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FIGUR 1. Området mellan Jära by och Knutshult ca två mil väster om Jönköping. Efter Generalstabskartan från 1870-tal. Sockengränserna 
är förstärkta med blå linje.
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inledning

Projektledningen för projektet ”Getaryggen 1567” pre-
senterar härmed en kort delrapport över verksamheten 
för år 2010. Syftet med projektet är att försöka fastställa 
platsen för var ett slag mellan svenska och danskar 
stod strax utanför Jönköping i oktober 1567. Konkret 
arbete med projektet startades tidigt under året, efter 
att projektet hade beviljats statligt stöd genom Sveriges 
Militärhistoriska Arv (SMHA). Viss källforskning och 
besiktningar i terrängen längs med den gamla vägsträck-
ningen mellan Jönköping och Västra Jära by hade då 
redan genