allvin (Allvin 1857). Daniel Rantzaus dagbok har också 
kommit i tryck flera gånger, bland annat i Östergötlands museums 
årsbok 1986 (Lindqvist 1987). Så sent som 2008 kom ett arbete 
som handlade om Rantzaus vinterfälttåg 1567-1568 (Persson 2008).

Projektet ”Getaryggen 1567” har i Miliseums regi tidigare kom-
mit ut med två delrapporter för år 2010 och 2011 (se Engkvist, Pet-
tersson & Wennerberg 2010; 2011). Efter att platsen för slagfältet 
kunnat beläggas har den också kommit att registreras in i fornmin-
nesregistret med beteckningen Angerdshestra 175.

På slagfältet - undersökningar och verksamhet 
2012

När nu det tredje verksamhetsåret för projekt ”Getaryggen 1567” 
gått till ända, kan vi med stor tillfredsställelse blicka tillbaka på ännu 
ett framgångsrikt år. Ett år som var tänkt att närmast bli ett ”över-
vintringsår”.  Dels förutsåg projektledningens medlemmar, var och 
en på sitt håll, 2012 som ett år präglat av intensivt arbete med sina 
respektive huvudsysslor. Dessutom tvingades projektet att vidkän-
nas en ekonomisk åtstramning.  Men att sia om framtiden brukar 
visa sig vanskligt, speciellt om ”rätt” typ av fynd kommer fram på 

FIGUR 5. Första sidan ur Daniel Rantzaus dagbok. Ori-
ginalet förvaras i Håndskriftssamlingen, Det Kongelige 
Bibliotek, Köpenhamn.

FIGUR 6. Detektering i fält. Mats Blomberg och Sven 
Engkvist. Pistolkulorna som slagit in i flyttblocket har 
just upptäckts. Foto: Daniel Petterzon.



8 Getaryggen 1567 - Delrapport för år 2012

MILISEUM rapport 2012:1

•

”rätt” plats och vid ”rätt” tidpunkt, vilket var just vad som skedde!  
Redan efter årets andra fältinsats i början av juni månad stod det 

klart att vi sannolikt hade lyckats lokalisera det svenska fältlägret, 
platsen där man bott och väntat dygnen omedelbart före själva 
drabbningen den 31 oktober 1567 (se sid. 10ff). Uppmuntrade av 
dessa fynd (blykulor, hängkors, del av hillebard (?) och fotangel), var 
det givetvis bara att fortsätta med fältarbetet. Och fler föremål kom 
upp ur jorden efter 445 år i mörkret och glömskan. 2012 visade sig 
bli projektets hittills mest fyndrika år. Det kanske mest fascinerande 
fyndet påträffades i augusti. Det var den fantastiskt välbevarade ha-
nen till ett hjullåsvapen, sannolikt ett gevär eller en så kallad hake. 
Vi står inför det första säkra belägget på att tvåhands eldhandvapen 
verkligen kommit till användning i striden vid Hovmejan. Svenska 
gevärsskyttar omtalas i Rantzaus fältdagbok i samband med stridens 
slutskede (se sid. 19ff), men uppgifternas trovärdighet har tidigare 
kommit att ifrågasättas.

Tidigt i våras blev Jönköpings läns museum kontaktat av hem-
bygdsföreningen i Bottnaryd. En av föreningens medlemmar hade 
en underlig metalltingest i sin ägo och man ville nu gärna få veta vad 
det var för något. Föremålet visade sig vara en så kallad rondelldolk 
eller misericord, ett exklusivt andrahandsvapen daterat till tidigt 
1500-tal. Vid ett besök i Bottnaryd i juni fick projektledningen 

FIGUR 7. Fältarbete tillsammans med studenter från 
State University of New York. Fr. v. Anders Palm, Britta 
Spaulding, Josh Howard, Sven Engkvist, A. J. Gottschalk. 
Foto: Daniel Petterzon.
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en förevisning av den ursprungliga fyndplatsen från 1952 ute vid 
gården Lilla Älgås (se sid. 23ff).

Även förra årets fyndplats av en s.k. stilettdolk från mitten av 
1500-talet i Svarttorps socken nordöst om Jönköping besöktes av 
projektets personal. Vid besiktningen kunde dock tyvärr konstateras 
att den villatomt där dolken påträffats till stora delar var påbyggd 
med ditforslade massor, varför det var svårt att göra sig en klar bild av 
ursprungstopografin. Det står emellertid klart att fyndplatsens läge 
alldeles invid en av traktens äldre huvudvägar, men bortom känd 
bebyggelse på 1500-talet, är ytterst intressant. Svarttorpsdolken 
varken kan eller ska avskrivas från projektet, trots de något oklara 
fyndomständigheterna. Rimligtvis bör det gå att spåra varifrån den 
matjord som utnyttjats till att bygga upp villatomten har hämtats. 
Och med tanke på att det är frågan om nybebyggelse av begränsad 
omfattning i en utpräglat agrar miljö, bör massorna ha tagits från 
grannskapet. Dolken kan således fortfarande betraktas som tappad 
i trakten av Svarttorp, om än inte exakt på den plats där den påträf-
fades 2011. Men även som ett lösfynd står detta högst exklusiva 
vapen ut i småländska förhållanden!

Den 25 juli hade vi också nöjet att under en dag få handgriplig 
hjälp i fält av våra vänner arkeologerna från State University of 
New York (SUNY). Under några intensiva timmar fick Josh Ho-
ward, Britta Spaulding och A.J. Gottschalk uppleva slagfältsarkeo-
logi när den är som bäst. Och eftersom fynden inte lät vänta på 
sig blev både knott- och myggplågan uthärdlig för våra gäster. En 
rad daterande föremål framkom på platsen för den forna gården 
Hovmejan, samtidigt som vapendelar påträffades inom det svenska 
fältlägret strax intill.

Vårt samarbete med studenterna från SUNY har kommit till 
stånd genom dr Tina Thurstons forskningsprojekt ”Pastoralists 
and the state”, vilket under en rad år bedrivits på olika lokaler 
i norra Småland. Projektet som finansieras genom den statliga 
forskningsstiftelsen NSF har till syfte att spåra framväxten av en 
central statsmakt genom studier av bebyggelseförändring och regio-
nala konflikter. Jönköpings läns museum är dr Thurstons svenska 
samarbetspartner, men vår förhoppning är att även Getaryggen 
1567 skall kunna erbjuda en samverkan kring  såväl de fortsatta 
slagfältsundersökningarna som kommande insatser i de byar som 
föröddes senhösten 1567.

Som en fin avslutning på den givande fältsäsongen 2012 ge-
nomfördes årets sista detektering den 31 oktober – på dagen 445 
år efter att de danska och svenska styrkorna drabbade samman ute 
vid Getaryggen i Angerdshestra socken. Fynden fortsatte komma: 
nämnas kan bl.a. pistolkulor som splittrats mot ett stort flyttblock 
bakom vilket några av försvararna troligtvis tagit sin tillflykt samt 
vad som kan vara ett större fragment av en pistolpipa. Vi får åter-
komma med bättre besked när konserveringen väl är genomförd. 

FIGUR 8. Varsamt framtagande av en påträffad smälta. 
Foto: Daniel Petterzon.

FIGUR 9. Ett stenfundament på slagfältet. Är detta 
fundamentet till den av lantmätare Jonas Allvin på 
1850-talet beskrivna resta stenen? En möjlig markör av 
de 19 stupade danskarnas grav. Foto: Daniel Petterzon.
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Den fina höstdagen och jubileet till ära skedde en radiointervju på 
ort och ställe; Sven Engkvist fick tillfälle att berätta om Getaryggs-
projektet på bästa sändningstid i radio P4.

Den 15 november genomförde Landskaparna - nätverket för Syd-
svensk landsbygdsarkeologi en exkursion till Getaryggen/Hovmejan 
samt till Västra Jära och Vallgårda bytomter. Utfärden genomfördes 
i anslutning till nätverkets arbetsmöte som hölls på länsmuseet. Vid 
detta möte presenterades dessutom slagfältsprojektet i sin helhet.  
Ett direkt resultat blev att nätverkets medlemmar lovade att ställa 
upp som en informell referensgrupp för det fortsatta projektets un-
dersökningar i 1567 års förödda landsbyar. På så sätt knyts några 
av de mesta erfarna forskarna inom svensk landsbygdsarkeologi till 
Getaryggen 1567!

Under slutet av året kunde projektet ta del av den laserskanning 
som Lantmäteriet genomfört över undersökningsområdet vid Ge-
taryggen/Hovmejan med omgivningar. Vi har nu också tillgång till 
denna typ av kartbilder för de bytomter som är tänkta att ingå i det 
fortsatta projektet, främst då Västra Jära och Vallgårda. Materialet 
har tillgängliggjorts och ställts till projektets förfogande genom stort 
tillmötesgående från Ingvar Röjder, GIS-ingenjör vid Jönköpings 
läns museum.

Under det gångna året har de slagfältsarkeologiska insatserna 
i Angerdshestra socken beskrivits i föredrag inför hembygdsför-
eningarna i Mulseryd respektive Bottnaryd. Slaget 1567 och dess 
konsekvenser har också varit temat för en artikel i Norrahammars 
hembygdsförenings årsbok, där projektledningen utgjort författare. 
Vidare har våra resultat presenterats för en internationell publik i 
samband med den årliga EAA-konferensen (European Association 
of Archaeologists) som 2012 arrangerades i Helsingfors.

De som huvudsakligen har stått för fältinsatserna under året är 
projektledaren Sven Engkvist, Mats Blomberg, Daniel Petterzon, 
Stefan Pettersson och Anders Palm.  Kontakter med myndigheter, 
institutioner och media har främst skötts av Sven Engkvist och 
Claes Pettersson.

Ett fältläger och dess föremål

Lägerplatsens topografi
Den terräng där vi huvudsakligen arbetat under fältsäsongen 2012 
kan enklast beskrivas som flack mark som faller svagt mot söder, 
där också partier av sannolikt försumpad våtmark tillstöter. Enstaka 
flyttblock finns i området. Vegetationen består mestadels av plan-
terad, men dåligt gallrad barrskog. Inslag av löv/sly förekommer 
främst i våtare partier. Markytan täcks av ris, alternerat med tätvuxen 
grässvål eller tjocka lager mossa. Närmast den forna landsvägen finns 
ett antal små till medelstora grusgropar där material för att bättra 

FIGUR 11. Samtida avbildning av fältläger. Ur Miller & 
Embleton 1976, s. 40.

FIGUR 10. Delar av fältarbetslaget. Fr. v. Josh Howard, 
A. J. Gottschalk, Britta Spaulding, Mats Blomberg, Ste-
fan Pettersson, Sven Engkvist. Foto: Daniel Petterzon.
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på vägbanan har hämtats.
Den täta skogen medför att vinden har svårt att komma till på 

undersökningsytan. Moln av mygg och framför allt knott kan därför 
stundtals göra detektering och inmätningsarbete till en sannskyldig 
plåga sommartid. De tätt stående träden medförde också att det 
inledningsvis var svårt att söka av området, eftersom det i princip 
inte gick att upprätthålla distinkta söklinjer som i mer öppen ter-
räng. Resultatet blir lätt att ytor missas helt eller alternativt avsöks 
flera gånger av den detektör som kryssar sig fram i en skog utan 
klara riktmärken. Lösningen vid Hovmejan blev att upprätta ett 
system där man lade ut söklinjer med linor som flyttades allteftersom 
detekteringen fortskred västerut. Metoden var något omständlig, 
men fungerade utmärkt.

Inom den undersökta ytan syns idag få spår som kan tolkas som 
härrörande från äldre mänsklig verksamhet. Några mindre, möjliga 
odlingsrösen observerades dock. Dessutom framträder vad som kan 
vara grunda dikessystem på laserskanningen, men detta har inte 
kunnat följas upp eftersom kartmaterialet blev tillgängligt först efter 
att årets fältinsatser hade avslutats. Rent generellt är det emellertid 
svårt att bilda sig en uppfattning om förekomsten av eventuella mer 
vidsträckta strukturer på grund av den täta vegetationen söder om 
den forna landsvägen. Men det faktum att markytan ändå är så pass 
plan, att så pass lite sten ändå förekommer synligt och att de fynd 
som säkert kunnat knytas till händelserna 1567 förekommer på så 
pass stort djup (20 – 30 cm under dagens markyta) gör det troligt 
att området åtminstone till en del har brukats som odlingsmark i 
gången tid. Därför kan det framstå som lite märkligt att hela den 
yta som rymmer fältlägret markeras som skogbevuxen både på de 
äldre ekonomiska kartorna och på 1800-talets generalstabskarta. 
Det sentida torpet Hovmejan förefaller att ha haft sin brukade areal 
koncentrerad norr om den forna landsvägen.

Torpet Hovmejan
Norr om gamla landsvägen ligger ett område där gles högvuxen 
skog bildar närmast en pelarsal. Nära vägen ligger ett röse som bör 
betecknas som ett spismursröse, härstammande från huvudbygg-
naden på torpet Hovmejan.  Hela ytan, som mäter ca 250 x 75 m, 
år påfallande slät och stenfri. Den faller svag mot norr till dess den 
i sitt mittre parti avgränsas av en brant, delvis naturlig terrasskant, 
nedanför vilken det ligger mängder av stor sten tippade.

Fastigheten Hovmejan avvecklades och revs på 1950-talet. Enligt 
en lokal sagesman (Evert Eliasson) lät den siste ägaren schakta bort 
och sälja all brukbar odlingsjord. Detta kan stämma väl med den 
ovan omtalade stentippen, men förefaller märkligt när man gräver 
efter metallutslag inom den tydliga åkerytan, där nästan stenfri sand-
jord förekommer. Möjligen har schaktningarna främst berört lätt-
åtkomlig odlingsjord närmare dagens landsväg mot Angerdshestra.  

FIGUR 12. Några av fynden från detekteringen vid fält-
lägret. Foto: Daniel Petterzon.
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Detta förhållande måste klargöras, eftersom det i högsta grad kan 
påverka tolkningen av det svenska fältlägrets utbredning österut.

Under säsongen 2012 genomfördes två detekteringsinsatser i den 
västra delen av Hovmejans odlingsmark norr om den gamla lands-
vägen. De metallföremål som samlades in härrörde utan undantag 
från torpets funktionstid, vilket understryks av ett myntfynd; ¼ 
skilling från Karl XIV Johans tid (1820-talet).

Sammanfattningsvis förefaller det i nuläget inte meningsfullt att 
gå vidare med undersökningar i direkt anslutning till den tidigare 
jordbruksfastigheten Hovmejan.  Däremot vore det av stort värde 
att kunna klargöra i vilken omfattning de ovan omtalade schakt-
ningsarbetena har genomförts och framför allt var detta har skett!

Fynden från lägerplatsen – spår av kaos?
De föremål som hittills samlats in från den svenska lägerplatsen 
ger en på många vis annorlunda bild än de föremål som påträf-
fades längs den egentliga stridslinjen under 2010 och 2011. Där 
dominerade projektilerna; spåren efter en tämligen ordnad strid på 
avstånd. Undantagen fanns, som t.ex. bladet från ryttarhammaren 
på åskammen i söder samt några av de föremål som hittades utefter 
krönet mot väster. Men de fynden kan förklaras som indikationer 
på en försvarslinje som håller på att rullas upp; ett motstånd på väg 
att bryta samman.

Inne på lägerplatsen förefaller fynden att klumpa ihop sig i kon-
centrationer som verkar representera enskilda händelser. Dessutom 
finns ett större inslag av närstridsvapen och kanske viktigast – trasiga 
föremål. Antagligen ser vi spåren efter handgemäng, efter kamp man 
mot man i slagets slutfas. Den bästa indikationen på detta ges av 
undersökningens hittills kanske mest anmärkningsvärda fynd: hanen 
till ett större hjullåsförsett skjutvapen. Här satt fortfarande den bit 
pyrit, som utnyttjats i hjullåsets rivtändare, kvar. Hanen kommer 
således från ett vapen som varit klart att bruka. Eller snarare som 
just har brukats, men där skytten inte hunnit ladda om utan istället 
tvingats ta geväret som tillhygge. Och vid ett slag som träffar splittras 
det i sin svagaste punkt – hjullåset. Ett annat tänkvärt föremål är 
den spetshammare som hittades i lägerplatsens västra utkant redan 
2011. Egentligen en stenhuggares verktyg, men samtidigt ett livs-
farligt närstridsvapen i en arbetares tränade hand. Andra typiska 
föremål är de fotanglar som detekterats fram. Tidlösa och stumma, 
men lika effektiva väktare kring ett hotat läger då som idag. Eller 
betrakta det enkla hängkorset som ägaren förlorat i lägret. Tappat 
eller bortryckt i stridens hetta; det kommer vi aldrig att få veta.

I lägret ligger personliga föremål blandade med vapendelar, pro-
jektiler av olika slag och avancerad hästutrustning som de kaval-
lerisporrar som påträffades 2011 och 2012. Dessutom hittades vad 
som förefaller vara smidesslagg; spåren efter metallhantverk innan 
slaget. Den svenska lägerplatsen erövrades och plundrades noga 

FIGUR 13. Landsknektar på marsch. Samtida avbild-
ning.
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av von Dohnas och av Rantzaus landsknektar. Men de ting som 
tappats bort eller förlorats i gyttja eller vegetation har kommit att 
ligga kvar på platsen i 445 år. Lägret har placerats på plan mark, 
förmodligen åker eller äng. Tälten och vindskydden har grupperat 
sig utefter landsvägen med början 50 till 75 m öster om den till-
tänkta försvarslinjen längs åskrönet. Lagom långt tillbakadraget för 
att inte synas alltför väl på håll, tillräckligt nära för att soldaterna 
snabbt skall kunna hinna fram till linjen i en stridssituation. Och 
det blockhus som omtalas i krigsdagboken skulle kunna vara en 
förstärkt civil byggnad; ett gårdshus i Hovmejans föregångare som 
befästs och tjänat som förläggning åt en grupp reguljära soldater.

Ännu saknas många detaljer, men bilden av slaget vid Getaryg-
gen och Hovmejan klarnar alltmer. Och precis som Bo Knarrström 
påpekar i inledningen till denna skrift blir en av de stora utmaning-
arna i projektet att försöka närma oss det svenska bondeuppbådet. 
Att om möjligt bedöma dess utrustning och reella stridsvärde i en 
tid, när det traditionella allmogeuppbådet, som dittills varit en så 
viktig faktor i avgörande moment av den svenska historien, snart 
har spelat ut sin roll. För i kamp mot professionella, vältränade och 
modernt utrustade yrkessoldater stod man sig slätt 1567. Modet 
och viljan att försvara sin hembygd räckte inte längre…

Föremålen – de tysta vittnena
Det insamlade fyndmaterialet från slagfältet vid Getaryggen är 
omfattande och varierat när det jämförs med de liknande under-
sökningar som till dags dato genomförts i Skandinavien (se Knarr-
ström 2006). Normalt sett brukar fyndmängden inte på något sätt 
stå i proportion mot det antal soldater som varit inblandade i den 
eftersökta träffningen. De föremål som blivit kvar i marken finns 
spridda över stora ytor med mellanliggande tomma partier. Men 
fornlämningsområdet RAÄ 175 i Angerdshestra socken är annor-
lunda. Här bestämde topografin hur motståndet mot inkräktaren 
skulle utformas. Var försvarslinjer och läger skulle placerats var na-
turgivet. Och som så ofta var det omstridda objektet en väg, varför 
merparten av händelserna har utspelat sig inom ett par hundra meter 
på ömse sidor om denna. Därför lönar det sig att metalldetektera, 
trots att terrängen och vegetationen på många vis är mindre läm-
pad för denna typ av undersökningsmetod. Men vid Getaryggen/
Hovmejan kan man än idag se på topografin, ner på mikronivå, 
och på så sätt avgöra var man bör söka.

De föremål som visas i det följande är fotograferade före konser-
vering. De representerar ett gott urval av vad som påträffades under 
fältarbetet sommaren och hösten 2012. Fynden visar också på ett 
närmast övertydligt sätt hur varierande bevaringsförhållandena är 
på denna plats. Trots att så gott som alla metallföremål framkom-
mit på ett djup av mellan 20 och 30 cm är vissa järnföremål helt 
täckta av rost och andra korrosionsprodukter medan järnsaker bara 
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en liten bit bort kan vara nästan i nyskick. Ännu mer tydligt blir 
detta om man betraktar de föremål som är av ädlare metaller, som 
t.ex. blykulorna eller det lilla hängkorset. Tydligare kan man knappt 
illustrera hur slumpmässigt som bevaring och nedbrytning fungerar 
och hur avgörande markkemin är.

Fynden från fältlägret

Hane till hjullås
Fyndet av en komplett hane till ett hjullås är anmärkningsvärd på 
flera sätt. Först i så mån att hjullåsvapen inte var allmänt förekom-
mande på slagfält vid mitten av 1500-talet; därtill var de alltför dyra 
och komplicerade. När de förekommer är det vanligtvis i form av 
ryttarpistoler. Men hanen från Hovmejan är alltför stor; den härrör 
med största sannolikhet från ett tvåhandsvapen, ett gevär. Dessutom 
sitter pyritstycket (svavelkis)kvar på sin plats! Hanen är således ingen 
borttappad reservdel, utan kommer från ett vapen som varit i bruk 
under striden 1567. Antagligen har geväret avfyrats, men skytten 
har av okänd anledning inte kunnat eller hunnit ladda om. Istäl-
let har vapnet använts som en klubba och splittrats vid låset, dess 
svagaste punkt.

Kulor
Till dags dato är det huvudsakligen finkalibriga blykulor samt en-
staka hagel och blysplitter  som påträffats på slagfältet. Det handlar 
om ammunition till ryttarpistoler som bars parvis och lätt kunde 
hållas torra, dolda under en kappa, om vädret var blött och fuktigt. 
Den hittills enda större kulan, avsedd för ett gevär med kalibern ca 
17 mm, hittades inte långt från hanen till hjullåset. Bilden illustrerar 
storleksskillnaden mellan dessa olika typer av kulor. Notera också 
hur noga gjuttappen avlägsnats och kulan filats till.

Sporre
Sporren med sin extremt långa hals är en bra indikation på när-
varon av professionellt rytteri på slagfältet.  Denna typ av sporre 
dateras vanligen till 1400-talet och det tidiga 1500-talet. Halsens 
längd kommer sig av att även hästarna vid denna tid ofta försågs 
med pansarskydd och man därför inte nådde hästens sidor med en 
”vanlig” korthalsad sporre (Jfr sporren som vi fann under 2011 års 
fältinsatser, se Engkvist, Pettersson & Wennerberg 2011).

Fotangel
Fotanglar är ett tidlöst passivt skydd som med fördel kan strös ut 
kring lägerplatser eller vid vägspärrar. Om de sprids på rätt sätt 
utgör de ett effektivt skydd mot såväl fotsoldater som rytteri. Vid 
Hovmejan har hittills två fotanglar påträffats, men det finns nog 
skäl att anta att den svenska styrkans tross medfört ett stort antal 

FIGUR 16. Sporre. Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings 
läns museum.

FIGUR 15. Blykulor. Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings 
läns museum.

FIGUR 14. Hane till hjullås. Foto: Göran Sandstedt, 
Jönköpings läns museum.
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i kistor eller tunnor.

Spjutspets
Den enkelt utförda spjutspetsen med sin väl tilltagna skaftholk bör 
kunna räknas in bland allmogeuppbådets vapen. Ett effektivt vapen 
i tränade händer, inte minst mot rytteri.

Kniv
Knivar ingick i var mans personliga utrustning och betraktades 
huvudsakligen som ett allroundverktyg, inte i första hand som ett 
vapen. Det handlar om enkelt utförda bruksföremål som liknat 
dagens moraknivar (utan parerskydd).  Ibland kan knivbladen vara 
hårt slitna och omslipade så många gånger att ytterst lite av blad 
och egg återstår.

Hängkors
Bland de fynd som representerar personliga tillhörigheter står det 
lilla, enkelt utförda hängkorset ut. Det är tillverkat av en tunn me-
tallplåt som försetts med en ögla för upphängning. På hänget finns 
ett inristat kors och fem hål vilka sannolikt symboliserar Frälsarens 
sår. Som smycke och religiös symbol har det inte betingat något 
högre pris, snarast skulle man vilja tala om hemproduktion eller 
marknadskram. Men samtidigt är detta lilla kors ett gripande fynd, 
tappat eller bortslitet från sin ägare i ett handgemäng inne på den 
svenska lägerplatsen den 31 oktober 1567.

Styrkornas sammansättning vid Getaryggen
De styrkor som ställdes mot varandra en höstdag i oktober 1567 
var väldigt olika till sin karaktär. Vi känner till en hel del om de 
trupper som stred.

Fänikan och fanan
Fänikans antal soldater var ungefär 500 man för ett fulltaligt in-
fanteriförband. Det fanns dock fänikor som räknade nästan dubbla 
detta antal.

Rytteriet var organiserat i fanor. Fanans antal soldater var ungefär 
300 man för ett fulltaligt förband. Båda uppgifterna gäller såväl 
danskar som svenskar.

Svenska styrkor

Befäl
De svenska truppernas befälhavare var Peder Kristersson Siöblad. 
Denne var född omkring 1530 och utmärkte sig år 1566 genom 
sitt tappra försvar av Sunnerbo härad mot danske fältherren Da-
niel Rantzau. Hösten 1567 var han chef för det svenska försvaret i 

FIGUR 18. Spjutspets. Foto: Göran Sandstedt, Jönkö-
pings läns museum.

FIGUR 19. Kniv. Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings 
läns museum.

FIGUR 17. Fotangel. Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings 
läns museum.
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nordvästra Småland. Efter Getaryggen lät han bränna såväl staden 
som slottet inför den danska frammarschen. Han ingick år 1568 i 
slottsloven i Kalmar och deltog 1598 på hertig Karls sida i slaget vid 
Stångebro. Siöblad användes i flera civila och militära värv och visade 
alltid stor nit i sin tjänsteutövning. Han avled sannolikt år 1603.

Infanteri
Infanteriet var för Erik XIV arméns huvudvapen. ”Fothgangarana 
ärw yppast oc nyttogast, thy the kosta mijndre, the göre tijenst 
badhe på bärghom, skoghom oc slättom, hwilkith the til hest eij 
kwnno göra utan på slätto markenne”, som vadstenamunken Peder 
Månsson yttrade i sin redan till kung Gustav Vasa överlämnade ”av-
handling om stridskonst”, egentligen en tolkning av Vegetius. Erik 
XIV lade också följdriktigt ner sina största omsorger på att fullända 
just infanteriet. Infanteriet indelades i tre regementen: Konungens 
Eget Regemente (vari arméns stridsdugligaste förband Gårdsfänikan 
ingick), Andra regementet och Tredje regementet. Dessutom fanns 
”marininfanteriet” i Skeppsregementet.

Regementena är närmast att beteckna som de högsta taktiska 
förbanden inom armén vid den här tiden. De skulle bestå av 12 
fänikor vardera, alltså omkring 6000 man. Som fänikan, den hu-
vudsakligaste stridsformationen och dessutom den som hade den 
administrativa funktionen inom den utskrivna armén, framträder 
enligt 1563 års organisation, består den av 525 man, indelade i 
stab och fem ”kvarter”. Kvarteren indelades före strid i ”slaktord-
ningen” och ”den förlorade hopen”. Slaktordningen bestod av tre 
fullständiga kvarter – första kvarteret i slaktordningen, andra kvar-
teret i slaktordningen och tredje kvarteret i slaktordningen. Dess 
sammanlagda styrka utgjordes av 315 man, av vilka 171 förde pik, 
54 hillebard och 90 rör (dvs gevär). Den förlorade hopen bestod 
av första förlorade kvarteret och andra förlorade kvarteret. Dessa 
bestod vardera av en stor rote med pik eller hillebard och fyra stora 
rotar med rör, varav en var så kallad rundelsrote, utrustade med 
pistoler och rundlar, små runda sköldar av järn. Samtliga soldater 
i fänikan bar dessutom kort värja. Pikenerare och hillebardiärer 
skulle vara klädda i harnesk. Slaktordningen, som alltid skulle hål-
las fulltalig (på bekostnad av de förlorade hoparna), hade en front 
av 21 man och ett djup av 15 man. De förlorade hoparna användes 
för rekognosering, förtruppsstrid och flankering av slaktordningen. 
Andelen soldater beväpnade med eldhandvapen var större i de förlo-
rade hoparna än i slaktordningen. År 1564 ökades antalet med rör 
beväpnade soldater, så att varje kvarter fick minst ett helt led med 
dylika, vilket möjliggjorde avgivande av salveld. Det här är självfal-
let en idealbild. Det var som regel endast fänikorna i Konungens 
Eget Regemente som hölls fulltaliga. Övriga uppträdde oftast med 
reducerad styrka. Andelen eldhandvapen var, anmärkningsvärt 
sett, mindre vid fänikorna i Konungens Eget Regemente, än vid 

FIGUR 21. Hakeskytt. Marginalteckning i kol av Erik 
XIV, ca 1570.

FIGUR 20. Hängkors. Foto: Göran Sandstedt, Jönkö-
pings läns museum.
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de övriga regementena.
Det svenska infanteriet bestod vid Getaryggen 1567 av följande 

förband:

Henrik von Mindens smålandsfänika
Förbandet var ett veteranförband, vilket bl.a deltagit i stormningen 
av Varberg 1565, men varit detacherat under Axtornaoperationen. 
Det tillhörde omväxlande Andra respektive Tredje regementena. Vi 
får därför utgå ifrån att det var långt ifrån fulltaligt hösten 1567. 
Dess beväpning torde ha utgjorts av ungefär lika delar eldhandvapen 
och blanka vapen. Henrik von Minden blev sedermera fälttygmäs-
tare och avled ca 1597.

Peder Joenssons smålandsfänika
Fänikan hade satts upp år 1565 och hade samma regementstillhö-
righet som föregående. Fänikan hade inte deltagit i några större 
drabbningar. Den hade dessutom upplösts precis innan Axtorna, 
sannolikt för att komplettera fänikor i Konungens Eget Regemente. 
Uppenbarligen hade förbandet dock nyuppsatts i tid till 1567 års 
kampanj. Möjligen var det något mer fulltaligt, men, som sagt, 
oerfaret. Andelen eldhandvapen var sannolikt betydande. Daniel 
Rantzaus dagbok omnämner att den svenska ställningen vid Ge-
taryggen var besatt med bland annat just två fänikor infanteri.

Kavalleri
Även det svenska kavalleriet var uppdelat på tre regementen, vilkas 
antal och sammansättning dock växlade ganska mycket. Antalet 
fanor, motsvarigheten till infanteriets fänikor, inom regementena, 
växlade mellan fyra och tio. Fanan skulle bestå av omkring 300 
ryttare, men räknade vanligen avsevärt färre. Såsom chef för det 
samlade smålandsrytteriet från och med 1567 räknas Brynte Bir-
gersson Lillie. Regementsindelningen vid kavalleriet spelade dock 
sannolikt ingen roll vare sig i administrativt eller taktiskt avseende. 
Kavalleriförbanden var beväpnade antingen med glaven (lans) och 
pistoler, eller med långa rör (en sorts gevär). Förstnämnda avsågs 
för anfallsstrid (jfr senare tiders kyrassiärer) och övriga för ”kara-
koll” (eldgivning ledvis till häst, alternativt till fots, jfr senare tiders 
dragoner).

Det svenska kavalleriet bestod vid Getaryggen 1567 av följande 
förband:

Peder Arvidsson Kåses smålandsfana
Kåse hade blivit ryttmästare och chef för förbandet i början av 
1567. Förbandet var från Jönköpings- och Kronobergs län och var 
ett veteranförband. Fanan hade deltagit vid Axtorna 1565, varvid 
dess dåvarande chef Lindorm Persson Ulfsax stupat. I början av 
kriget hade ingen mindre än Peder Kristersson Siöblad varit dess 

FIGUR 23. Rondachiär. Marginalteckning i kol av Erik 
XIV, ca 1570.

FIGUR 22. Hillebardiär. Marginalteckning i kol av Erik 
XIV, ca 1570.

FIGUR 24. Pikenerare. Marginalteckning i kol av Erik 
XIV, ca 1570.
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ryttmästare och chef. I februari 1568 deltog fanan i tillbakaslåendet 
av den danska undsättningsstyrkan vid Värnamo. Då räknade fanan 
endast 118 hästar. Peder Arvidsson Kåse deltog i statskuppen mot 
Erik XIV och underskrev 1568 adelns trohetsförsäkran till Johan 
III. Våren 1569 övergick Peder Arvidsson Kåse med sin fana till 
Estland och Kåse var en tid kommendant i Narva.

Oluf Torstenssons smålandsfana
Förbandet var från nordvästra Småland och hade uppsatts den 8 
oktober 1564, var värvat och skulle bestå av ”enspännare” (något 
lättare utrustade ryttare, endast medförande en häst vardera). Tor-
stensson utnämndes till ryttmästare och chef för fanan i slutet av 
1566. Daniel Rantzaus dagbok nämner att den svenska ställningen 
vid Getaryggen var bemannad bland annat med en avsutten fana ryt-
tare, vilket med största sannolikhet avser just Oluf Torstenssons fana.

Daniel Rantzaus dagbok nämner siffran 400 för det svenska 
rytteri man hade emot sig vid Getaryggen. Siffran stämmer san-
nolikt ganska väl med verkligheten, vilket skulle ge fanorna ca 200 
ryttare vardera.

Uppbådad allmoge
Den uppbådade allmogen kom från från Östbo, Tveta och Vista 
härader (antal okänt). Vi känner till väldigt lite om allmogeuppbå-
dens organisation, ledning, stridssätt och beväpning. Detta trots att 
de haft avgörande inverkan på den nordiska historien ända fram på 
1500-talet. De hade sannolikt erfarna äldre officerare till befälhavare 
och i deras led kunde en och annan avdankad knekt synas. Deras 
huvudantal utgjordes dock av bönder och drängar från lokalsam-
hället. Deras beväpning var sannolikt ännu av närmast medeltida 
typ, med armborst som enda fjärrstridsmedel. Armborstet var dock 
i vana händer överlägset de dåtida eldhandvapnen, både vad avser 
skottvidd som genomträngningsförmåga. Pikar, spjut, hillebarder 
och högafflar användes vid närstrid. En statisk försvarsposition 
kunde förstärkas med så kallade fotanglar.

Daniel Rantzaus dagbok nämner att svenskarna använde sig av 
bråtar (förhuggningar) i sitt försvar och denna urgamla stridsmetod 
bör tillskrivas allmogeuppbåden. Samma dagbok omnämner vidare  
att man i stridens slutskede träffade på ”ungefär en fana bönder som 
de nedlade nästan alle samman”. Uppskattningsvis stupade alltså 
kanske så många som 200 uppbådade bönder, totalt sett kanske 
fler, i den blodiga slutstriden vid lägret.

Danska styrkor
De danska förbanden bör vid Getaryggen ha varit i det närmaste 
fulltaliga, kanske totalt omfattande ca 1800 man, men slitna efter 
den forcerade marschen från Halmstad på de undermåliga vägarna 
i det blöta och kalla höstvädret. Vi kan också utgå från att de var 

FIGUR 26. Ryttare. Marginalteckning i kol av Erik XIV, 
ca 1570.

FIGUR 25. Ryttare. Marginalteckning i kol av Erik XIV,  
ca 1570.

FIGUR 27. Svenskt allmogeuppbåd, avbildat av lands-
knekten Paul Dolnstein 1502. De allmogesoldater som 
deltog i striden vid Getaryggen, såg sannolikt ut så här.
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utrustade och beväpnade med den yppersta krigsutrustning som 
fanns att uppbringa. Såväl befälhavarna som flertalet soldater hade 
stor stridserfarenhet, både från tidigare fälttåg under Nordiska sju-
årskriget och från andra krigsskådeplatser. Det var frågan om en 
multinationell armé av elitkaraktär, med soldater från Skottland, 
Tyskland, Nederländerna och självfallet Danmark. Även ”göingar”, 
dvs skåningar, fanns med i leden.

Befäl
Den danska huvudhären leddes av Daniel Rantzau. Vid Getaryg-
gen leddes dock den danska förtruppen av Kristoffer von Dohna 
(1540-1584), som var tysk friherre och militär. Han kom 1563 i 
dansk tjänst, försvarade 1565 Varberg och föll i svensk fångenskap, 
en fångenskap som varade fram till 1567. Som avantgardeschef del-
tog han i det danska fälttåget hösten 1567. Kristoffer von Dohna 
blev efter Daniel Rantzaus död och Frans Brockenhuus fall dansk 
arméchef. Åren 1572-75 var han hovmarskalk och blev medlem 
av danska riksrådet. Kristoffer von Dohna hade stora förläningar i 
Skåne och Blekinge.

Infanteri
Det danska infanteriet vid Getaryggen 1567 bestod sammanlagt av 
ca 1200 man. En fänika utgjordes av John Clarkes skotska skyttar. 
En fänika tyska skyttar leddes av Kaspar Marck. Det fanns även 
danska friskyttar under Mickel Gynge, vilka sannolikt var delvis 
beridna.

Kavalleri
Kavalleriet utgjordes av två fanor. Peder Gyldenstiernes fana hade 
deltagit vid Axtorna och kunde betecknas som ett veteranförband. 
Antalet ryttare är okänt. Dessutom deltog Heinrich von Plates fana. 
Även här är antalet ryttare okänt.

Artilleri
Danskarna medförde även tre lätta kanoner.

Slagets förlopp den 31 oktober 1567
Det nu gångna årets verksamhet har inte lett till att vi behövt ändra 
på vår rekonstruktion av vad som verkligen hände den där ödesdigra 
dagen den 31 oktober 1567. Tvärtom har den bild av stridsförlop-
pet som vi rekonstruerade det i förra årets delrapport (se Miliseum: 
Rapport 1-2011), ytterligare förstärkts genom 2012 års resultat. Vi 
har dessutom lyckats återfinna platsen för den svenska lägerplatsen 
från dygnen omedelbart föregående själva striden, där det sista des-
perata svenska motståndet krossades under eftermiddagen och där 
sedan de danska landsknektarna grundligt plundrade vad som hals 

FIGUR 28. Samtida avbildning av tross under marsch. 
Ur Miller & Embleton 1976, s. 39.

FIGUR 29. Christopher von Dohna, 1540-1584. Original 
i Det Kongelige Biblioteks Portrætregistrant.
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över huvud övergivits av de flyende svenskarna.
Vi kan nu också med relativt stor säkerhet återskapa de båda 

sidornas ”ordre de bataille”, dvs deras respektive uppställning till 
strid. På den danska sidan vet vi att Marcks tyska fänika anföll till 
vänster, medan Clarkes skotska fänika anföll till höger. Gynges 
friskyttar gjorde en flankerande rörelse och anföll den svenska 
ställningen ”bakifrån genom mossen”, alltså i princip rakt mot det 
svenska lägret från söder och sydöst. Kavalleriet följde säkerligen till 
del Gynge i hans rörelse, medan huvuddelen torde hållits i reserv 
för kommande förföljning. Artilleriets insats är inte dokumenterad 
och till dags dato har inga fynd gjorts som pekar på att det kommit 
till användning.

Svenskarna hade grupperat sig till försvar av en befäst ställning 
längs åskrönet. Ställningen var ytterligare förstärkt med ett blockhus 
av timmer. Med tanke på tidens känsla för senioritet och det faktum 
att det förnämsta förbandet vanligen förbehölls en placering längst 
till höger i uppställningen, torde det ha varit von Mindens fänika 
som ställde upp längst till höger och således mötte anfallet från 
Marcks tyska fänika. Den svenska linjen innehöll sannolikt även 

FIGUR 30. Första fasen av slaget vid Getaryggen den 31 
oktober 1567. Den västerifrån kommande danska armén 
(rödmarkerade) stöter på den svenska förskansningen 
vid Getaryggen. Den danske befälhavaren von Dohna 
låter sina styrkor kringgå Siöblads svenska ställningar 
(blåmarkerade). Digital bearbetning: Rickard Wenner-
berg efter förlaga av Sven Engkvist.
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grupper av uppbådad allmoge. Det kan vi se genom det faktum att 
armborstskäktor hittats längs i stort sett hela den svenska ställningen.  

Till vänster i den svenska ställningen torde följaktligen Joens-
sons fänika ha ställts upp. Den mötte därför sannolikt anfallet från 
Clarkes skottar. Blockhuset bör ha försvarats av delar av Joens-
sons fänika, då denna sannolikt förde en större del eldhandvapen, 
lämpliga just för denna sorts försvarsstrid och då den förmodligen 
var något talrikare, vilket möjliggjorde en detachering till försvar 
av även blockhuset. Enligt Rantzaus dagbok rusade dessa knektar 
ut ur blockhuset för ett motanfall, men blev tillbakadrivna under 
strid. Detta skulle mycket väl kunna stämma med att det här rörde 
sig om ett tämligen oerfaret förband som lockas ut ur sin fasta ställ-
ning (historien har många exempel på liknande skeenden), men som 
dock inte skingras trots att de blir tillbakadrivna och lider förluster. 
Möjligen fanns Siöblad själv på plats och kunde samla trupperna 
inför reträtten. Det är här som det definitiva danska genombrottet 
av den svenska ställningen äger rum.

Den svenska framskjutna ställningen på åsryggen i söder, bör 
ha hållits av Torstenssons avsuttna enspännarefana, förstärkt med 
allmoge. Kåses fana bör ha hållits i reserv bakom försvarslinjen.

FIGUR 31. Andra fasen av slaget. Den danska styrkan 
bryter igenom och kringgår det svenska försvaret. Di-
gital bearbetning: Rickard Wennerberg efter förlaga av 
Sven Engkvist.
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Allmogeuppbådets huvudsakliga uppgift var försvar av lägret 
och bakomvarande terräng. De mötte därför Gynges och delar av 
det danska kavalleriets flankerande anfall och nedgjordes i stridens 
slutskede. Fynd av projektiler, såväl armborstskäktor (svenska?), 
som pistolkulor (danska?), på en plats ungefär där den framskjutna 
svenska positionen mötte huvudställningen, gör att vi tror oss 
kunna skönja en enskild stridssekvens, när framträngande danska 
ryttare beskjuter en svensk postering med allmogesoldater, vilka 
besvarar elden med sina armborst. Fynden gjordes dessutom näs-
tan på timmen 445 år efter att sekvensen utspelade sig, nämligen 
på eftermiddagen den 31 oktober 2012! Man undrar stilla om det 
går att komma mycket närmare de män som kämpade och dog på 
Getaryggen den där höstdagen år 1567?

När stridens huvudsakliga syfte – fördröjning – uppnåtts av 
svenskarnas befälhavare Peder Kristersson Sjöblad och när danskarna 
var på väg att genombryta försvaret, lösgjordes sannolikt de reguljära 
svenska trupperna och påbörjade sin andra viktiga uppgift, näm-
ligen att riva upp den befintliga mycket viktiga och kanaliserande 
kavelbron över Dumme Mosse. Detta verkställdes av infanteriet, 
bakom en skyddande skärm av kavalleri. När kavelbron var till-

FIGUR 32. Tredje och sista fasen av slaget. De danska 
styrkorna driver det svenska försvaret på flykten och 
nedgör en uppbådad allmogestyrka. Svenskarna reti-
rerar till kavelbron över Dumme mosse som förstörs. 
Digital bearbetning: Rickard Wennerberg efter förlaga 
av Sven Engkvist.
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räckligt förstörd, påbörjade infanteriet fram på förnatten marschen 
mot Jönköping, vilket tillsammans med därvarande slott, efter att 
först ha evakuerats, frampå småtimmarna sattes i brand. Kavalleriet 
fortsatte att hålla stridskontakt med de danska förtrupperna. Dessa 
hade under natten i hällande regn lyckats att nödtorftigt reparera 
kavelbron och på morgonen den 1 november kunde man till nöds 
gå över bron till andra sidan. Men genom det svenska kavalleriets 
verksamhet och de egna truppernas utmattning tvingades de till 
största försiktighet. Först på förmiddagen den 2 november var bron 
så reparerad att artilleriet och trossen kunde ta sig över.

Bondeuppbådet, män från Östbo, Tveta och Vista härader, kom 
sannolikt inte undan. I alla fall inte som samlade enheter. De kom 
sannolikt aldrig över kavelbron, utan lämnades kvar för att utkämpa 
en sista desperat försvarsstrid i och kring lägret. De som överlevde, 
flydde i panik rakt ut i omkringliggande skogar och sina hägrande 
hemtrakter.

Misericorden från Lilla Älgås - ett osannolikt 
fynd!

Lilla Älgås – ingen periferi i det förflutna

Gården Lilla Älgås ligger idag avsides i Bottnaryds socken, ca 2,2 
km SSV om Gunillabergs säteri men på andra sidan om den 340 m 
höga åskammen Kolvako. Själva gårdsplatsen är högt belägen (275 
möh) med sin åker- och ängsmark lagd i en sydsluttning omgiven 
av ädellövskog med högt naturvärde. Trots att gårdens byggnader 
idag tydligt visar att hela husbeståndet förnyats på 1940-talet har 
Lilla Älgås en mycket längre historia än så. Gården är ett krono-
hemman som kan följas i skriftliga källor ner i 1500-tal. Men 
fornlämningsbilden i omgivningen visar att dagens bebyggelse har 
haft föregångare både på medeltid och under järnåldern. De fyra 
gårdarna Stora Älgås, Stora och Lilla Tykås samt Lilla Älgås längst i 
öster, är omgivna av stora områden med fossil åkermark (Bottnaryd 
RAÄ 187:2, 207:1, 208:1, 313:1, 386:1, 418:1). Utmarksnäringar 
och skogsbruk finns representerade med flera tjärdalar (Bottnaryd 
RAÄ 27:1, 186:1, 198:1), samt en registrerad kolningsgrop (Mul-
seryd RAÄ 143:1).

Men här finns också betydligt äldre lämningar som stensättningen 
RAÄ 187:1 på höjden ovanför Stora Tykås och de båda kvadratiska 
stensättningarna RAÄ 197:1 och 197:2. De båda sistnämnda lig-
ger alldeles intill vägskälet där man tar av upp mot Lilla Älgås, en 
anknytning till det lokala kommunikationssystemet som antyder 
vägsträckans höga ålder. Den större vägen löper diagonalt genom 
landskapet, från Kolgränna uppe vid Rv 40 ner mot Mulseryd och 
Nissans dalgång. Parallellt med vägen ligger Älgåsagöls långsträckta 
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våtmarksområde. Mellan vägen och mossmarken, i höjd med Stora 
Älgås finns en ensamliggande hällkista (Bottnaryd RAÄ 28:1). Dess 
läge mitt mellan en sommarväg och en vinterled påminner om det 
lilla gravfältet Gröne slätt (Angerdshestra 18:1) med dess hällkista 
och stensättningar placerade på en diminutiv förhöjning i kanten av 
våtmarken, där sommar- och vinterlederna korsar varandra alldeles 
väster om den 1567 omstridda backen som kallas Getaryggen. Här 

FIGUR 33. Misericorden påträffades i Lilla Älgås väs-
ter om Nissastigen (markerat med svart pil). I mitten 
till vänster på kartan ovan står namnet med den äldre 
stavningen L Elgåsen. I östra delen av kartan syns (V) 
Jära by. Detalj av Generalstabskartans blad J243-34-1, 
Ulricehamn, 1885. Bearbetning: Rickard Wennerberg.
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följer gravarnas och gravfältens placering ett mönster som är välkänt 
i regionen, med lokalisering i nära anslutning till de centrala färdvä-
garna snarare än invid de egentliga boplatserna. Ett likartat system 
har studerats i samband med de arkeologiska undersökningarna på 
Torsvik, söder om Jönköping (se Gustafsson & Nordström 2010).

Om man fortsätter den bomväg som leder österut, bortom av-
tagsvägen till Lilla Älgås, kommer man till ett av traktens större 
järnåldersgravfält (Mulseryd RAÄ 36:1) med dess stora treudd, sju 
domarringar, resta stenar och runda respektive kvadratiska stensätt-
ningar. Gravfältet ligger alldeles invid vägen och har en karaktär som 
gör att det bör dateras till senare delen av äldre järnålder. Även till 
denna begravningsplats finns en god parallell i nära anslutning till 
slagfältet vid Getaryggen/Hovmejan, nämligen gravfältet Mulseryd 
9:1 med minst 50 anläggningar beläget 300 m öster om gården 
Ormen intill Nissastigens tidigare sträckning.

Anknytningen mellan leder för kommunikation och gravar/ grav-
fält visar vilken hög ålder dessa idag försumbara vägsträckningar 
faktiskt har. Liksom den bebyggelse som är eller har varit lokaliserad 
i nära anslutning till dessa vägar. Sett utifrån ett sådant perspektiv 
på samfärdsel och gårdslägen har de tre/fyra enheterna på Kolvakos 
terrasserade västsluttning inte alls legat isolerat. Tvärtom har de varit 
placerade en bit ovanför en på sin tid betydelsefull vägsträcka som 
knutit samman sydöstra Västergötlands vägnät med Nissastigen i 
höjd med Mulseryd. Med en sådan tolkning blir det också lättare 
att förstå och förklara det fynd som gjordes i ett potatisland invid 
mangårdsbyggnaden på Lilla Älgås i början av 1950-talet.

Vid detta tillfälle påträffade Lilian Simonsson ett märkligt me-
tallföremål vid arbete i gårdens potatisland, bara några tiotal meter 
från mangårdsbyggnaden. Vad det var för något som hittats var 

FIGUR 36. Misericor-
den från Lilla Älgås. 
Foto: Göran Sand-
stedt, Jönköpings läns 
museum.

FIGUR 35. Från samling vid Lilla Älgås. Foto: Claes B 
Pettersson, Jönköpings läns museum.

FIGUR 34. Utsikt från Lilla Älgås. Foto: Claes B Petters-
son, Jönköpings läns museum.
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inte så gott att avgöra, men hur det nu än var så sparades tingesten 
genom åren. Under en tid var den inställd i ett klockfodral så att 
inte familjens barn skulle komma till skada. För trots rosten var den 
långa, tresidiga spetsen ännu vass och potentiellt farlig. På våren 
2012 tog Lilian Simonsson med sig föremålet till hembygdsfören-
ingens möte. Kanske skulle det därigenom gå att få reda på vad som 
legat dolt i föräldrahemmets potatisland? Genom Hans Holmbergs 
försorg lämnades frågan vidare till länsmuseet och Miliseum. Till 
sist lyckades också bestämningen av såväl namn som funktion och 
ålder genom inkallad sakkunskap. Martin Skoog, doktorand i his-
toria och med erfarenhet av äldre vapen från både Armémuseum 
och Livrustkammaren kunde berätta att det var frågan om en s.k. 
rondelldolk eller misericorde. Vapnet i fråga var av en sen typ och 
daterades till tidigt 1500-tal. Men vad gjorde ett exklusivt stickva-
pen, brukat främst av landsknektar, officerare och adelspersoner, i 
ett småländskt potatisland?

Fyndet – en nådastötsdolk
En misericorde (sv. nådastötsdolk eller rondelldolk) är en lång, 
smal dolk, använd från medeltiden och fram till 1500-talet för att 
utdela nådastöten till en svårt sårad fiende. Namnet kommer från 
latinets miseri (nåd) och corda (dolk). Dolken hade ett trekantigt 
stuckatformat blad, ofta utan egg och kraftigt nog för att inte brytas, 
då det stacks eller pressades igenom eller in i en springa i riddarens 
rustning. Genom att pressa kroppstyngden på fästets rondell, ökades 
självfallet genomträngningsförmågan avsevärt.

Självfallet kunde dolken även användas aktivt i strid och då främst 
för hugg eller stöt mot ögonen på motståndaren, genom visirets 
springor på den tidens hjälmar. En sålunda skickligt utdelad stöt, 
kunde med lätthet tränga in i motståndarens hjärna. För dödshjälp 
(eutanasi) till dödligt sårade medkombattanter höggs eller pressa-
des dolken strax nedanför nacken och in i hjärtat. Rondelldolken 
bars lätt åtkomlig, närmast vågrätt, i landsknektens eller riddarens 
livrem. Rondelldolkar är kända i tyska rustkammarräkenskaper 
ända från 1100-talet. De användes så länge som rustningarna var 
i bruk, det vill säga till och med 1500-talets senare del. Bevarade 
rondelldolkar är i Sverige idag mycket sällsynta. Endast enstaka 
exemplar finns på våra museer (se t.ex. Livrustkammaren, inv.nr. 
17153, 17155, 23649).

Genom en generös donation av upphittaren Lilian Simonsson 
överlämnades misericorden från Lilla Älgås till Miliseum i samband 
med besöket på fyndplatsen den 24 maj 2012. Efter konservering 
kommer den unika dolken att visas i museets utställning.

FIGUR 37. Misericordens skaft. Foto: Göran Sandstedt, 
Jönköpings läns museum.

FIGUR 38. Detaljbild av misericordens trekantiga blad. 
Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings läns museum.
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Ett tolkningsförslag
Gårdarna på Kolvakos västra sida må idag ligga väldigt avsides, nå-
got som redan Lilian Simonsson uppfattade när hennes föräldrar 
flyttade till Lilla Älgås strax efter andra världskriget. Numera ligger 
odlingsmarken i träda och gården är inte längre bebodd utan brukas 
som en föreningslokal i anslutning till den närbelägna skjutbanan. 
Men så här ödsligt har det inte alltid varit.

Så länge som vägsträckan mellan Kolgränna och Mulseryd ut-
nyttjades ordentligt bör resenärerna ha varit många. En del kom 
långväga ifrån och emellanåt kom folk med ont i sinnet ridande eller 
marscherande nere på landsvägen. Rondelldolkens tidiga datering 
gör det mindre troligt att fyndet ska kopplas till händelserna 1567, 
men fler krigståg har gått över dessa bygder. Speciellt intressant i 
sammanhanget är vilka rutter de krigsmän tog som kämpade i uni-
onskrigens många och komplicerade konflikter mellan svenskar och 
danskar under början av 1500-talet. Inte minst bör händelserna i 
samband med slaget på Åsundens is vintern 1520, där Christian II:s 
trupper besegrade Sten Sture d.y. ha fått mycket krigsfolk i rörelse 
i dessa bygder. Då, precis som alltid annars, levde soldaterna av 
landet de färdades genom. Vem som knektarna fick sin sold från, 
den danske eller svenske regenten, betydde mindre för den bonde 
vars gård föröddes och som fick se sina dyrbara förråd tömmas.

I samband med Rantzaus fälttåg senhösten 1567 har det varit 
möjligt att spåra de plundringar som utförts av huvudstyrkan längs 
marschvägen. Det har också gått att följa de mer lättrörliga förband 
som sändes ut för att rekognoscera och skydda flankerna, samtidigt 
som man plundrade och brände så mycket som möjligt av fiendens 
territorium. Det är fullt möjligt att rondelldolken från Lilla Älgås 
härrör från ett liknande scenario en mansålder tidigare. Man skall 
inte heller glömma bort den oro som Dackeupproret förde med 
sig i hela regionen i början av 1540-talet. Säkert är att det funnits 
många tillfällen då bönderna i Bottnaryds socken kunnat råka ut 
för våld och övergrepp.

Fyndplatsen ligger som sagt bara ett stenkast från mangårdsbygg-
naden på Lilla Älgås. Men då pratar vi om 1940-talets bostadshus. 
Tidigare låg bebyggelsen strax öster om potatislandet och dolken 
har således påträffats i direkt anslutning till den forna gårdsplatsen. 
Vad som egentligen har skett kommer nog alltid att förbli höljt i 
dunkel, men faktum kvarstår – en misericorde var inget som or-
dinära småländska bönder stoltserade med i början av 1500-talet. 
Någon händelse som innefattat professionella krigsmäns närvaro 
har inträffat på Kolvakos sluttning.
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Laserskanning – undersökningsområdet sett 
från ovan

Vid flygburen laserskanning (LiDAR) mäts avstånd från flygplanet 
eller helikoptern till olika objekt på marken. Detta sker genom att 
skicka ut en puls, en smal stråle ljus, och sedan registrera tidsin-
tervallet till pulsens retur till sensorn. För att veta var på marken 
ljuset reflekterades mäts sensorns orientering i luften med hjälp av 
satellitpositionering (GNSS) och tröghetsnavigering. Mätning med 
laserskanning ger hög precision och den nya höjdmodellen kom-
mer att ha en exakthet på cirka två decimeter, jämfört med plus 
minus två meter för den gamla. Lantmäteriet har sedan 2009 utfört 
laserskanning över hela Sverige, ett karteringsprojekt som beräknas 
vara slutfört under år 2013 (Lantmäteriets hemsida).

Inom forskningsprojektet Getaryggen 1567 har det sedan länge 
varit ett önskemål att kunna utnyttja laserskannade kartbilder över 
undersökningsområdet. Metoden medger en mycket bättre förstå-
else för landskapets variation och mikrotopografins betydelse än 
traditionella kartor. Dessutom finns möjligheten att utifrån den 
laserskannade kartbilden lokalisera strukturer som inte kan ses från 
marken. Inte minst när det gäller siktlinjeanalys och bedömningar 

FIGUR 39. Bearbetad laserscanningskarta av terrängen 
vid slagfältet vid Getaryggen. Vägen är svartmarkerad, 
det äldre gravfältet Gröne slätt (Angerdshestra RAÄ 
18:1) är markerad i gult. Rödskrafferat är det svenska 
fältlägret. Grönmarkerat är det sentida torpet Hovme-
jans mark. Bearbetning: Claes B Pettersson, Jönköpings 
läns museum. Laserscanningskarta från Lantmäteriet.
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av framkomlighet är dessa nya kartbilder ett oskattbart hjälpmedel.
Till föreliggande rapport har vi valt ut tre exempel på kartbil-

der där mycket ny information kan hämtas ur den laserskannade 
bilden. Först slagfältet vid Getaryggen/Hovmejan med det 2012 
lokaliserade svenska fältlägret. Därefter Västra Jära by där den danska 
armén övernattade innan slaget. Slutligen Vallgårda, en av de byar 
längs Nissans dalgång som brändes av Rantzaus trupper; en by som 
aldrig återuppbyggdes.

Slagfältet – Getaryggen och Hovmejan
Det första man lägger märke till när man betraktar den detaljrika 
laserskannade bilden av Getaryggen och den gamla landsvägens 
sträckning är hur framträdande högplatåns kant är i landskapet. 
Den svenska försvarspositionen var vald med omsorg. Man bör 
också tänka sig en öppnare vegetationstyp än dagens täta, plante-
rade barrskog. Den som behärskade platåns kant och sluttningen 
ner mot de vidsträckta myr- och mossmarkerna i väster hade en 
avgjord fördel gentemot en fiende som närmade sig från Västra Jära. 

Väster om Getaryggen ser man de plana ytor som visar var moss-
marken ligger. Bilden störs av de markarbeten som på 1950- och 
1960-talet utfördes vid bygget av Rv 40 som syns i bildens övre del. 
Ett större grustag ligger idag som dammar med inplanterad ädelfisk. 
Strax intill syns resterna efter den imponerande ås – Getaryggen – 
som en gång var ett så dominerande inslag i landskapet att den kom-
mit att ge namn åt det slag som utkämpades en bit längre österut. 
Vid vägbygget grävdes åsens norra del bort; på den laserskannade 
kartan ser det vattenfyllda grustaget snarast ut som en bred åfåra.

Precis nedom Getaryggen ligger en liten holme i våtmarkskan-
ten. Där finns gravfältet Gröne slätt (Angerdshestra RAÄ 18:1) som 
placerats mitt i skärningspunkten mellan sommarleden som följde 
vägbankar och kavelbroar över mossarna och den vinterled som ut-
nyttjade de frusna våtmarkerna som en plan och smidig färdväg när 
så var möjligt. Själva landsvägen syns idag djupt nedskuren likt en 
hålväg i den branta sluttningen upp mot platån, men antagligen är 
vägbanan sänkt i relativt sen tid för att minska den branta lutning 
som funnits i backens nedre del.

Man kan jämföra hur väl föremålsfynden från stridslinjen stäm-
mer överens med mikrotopografin (jmf FIGUR 39 och 50). De 
svenska försvararna har verkligen legat i skydd längst fram mot 
den markerade övergången mellan platån i öster och sluttningen 
ner mot mossmarkerna. Fältlägret var beläget på den plana, för-
modligen hävdade marken strax bortom försvarslinjen. Utifrån 
fyndspridningen är det svårt att avgöra om soldaterna också varit 
förlagda norr om landsvägen. Här kompliceras bilden av ett flertal 
stora grustag som i så fall förstört delar av lägret. Ytterligare en bit 
längre österut finns den plana yta som visar var det sentida torpet 
Hovmejan varit beläget.
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Västra Jära by – den danska lägerplatsen

På den laserskannade kartbilden syns den höglänta landtunga där 
Västra Jära by ligger. Den är kringfluten av Nissan, vars dalgång 
skurit ut en påfallande brant sluttning mot öster. Kyrkan har legat 
högt belägen ovan vägskälet och bron/vadstället över ån. Själva by-
tomten har pressats in i en smal nisch utmed ån norr om vägskälet. 
Möjligen kan den radby som syns på skifteskartan från mitten av 
1800-talet och den bebyggelse som ännu ligger i detta läge ha haft 
en helt annan utformning tidigare. Hur det Västra Jära som Rantzaus 
soldater brände på förmiddagen den 31 oktober 1567 såg ut vet vi 
ju i nuläget ingenting om. Däremot kan man utifrån samma kartas 
tydligt avbildade parcellindelning sluta sig till att byns åkergärde 
norr om landsvägen utgör den ursprungliga åkermarken. Det på 
1800-talet odlade området söder om kyrkplatsen bör ha omfattat 
byns torrare ängs- och hagmark medan fuktängarna ner i ådalen 
utgjort en annan värdefull resurs för slåtter.

Om man betraktar Västra Jära från de invaderande danska styr-
kornas perspektiv är det svårt att tänka sig en mer fulländad läger-
plats i fientligt land. Åkermarken var högt belägen med god sikt ut 
över omgivningarna. Mot öster, det håll som en anfallande svensk 
styrka främst kunde förväntas komma från, skyddades lägret av 

FIGUR 40. Bearbetad laserscanningskarta av terrängen 
vid Västra Jära. Vägen är svartmarkerad, den gamla kyrk-
platsen i gult. Rödskrafferat är den förmodade danska lä-
gerplatsen. Bearbetning: Claes B Pettersson, Jönköpings 
läns museum. Laserscanningskarta från Lantmäteriet.
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Nissan med dess breda stråk av omgivande våtmarker. Ålöpet mot 
norr, alldeles nedanför bytomten, bör dessutom ha varit en fors 
på 1500-talet såvida inte man redan då dämt för de kvarnar som 
senare finns belagda på platsen. Ytterligare skydd erbjöds av den 
mycket branta sluttningen upp från ån till kanten av den platå där 
åkermarken var (och är) belägen.

Dessutom behövde man mycket plats. För även om lägret bröts 
efter bara en natts vila, krävdes utrymme för tält och vindskydd som 
kunde rymma tusentals män och deras följeslagerskor. Samt plats för 
hundratals vagnar med tillhörande dragdjur plus rytteriets hästar. 
Utefter Nissastigen var detta bara möjligt att uppfylla i anslutning 
till de större byar som hade oturen att ligga i arméns marschväg. 
Västra Jära var en av dessa byar.

Vallgårda – den försvunna byn
Vallgårda by återuppbyggdes inte efter de danska härjningarna 
1567. Men man fortsatte att hävda odlingsmarken. Idag utgörs det 
centrala området av ett välskött naturreservat där talrika odlingsrö-
sen, terrasseringar, stensträngar och vägbankar vittnar om tidigare 
markutnyttjande. Centralt i reservatet ligger en tidvis uttorkad 
våtmark, Vallgårda floe.

FIGUR 41. Bearbetad laserscanningskarta av terrängen 
vid Vallgårda. Vägarna är svartmarkerade medan öde-
kyrkogården är markerat med gult. Rödmarkerat är 
Vallgårda brända bytomt. Bearbetning: Claes B Pet-
tersson, Jönköpings läns museum. Laserscanningskarta 
från Lantmäteriet.
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Själva bytomten ligger på en plan yta, en terrass ovanför den 
egentliga odlingsmarken. Det är fortfarande möjligt att se minst 
fyra hugrunder där syllstenar, spisrösen och en källargrop härstam-
mar från den försvunna bebyggelsen. Högre upp i backen, med vid 
utsikt över Nissans djupt nedskurna dalgång ligger ödekyrkogården. 
Den inramas av delvis utrasade stenmurar som dock kan vara av 
yngre datum.

Vägsystemen som löper samman vid Vallgårda har även utlöpare 
ner mot vadställen och broar över Nissan. Ner mot ådalen ser man 
också mer av den odlingsmark som tillhört byn. Mer av odlings-
rösen och terrasserad mark talar sitt tydliga språk. Och i botten av 
dalgången finns de flacka våtmarker som sannolikt utgjort högt 
skattade slåtterängar för Vallgårdas bönder.

Den unikt välbevarade miljön i Vallgårda ger intryck av att vara 
en plats där tiden närmast stått stilla. Kyrkbyns tre gårdar må ha 
försvunnit och kyrksocknen gått upp i Norra Unnaryd, men det 
intakta odlingslandskapet med sitt stora antal olika formelement 
ger en levande bild av gångna tiders jordbruk. En utgrävning inom 
bytomten skulle kunna lämna detaljerad information om livet i en 
by vars lugna tillvaro plötsligt avbröts för alltid.

Föredrag, konferenser och annan utåtriktad 
verksamhet

Trots att 2012 var tänkt att utgöra ett mellanår i projektets verk-
samhet visar det sig vid sammanställningen av årets aktiviteter att 
det faktiskt skett riktigt mycket, inte minst på den publika sidan. 
Artiklar, föredrag, konferenser, studiebesök och en radiointervju på 
slagets årsdag – projektet har synts i ett antal olika sammanhang!

Årsrapport 2011
Den sammanställning som gjordes över projektets fältarbeten under 
säsongen 2011 gavs ut i Miliseums regi som Getaryggen 2011. Del-
apport för 2011. Skriften omfattar 50 sidor, inklusive Lars Winroths 
bilaga om karteringen med georadar på Västra Jära kyrkplats. Den 
trycktes i en upplaga på 200 exemplar, vilka sänts ut till dem som 
deltagit eller på annat vis bidragit till projektet. Skriften har också 
spritts till kollegor inom forskarsamhället och museivärlden, sålts på 
föredrag och andra publika evenemang samt funnits tillgänglig på 
Miliseum och Jönköpings läns museum. Den kan också laddas ner 
från Academia.edu, något som i skrivande stund skett 114 gånger. 
Här har rapporten också försetts med en första engelsk samman-
fattning av projektet:
(http://www.academia.edu/1487126/Getaryggen_1567_-_
ett_slagfalt_fran_Nordiska_Sjuarskriget_arsrapport_2011_
Getaryggen_1567_-_a_Battlefield_from_the_Nordic_Seven_

FIGUR 42. Vallgårda. Foto: Claes B Pettersson, Jönkö-
pings läns museum.
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Years_War).

Årsboksartikel
Tabergs Bergslags Hembygdsförening har publicerat ett samman-
drag av vår delrapport från 2011 i sin årsbok för 2012, Taberg XXIII. 
Artikeln Getaryggen 1567 är på 11 sidor och rikt illustrerad med 
foton och kartor i svart/vitt.

Blogg
Under det gångna året har fyra inlägg med teman från slagfältspro-
jektet Getaryggen 1567 publicerats på Jönköpings läns museums 
Arkeologiblogg (http://arkeologiijonkoping.blogspot.se):

9 april: Nådastöten i Bottnaryd (om fyndet av misericorden från 
Lilla Älgås).
10 juni: Fältlägret funnet…? (första detekteringen på svenska lä-
gerplatsen).
14 oktober: Fynden från fältlägret (de anmärkningsvärda metall-
fynden presenteras).
16 oktober: Det första ögonvittnet (om Daniel Rantzau).

Länsmuseets blogg är en väl etablerad kanal för spridning av arkeo-
logiska nyheter från norra Småland. Sedan starten i april 2011 har 
vi haft över 24 000 besök. Man kan därför förvänta sig att texterna 
om slagfältsprojektet har uppmärksammats och fått många nya 
läsare genom publiceringen på arkeologiijonkoping. Inte minst 
har vi kunnat hänvisa till bloggen som faktakälla och illustration 
av våra aktuella resultat vid kontakter med forskarkollegor och 
reportrar. Omvänt har vi ofta fått höra av besökare och åhörare  
hur de regelbundet utnyttjat bloggen för att hålla sig uppdaterade 
kring projektet.

Föredrag
Den 22 mars höll Claes Petterson och Sven Engkvist en mycket 
uppskattad föreläsning om Getaryggen 1567-projektet och dess 
resultat vid Mulseryds hembygdsförenings årsmöte med omkring 
50 åhörare. Berättelsen om hur krig och ödeläggelse drabbat trakten 
gjorde stort intryck.

Den 25 oktober höll Claes Pettersson och Sven Engkvist, på 
inbjudan av Bottnaryds Hembygdsförening, ett föredrag om pro-
jektet inför ett fullsatt församlingshem i Bottnaryd. Till det stora 
intresset bidrog givetvis det märkliga fyndet av en rondelldolk från 
tidigt 1500-tal vid Lilla Älgås; något som utvecklats till en verklig 
snackis i trakten!

Det PowerPoint-föredrag som använts vid dessa båda föreläs-
ningstillfällen, Slaget och Bygden, finns tillgängligt på SlideShare  
(http://www.slideshare.net/CeBePe/pp2012-slaget-och-bygden ). 

FIGUR 43. Exkursion till Vallgårda bytomt. Foto: Claes 
B Pettersson, Jönköpings läns museum.
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Det har i skrivande stund genererat 86 visningar, vilket får anses 
bra på en sajt som i huvudsak är engelskspråkig.

Konferens och föreläsning  - EAA i Helsingfors
På den årliga EAA-konferensen (European Association of Archaeo-
logists) som 2012 hölls på Universitetet i Helsingfors och samlade 
1200 deltagare från hela världen, presenterades projekt Getaryggen 
1567 av Claes Pettersson. Föredraget The Battle and its Aftermath. 
Tracing the Danish Invasion of 1567 hölls inför sessionen A9, 
War! Conflict archaeology and its role in the study of the past and 
the present of Europe. De olika inläggen I denna session kommer 
att sammanställas och publiceras i en bok, planerad att utkomma 
under 2013.

Med presentationen av projektet inom ramen för EAA har resul-
taten från Getaryggen 1567 för första gången visats upp inför det 
internationella forskarsamhället. Intresset visade sig vara stort och 
en rad för framtiden viktiga kontakter knöts under konferensda-
garna. Själva föredraget i PowerPoint-form har lagts ut på SlideShare 
(http://www.slideshare.net/CeBePe/pp2012-the-battle-and-its-af-
termath ) och har till dags dato genererat närmare 200 visningar.

Intervju – Radio P4 Jönköping
På 445-årsdagen av bataljen, den 31 oktober 2012, blev projektle-
daren Sven Engkvist intervjuad i radio P 4 Jönköping, direkt från 
årets sista fältinsats på slagfältet och kunde då stolt berätta om 
projektets verksamhet och historien bakom. Intervjun kunde höras 
i programmet Lasso.

Praktikdag – State University of New York (SUNY)
Den 25 juli deltog Josh Howard, Britta Spaulding och A.J. Gott-
schalk i fältarbetet vid Getaryggen/Hovmejan som denna dag om-
fattade detektering på den svenska lägerplatsen samt i odlings- och 
tomtmarken vid själva torpet Hovmejan. Våra amerikanska kollegor 
arbetar normalt inom ett forskningsprojekt som drivs av dr Tina 
Thurston, SUNY, i samverkan med länsmuseet (se ovan). Där har 
man hittills främst arbetat med ytinventering, fosfatkartering och 
provgropsgrävning i förmodade boplatsmiljöer från järnålder och 
tidig medeltid. Nu fick de emellertid tillfälle att testa en annan 
metod, nämligen metalldetektering. Praktikdagen blev verkligt 
uppskattad och från projektets sida hoppas vi få se mer av Josh, 
Britta och A.J. nästa säsong!

Studiebesök – Linnéuniversitetet
Den 12 november hade vi besök från Linnéuniversitetet. Tre ut-
ländska studenter (två från USA, en från Japan) informerades om 
projekt Getaryggen 1567 under en eftermiddag och fick svar på 
frågeställningar om militärväsen, logistik och vägsträckningar i 
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södra Sverige förr i tiden.

Guidning – Landskaparna
Nätverket för Sydsvensk landskapsarkeologi – Landskaparna höll 
ett av sina arbetsmöten på länsmuseet den 15 november. Vid detta 
tillfälle presenterade Claes Pettersson projekt Getaryggen 1567 för 
nätverkets medlemmar vilket resulterade i en spännande och idérik 
diskussion kring konflikter, ödeläggelse och långsiktiga verkningar 
för landsbygden och dess befolkning. På eftermiddagen genomfördes 
en exkursion till slagfältet vid Getaryggen/Hovmejan och till byarna 
Västra Jära och Vallgårda. Trots den sena tidpunkten på året blev 
utfärden mycket lyckad och resulterade i många nya reflektioner 
kring betydelsen av händelserna 1567.

Jönköpings slott – en utgrävning med koppling 
till 1567

Genom ett märkligt sammanträffande har lämningarna efter Jönkö-
pings slott, den fästning som var Daniel Rantzaus första etappmål 
1567, blivit föremål för arkeologiska undersökningar under 2011 
och 2012. Utgrävningarna har genomförts av personal från länsmu-
seet med Claes Pettersson som ansvarig projektledare. Sven Engkvist 
från Miliseum har fungerat som militärhistorisk konsult. Följakt-
ligen har kopplingen mellan arbetet med slottet och insatserna vid 
Getaryggen blivit mycket direkt eftersom samma personer sysselsatt 
sig i båda projekten, dessutom vid samma tidpunkt! Självfallet har 
detta visat sig vara en mycket fördelaktig lösning, speciellt när det 
gäller tolkningarna av fyndmaterialen och betydelsen av enskilda 
föremål från respektive lokal.

Jönköpings slott är landets sannolikt mest bortglömda riks-
fästning, men har trots detta en komplex och mycket spännande 
historia. Ursprungligen byggdes det som ett franciskanerkloster, 
grundlagt av Magnus Ladulås 1283 i den nya staden Jönköping. 
Komplexet utvecklades, bland annat genom omfattande byggna-
tion i början av 1400-talet, till en fyrlängad byggnad uppförd i sten 
och tegel med en imponerande kyrka i den norra längan. Under 
senmedeltiden var detta norra Smålands största och mest moderna 
byggnad och man vet att flera viktiga politiska möten avhölls i 
klostrets salar.

I samband med reformationen upplöstes gråbrödernas klosterstif-
telse och byggnaderna övertogs av Kronan. Vid mitten av 1540-talet, 
efter Dackeupproret, bestämde Gustav Vasa att komplexet skulle 
byggas om till kungligt slott och befästas. Så skedde under följande 
decennium och man känner bland annat till existensen av ett första 
slottsartilleri redan 1556. Runt slottet, som egentligen bara var de 
forna klosterbyggnaderna, uppfördes höga jordvallar på landsidan 

FIGUR 44. Bastionen Adolphus nordvästra hörn. Foto 
från 1800-talets mitt innan befästningarna schaktades 
undan.

FIGUR 45. Jönköpings slott, plan utförd ca 1610 av Hans 
Flemming. Ritning från Krigsarkivet, SFP nr 1.
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och i vallarnas hörn byggdes runda kanontorn. Runt fästningsan-
läggningen löpte en bred torrgrav.

Man hade skapat en befästning för att dels kontrollera det oroliga 
norra Småland, dels för att skydda rikets kärnland från angrepp 
längs landsvägarna upp från danskt territorium, kusten i Halland. 
Jönköpings slott hade blivit till ett modernt och jämförelsevis starkt 
fäste. Likväl bestämde man sig för att inte ta strid vid det danska 
angreppet senhösten 1567, utan de svenska trupperna drog sig 
tillbaka efter att ha bränt både slott och stad. På så sätt har faktiskt 
Daniel Rantzau paradoxalt nog kommit att bli det första ögonvittnet 
som i skrift beskriver Jönköpings slott. I sin fältdagbok beskriver 
han slottet och ger det sin yrkesmannamässiga bedömning som ”en 
stark fästning som väl kunnat stå emot oss om blott svenskarna haft 
mod nog därtill”.

Istället kom ruinen efter det brända slottet att stå kvar under en 
mansålder; till dess att Karl IX låter återuppbygga och utvidga fäst-
ningen med start omkring 1595. Några år senare engageras slotts-
byggmästaren Hans Flemming som ansvarig för projektet och från 
hans tid härstammar de första ritningarna i vad som skall komma 
att bli en innehållsrik samling över Jönköpings slott; idag förvarad 
på Krigsarkivet i Stockholm. Nu försågs anläggningen med utanverk 
i form av bastioner, skyttegallerier, kurtinmurar och en stark för-
borg efter allra senaste mönster från kontinentens fästningar. Dess 
roll var att tillsammans med Älvsborg i väster och Kalmar i öster 
skydda rikets södra gräns vid danska anfall. Slottet var ännu inte 
helt färdigbyggt, när det utsattes för en kortvarig belägring under 
Kalmarkriget sommaren 1612.

Under 1640-talet fortsatte utvidgningarna med anläggandet av 
dubbla vallgravar och två stora raveliner (jordskansar). Fullt utbyggd 
var fästningen under följande decennium då den också ironiskt nog 
blev obsolet. Genom freden i Roskilde blev kustlandskapen svenskt 
territorium och försvaret omlokaliserades. Det fanns inte längre be-
hov av en stark och kostsam befästning som Jönköpings slott mitt 
inne i landet. Däremot kvarstod dess betydelse som förrådsplats för 
militären och slottet utnyttjades av länsstyrelse och landshövding 
för den regionala administrationen.

År 1737 brann slottet ner till grunden. Det återuppbyggdes 
inte, trots att ett förslag till nytt slott och residens utformats av 
Carl Hårleman 1752. I stället kom fästningens utanverk att stå 
som en gigantisk ruin i stilla förfall under ett helt sekel. Militären 
utnyttjade emellertid förråd och verkstäder inom förborgsområdet 
fram till överflyttningen till Karlsborg 1842. Staten sålde slutgiltigt 
fästningsområdet till Jönköpings stad 1862, varefter de sista kvarstå-
ende delarna ovan mark raskt demolerades. Efter 1871 fanns inga 
synliga rester kvar av fästningen. Istället kom ytan att användas 
som hamnplan och bangårdsområde, senare trafikled (från 1975).

Idag skall området bebyggas med bostadshus, varför det blivit 

FIGUR 47. Bastionerna Adolphus och Gustavus. Foto 
från 1800-talets mitt.

FIGUR 46. Jönköpings slott, Planritning från Krigsar-
kivet utförd av Erik Dahlbergh ca 1680.
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anledning att frilägga delar av ruinen. Främst är det bastion Carolus 
norra och västra flank som berörts samt den södra hälften av fäst-
ningens sjömur, den östra kurtinen. Dessutom påträffades träkon-
struktioner från både äldre hamnanläggningar och erosionsskydd 
längs Munksjöns strand. Ett annat oväntat fynd var lämningarna 
efter en vapenverkstad från det Stora Nordiska Krigets tid, en bygg-
nad som pga. eldfara hade uppförts på kurtinens sjösida.

Ett rikt och varierat fyndmaterial med klar militär anknytning 
finns tillvarataget och inväntar i skrivande stund konservering. Dessa 
föremål speglar livet i fästningen och den utrustning som 1600- och 
1700-talets soldater haft till sitt förfogande. Och även om få direkta 
jämförelser kan göras med fynden från Getaryggen 1567 finns här 
ett mycket intressant jämförelsematerial. Att dessa båda undersök-
ningar inom konfliktrelaterade objekt kunnat utföras samtidigt av 
samma utförare är lika värdefullt som anmärkningsvärt. Här finns 
verkligt goda förutsättningar inför ett framtida forskningsarbete 
kring betydelsen av krig och konflikter för regionen!

Undersökningarna av Jönköpings slott kan följas dels genom 
artiklar på länsmuseets blogg (http://arkeologiijonkoping.blogspot.
se/) – sökord ”Jönköpings slott”, dels på slottsgrävningens egen 
Facebookgrupp (https://www.facebook.com/#!/jonkopingsslott).

Getaryggen 1567 på Miliseum!
Nu i höst, år 2013, öppnas Miliseum i Skillingaryd för publik. Här 
skapas regionens nya ansvarsmuseum med inriktning på militär-
historia. Miliseum har fått sig tilldelat två uppdrag, dels att i ett 
nationellt perspektiv redovisa begreppet ”Regementsheden” och 
den gamla indelta armén, dels att utgöra nationellt museum för de 
svenska Ingenjörtrupperna och dess föregångare. Men vi kommer 
även att aktivt arbeta med de gamla militära smålandsförbanden och 
den regionala krigshistorien. Här finns en given plats för Projekt 
Getaryggen 1567, för dess forskning och för dess fynd.

Just i dagarna bereds utrymme i Miliseums basutställning för de 
arkeologiska slagfältsfynden i en specialtillverkad så kallad klimat-
monter. För även i konserverat skick är de tillvaratagna metallfö-
remålen ömtåliga. Efterhand som undersökningarna fortskrider 
kommer fler fynd från händelserna senhösten 1567 att kunna visas 
fram. Historien om Daniel Rantzaus raid kommer tillsammans 
med fynden från slagfält, fältläger och brända byar på ett naturligt 
sätt utgöra inledningen till museets basutställning. Fyndmaterialets 
unika karaktär kommer självfallet också att bidra till publiktillström-
ningen till Miliseum. För de tills helt nyligen närmast bortglömda 
händelserna för 445 år sedan har redan väckt ett stort intresse, både 
inom Sverige och utomlands. Sällan har vårt lands konfliktfyllda 
förflutna med dess många grymma och blodiga händelser kunnat 
illustreras så levande och detaljrikt som i frågan om Rantzaus fält-

FIGUR 49. Miliseum i Skillingaryd. Foto: Kaj Nordquist, 
Miliseum.

FIGUR 48. Lodfoto från undersökningarna av slottet, 
norra flanken av bastion Carolus. Foto: Claes B Petters-
son, Jönköpings läns museum.
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tåg. Och detta mitt i ett Småland som idag framstår som så lugnt 
och fredligt för besökaren!

I Miliseums arkiv och bibliotek finns en rikhaltig litteratur om 
såväl Nordiska Sjuårskriget som 1567 års fälttåg. Här kommer också 
den dokumentation om den danska invasionen, om själva slaget och 
dess följder för regionen som nu samlas in och byggs upp genom 
projektets verksamhet att förvaras. Materialet kommer att finnas 
tillgängligt och Miliseum välkomnar både intresserad allmänhet och 
forskare inom olika discipliner att ta del av resultaten!

Fynd
JLM 074/10 – Projekt Getaryggen 1567.
Fyndlista – metalldetektering vid Getaryggen/Hovmejan.
Fynd från det Svenska Fältlägret (Till konservering vid Malmö 
Kulturmiljö – december 2012).

Fnr 01/2012  Sporre, Fe. Kommentar – Mycket långt skaft (med 
trissa?). Båda skänklar brutna. N 6400931, E 438982.

Fnr 02/2012 Fotangel, Fe. Kommentar – Extremt välbevarad. 

FIGUR 50. Fördelningen av påträffade fynd vid Getaryg-
gen. Bearbetning: Lars Winroth.
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N 6400932, E 438966.

Fnr 03/2012 Muskötkula, Pb. Kommentar – Tillplattad av 
laddstake. Gjuttapp bortfilad. N 6400950, E 438998.

Fnr 04/2012 Hängkors, Cu-leg. Kommentar – Extremt välbe-
varat. Dekor med stiliserat kors och Frälsarens sår. N 6400950, E 
438998.

Fnr 05/2012 Spjutspets, Fe. Kommentar – Smalt blad, lång 
holk. Välbevarad. N 6400895, E 438965.

Fnr 06/2012 Skäkta/armborstpil, Fe. Kommentar – välbevarad, 
kort och massiv. N 6400935, E 438950.

Fnr 07/2012 Dalpil, Fe. Kommentar – välbevarad. Lång kraftig 
tånge. N 6400942, E 438981.

Fnr 08/2012 Kniv, Fe. Kommentar – välbevarad. Normal ar-
betskniv. N 6400923, E 438903.

Fnr 09/2012 Skäkta/armborstpil, Fe. Kommentar – Grov, tung 
skäkta. Välbevarad. N 6400940, E 438950.

Fnr 10/2012 Hane till hjullås, Fe + pyrit. Kommentar – Kom-
plett hane med svavelkis (pyrit) fortfarande på plats. Kommer från 
ett tvåhandsvapen. N 6400991, E 438911.

Fnr 11/2012 Handtag/tånge, Fe. Kommentar – Brusten i två 
delar. Vapendel? N 6400940, E 438933.

Fnr 12/2012 Spets/ämnesjärn, Fe. Kommentar – Två kraftiga 
tenar med fyrkantigt tvärsnitt. Vapendelar? Ämnesjärn? N 6400885, 
E 438962.

Fnr 13/2012 Fotangel? Fe. Kommentar – Svårbestämbart, men 
skulle kunna vara ett fotangel. N 6400942, E 438969.

Fnr 14/2012 Pipa/rör?  Fe. Kommentar – Kraftigt gods, inner-
diameter kring 12-14 mm. Kan ha mångkantig yttersida. Fastsvetsad 
platta – fängpanna? N 6401051, E 439182.

Fnr 15/2012 Blysplitter från kulor, Pb. Kommentar – Skjutna 
in i stenblock. N 6400908, E 438779.

Fnr 16/2012 Järnplatta/vapendel. Fe. Kommentar – Triangulär, 
med spår efter något påsvetsat. Har egg? Vid F02/2012. N 6400932, 

FIGUR 51. Den påträffade sporren i fält. Foto: Daniel 
Petterzon.

FIGUR 52. Hane med pyrit. Foto: Daniel Petterzon.
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E 438966.

Fnr 17/2012 Pistolkula + splitter. Pb. Kommentar – En hel och 
två gravt deformerade pistolkulor. N 6400919, E 438791.

Fnr 18/2012 Järnföremål/stor nit? Fe. Kommentar - Nitskalle 
+ två kraftiga men deformerade ”ben”. N 6400985, E 438872.

Fnr 19/2012 Oid järnföremål. Fe. Kommentar – Kraftigt gods. 
Ingen hästsko. N 6400939, E 438863.

F20/2012 Hästsko. Fe. Kommentar – Brusten i två delar. N 
6401003, E 438827

Dagbok 2012
Jan-feb 2012  Arbete med årsrapport för fältarbete och förmed-
ling kring projektet under 2011.

2012-02-27 Markägare och Länsstyrelsen kontaktas för de-
tekteringsmedgivande avseende fastigheterna Brunseryd 1 och 2 i 
Svarttorp.

2012-03-17 Hans Holmberg i Bottnaryds hembygdsförening 
hänvänder sig till Jönköpings läns museum med en förfrågan kring 
ett märkligt, kniv- eller redskapsliknande föremål som i början av 
1950-talet hittats vid gården Lilla Älgås.

2012-03-22 Föreläsning för Mulseryds hembygdsförening vid 
deras årsmöte. Omkring 50 deltagare. Intresset för ämnet är stort 
bland publiken och föreningen beslutar sig för att donera 500 kr 
till projektet.

2012-03-26 Fyndet från Lilla Älgås identifieras slutgiltigt av 
Martin Skoog, doktorand i historia och sakkunnig på äldre vapen 
med erfarenhet från både Armémuseum och Livrustkammaren. 
Vapnet i fråga är en misericorde av sen typ, daterbar kring år 1500. 
Hembygdsföreningen lämnar senare in dolken till länsmuseet för 
dokumentation och närmare undersökning.

2012-04-17 Den övergivna bytomten Vallgårda, vars bebyggelse 
ödelades 1567, besöks av länsmuseets arkeologer i samband med 
internutbildning på temat Kulturlämningar vid vatten. Redogörelse 
för byns historia och slagfältsprojektets intresse för platsen ges på 
ort och ställe.

2012-04-19 Förberedande besök på fyndplatsen Brunseryd, 

FIGUR 54. En av många påträffade armborstskäktor. 
Foto: Daniel Petterzon.

FIGUR 53. En vid platsen för fältlägret påträffad kniv 
eller handtag? Foto: Daniel Petterzon.
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Svarttorp. Lokalisering av och förberedande besök på Lilla Älgås.

2012-05-24 Besök på fyndplatsen för misericorden vid Lilla 
Älgås, Bottnaryd. Upphittaren Lilian Simonsson donerar dolken till 
Miliseum för att visas i den kommande utställningen. Kort besök 
på slagfältet i Angerdshestra för kontroll.

2012-05-30 Detektering i Brunseryd, utan något resultat. 
Konstaterar att omfattande markarbeten har utförts i anslutning 
till fyndplatsen, varför dolken snarast bör betraktas som ett lösfynd.

2012-06-06 Detektering på platsen för det f.d. torpet Hovme-
jan vid Getaryggen. Inga fynd som säkert går att relatera till hän-
delserna 1567. Däremot framkommer ett fyndmaterial som – föga 
förvånande – kan kopplas till torpets funktionstid.

2012-06-08 Detektering söder om den tidigare landsvägen, på 
den förmodade platsen för det svenska fältlägret i oktober 1567. 
Fynd som kan peka på lägerverksamhet framkommer (fotangel, 
blykulor, krucifix, sporre, ring till gryta/hink e. dyl.).

2012-06-19 Fortsatt detektering inom samma område. Yt-
terligare fynd stärker ovanstående bild (lansspets, dalpil, sannolikt 
ytterligare fotangel).

2012-07-25 Fortsatt detektering, såväl på platsen för f.d torpet 
Hovmejan (utan resultat) och inom lägerområdet, där ytterligare 
fynd framkommer (skäktor, möjlig svärdstånge, järnsmälta). Vär-
defulla upplysningar delges av markägare. Amerikanska arkeologer 
från SUNY deltar i dagens detektering.

2012-08-03 Fortsatt detektering. Lägerområdet nu sannolikt 
avgränsat i söder, öster och väster. Fynd av bl.a hjullåshane med 
kvarsittande svavelkis. Kan detta ses som en indikation på läget för 
blockhuset? Chansningsgrävning runt stenkumlet utan resultat.

2012-08-30 Projektet presenteras på EAA-konferensen i Hel-
singfors inom ramen för sessionen A9 – War! Conflict archaeology 
and its role in the study of the past and the present of Europe. 
Claes Pettersson håller föredraget som har titeln The Battle and its 
Aftermath – Tracing the Danish Invasion of 1567.
 
2012-10-25 Föredrag för Bottnaryds Hembygdsförening (c:a 
60 åhörare).

2012-10-31 Fortsatt detektering på 445-årsdagen av slaget! 
Sökt kring områdets förmodade avgränsningar i norr, söder och 
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väster utan några egentliga fynd. Inom lägerområdets västra delar 
hittades ett förmodat fragment av en pistolpipa samt fyra kulor 
från ryttarpistol kring ett flyttblock. En enskild stridssekvens kan 
skönjas med båda sidors projektiler. Under dagen direktsändes en 
intervju med projektledaren från fältet i programmet Lasso (Radio 
P4 Jönköping).

2012-11-12 Besök av amerikanska och japanska(!) studenter 
från Linnéuniversitet på Miliseum. Presentation av 1567-projek-
tet och diskussioner kring de logistikproblem som Rantzaus raid 
medfört.

2012-11-15 Presentation av 1567-projektet inför nätverket 
Landskaparnas arbetsmöte på länsmuseet. Därpå exkursion till 
slagfältet i Angerdshestra, Västra Jära by samt till platsen för den 
övergivna Vallgårda by.

2012 (dec) Arbete med årsrapport. Årets fynd registreras och 
transporteras till Malmö museer för konservering.

Sammanfattning
När den danske fältöversten Daniel Rantzau lät sin armé om 4000 
man fotfolk, några tusen ryttare, samt en stor tross tåga ut från 
Halmstad sent i oktober 1567 anade han föga att detta skulle få 
stora effekter närmare 450 år senare. Den krigsdagbok han lät 
författa kom att spela en betydande roll under efterforskningarna 
för att återfinna det slagfält, där svenskarna för första gången för-
sökte stoppa Rantzaus tåg. Vid Getaryggen några mil väster om 
Jönköping mötte Rantzaus armé en svensk styrka av kanske ett 
par tusen soldater, samt ett bondeuppbåd ledda av Peder Kris-
tersson Siöblad. Syftet var att fördröja danskarnas framryckning 
vidare mot Jönköping och rikets kärnområden.

Under föregående års fältinsatser hade projektet lyckats lokalisera 
slagfältet, men i samband med 2012 års insatser kunde man också 
påvisa det fältläger, som svenskarna hade etablerat före slaget den 
31 oktober. 2012 kom även att bli projektets hittills mest fyndrika 
år. Bland fynden från fältlägret hörde både blykulor, ett hängkors, 
en möjlig del av en hillebard, fotanglar, en sporre, samt en mycket 
välbevarad hane till ett hjullåsvapen, sannolikt ett gevär.

2012 kontaktades även länsmuseet av en privatperson, som i 
potatislandet vid gården Lilla Älgås funnit ett märkligt föremål av 
järn. Efter att föremålet lämnats in till länsmuseet kunde det så 
småningom bestämmas vara en så kallad rondelldolk, även kallad 
misericorde, av sen typ och troligen från tidigt 1500-tal. Vapnet 
brukades av landsknektar och adliga officerare och användes från 
medeltiden och fram till 1500-talet för att utdela nådastöten till en 
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svårt sårad fiende. Om dolken kan sättas i samband med händelserna 
1567 är dock inte klart.

Genom föregående års fynd, samt de nytillkomna fynden är 
det nu även möjligt att i detalj återskapa striden, där svenskarna 
hade grupperat sig till försvar av en befäst ställning längs med ett 
åskrön. Den svenska ställningen var ytterligare förstärkt med ett 
blockhus. Under striden gjorde sannolikt danskarna omfattningar 
runt de svenska ställningarna och kom efter en kort strid att anfalla 
både fältlägret och blockhuset. Då striden var förlorad drog sig de 
reguljära svenska förbanden ur striden medan bondeuppbådet till 
stora delar nedgjordes i slutstriden. De svenska styrkorna drog sig 
tillbaka mot Jönköping och passade i fördröjande syfte på att för-
störa den del av vägen som utgjordes av den kavelbro som ledde 
över Dumme mosse.

2012 genomfördes även en lång rad publika verksamheter. Pro-
jektets aktiviteter har regelbundet redovisats i både blogg och i en 
rad föredrag och besök och guidningar för besökande institutioner. 
Från och med hösten 2013 kommer också projekt Getaryggen 
1567 presenteras på Miliseum, regionens nya ansvarsmuseum för 
militärhistoria.

Som projektmedarbetare Bo Knarrström påpekar i sitt förord 
är det slagfältsarkeologiska projektet ”Getaryggen 1567” unikt på 
flera plan. Aldrig tidigare har det gått att få en sådan inblick i ett 
bondeuppbåds beväpning och organisation som nu. Effekterna av 
Rantzaus krigståg kan inte heller underskattas. Lokalsamhället i 
gränslandet mellan Västergötland och Småland, som dittills varit 
förskonat från krigets härjningar, kom att brandskattas och härjas 
svårt. Både byar och gårdar drabbades och som i fallet Vallgårda 
förefaller det även som att socknen och byn försvann efter de danska 
härjningarna. Även effekterna för staden Jönköping, vars bebyggelse 
och befästningar brändes av de försvarande svenskarna, kom att bli 
stora. De arkeologiska undersökningarna av slottet som genomförts 
2011-2012 har givit ett intressant referensmaterial till händelserna 
1567, vilka till stora delar återstår att bearbetas. Fortsättningen av 
projektet kommer att syfta till att undersöka dessa effekter för lo-
kalsamhället och staden närmare.
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Summary

Getaryggen  – a Battlefield from the Nordic Seven Years 
War. Third Annual Report from the Research Project 
Getaryggen 1567

In late autumn 1567 a Danish army led by the excellent commander 
Daniel Rantzau advanced north towards the castle of Jönköping. 
Their aim was to strike a decisive blow against the heartland of the 
Swedish realm, thus forcing the enemy to surrender or at least ne-
gotiate. What today is known as the Nordic Seven Years War had 
been going on since 1563 and the war-weariness spread rapidly 
among both soldiers and the ordinary population. And even more 
important - the treasuries in both countries were almost empty, 
meaning that armies consisting of mercenaries could not be kept 
together as fighting units much longer. Something had to be done.

The offensive of October 1567 followed the main highway 
from the Danish costal province of Halland into the neighboring 
Swedish county of Småland. Here the primitive road followed the 
Nissan river valley. Despite the hilly terrain, dense woodland and 
late autumn rains Rantzau managed to lead his force to Jönköping 
in ten days, an impressive feat considering the fact that the army 
numbered 8 000 men, including cavalry, artillery and a large wagon 
train with supplies and followers.

For most of the time the outnumbered Swedish defenders kept 
their distance, avoiding open combat. Instead they blocked the road 
by felling trees and destroying bridges. But about 20 km southwest 
of Jönköping a blockhouse and some simple field fortifications in 
a good defensive position were manned by about 1500 men, both 
regular soldiers and local militia. The place was wisely chosen, being 
a hill and a flanking ridge overlooking the highway just where it 
left a long narrow causeway after having crossed a bog. But against 
the defenders came some of the best soldiers of their time; Danish, 
Scottish and German mercenaries (Landsknechts) led by Christoffer 
von Dohna. They were the vanguard of Rantzaus main army, also 
counting about 1500 men. But they were far better equipped, battle 
wise and expertly led. So, after a first skirmish and some initial losses 
von Dohna let loose his cavalry unit in a flanking movement while 
his infantry pushed uphill, along the road. The Swedish position 
was overrun and what can best be described as a slaughter started 
when the defenders tried to flee. Then followed the sacking of the 
Swedish camp.

Still, the Swedish High Command had reached their goal. By 
delaying Rantzau’s army for several hours they got the time needed 
to destroy the bridges and causeways across the vast Dumme Mosse 
bog. And by doing so, winning another day on the Danish advance, 
they managed to evacuate and burn their own town and fortress, 
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Jönköping, thus depriving Rantzau of an important base for a winter 
offensive. It was right - in theory. But instead of retreating to Danish 
territory the enemy commander pushed on into the rich county of 
Östergötland. There the army stayed, sacking and plundering, into 
the winter months of 1568 when lack of reinforcements resulted 
in a long march south, back to Denmark. In the end nothing had 
been achieved and the war went on for another three years...

Rantzau’s offensive and the battle of Getaryggen is the focus for a 
research project, managed by the Miliseum Museum in Skillingaryd 
and Jönköpings County Museum. The actual battlefield has been 
located and surveyed in 2010, 2011 and 2012. Despite a terrain 
quite unsuitable for metal detectors a number of finds tells the story 
of an almost forgotten conflict some 445 years ago. Lead bullets 
are few and mostly from weapons of small caliber, although larger 
bullets and parts from a wheel lock rifle was found in 2012. Instead 
the crossbow bolts are numerous and other notable finds include a 
short sword, spearheads, knives, horse equipment and some tools 
that might have been used as ”weapons” by the local militia. It has 
been possible to interpret the battle by using Rantzaus own war 
diary, topographical observations and the distribution of the finds. 
And today the battlefield is registered as an ancient monument and 
is given legal protection against plundering.

During the field season of 2012 the remains of the Swedish camp 
was located east of the actual battlefield. Here the distribution 
of finds tells a different story, compared to what has been found 
along the top of the ridge where the fighting began and the main 
Swedish line of defense was located.  What we find is evidence of 
intense fighting man-to-man, not the projectiles shot towards an 
enemy still at a distance. This is literally the last stand where small 
groups of men, soldiers or local militia, were being surrounded by 
von Dohna’s mercenaries and had to fight it out or surrender. In the 
end the Danish forces lost 19 men. The number of fallen among 
the defenders is not known, but according to what is written in 
Rantzau’s war diary several hundred is a qualified guess. Most of 
them local boys, forced to take part in a battle to defend their ho-
mes and villages – a small footnote in a long and extremely brutal 
international conflict.

Well, this about what our project has achieved so far. During 
three seasons, with limited financial resources and few days spent 
in the field, we have located and researched a 16th century battle-
field. We have been able to reconstruct and to a point understand 
what happened on that faithful day in October 1567. Not bad at 
all – and far better than we dared to hope for in 2010! But now it’s 
time to go one step further with the 1567-project. Having found 
the battlefield and the Swedish camp, our aim is to begin looking 
at the consequences of this conflict from an archaeological point of 
view. The written sources tell us about an almost total devastation; 
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of farms, villages and churches burned or plundered. Their remains 
are still out there, waiting to be excavated.  And we realize that there 
was a population starving in the harsh winter of 1568. Is it possible 
to follow them in the archives; to find out what actually happened 
to the fugitives from villages like Västra Jära, Angerdshestra and 
Vallgårda? How long did it take for the wounds from the Danish 
invasion to heal? Here is an important field of research as Småland 
today is widely seen as the most peaceful part of the world one 
could ever imagine. But following in the tracks of Rantzau’s army 
you begin to see things quite differently. Because once this was a 
region harried by border wars over and over again...
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2012 har insatserna fortsatt inom projektet ”Getaryggen 1567”. Projektet 
har syftat till att söka fastställa platsen för ett mindre slag mellan danskar och 
svenskar under det Nordiska sjuårskriget (1563-1570) och de effekter kriget 
hade på regionen.

På senhösten 1567 försökte en dansk armé under Daniel Rantzau tvinga kriget
till ett slut genom en offensiv mot Sveriges centrala delar. I arméns spår följde 
en lång rad brända gårdar och byar och krigståget kom i hög grad att påverka 
regionen kring Jönköping.

Under sommaren 2012 fortsatte metalldetekteringen öster om platsen för 
slagfältet, varvid den svenska lägerplatsen kunde lokaliseras och ett flertal 
fynd, bl a vapendetaljer, fotanglar och ett hängkors påträffades. Ett mycket 
ovanligt fynd framkom också; en misericord, eller nådastötsdolk, som in-
lämnades till länsmuseet av en privatperson som påträffat dolken vid en gård 
väster om slagfältet...


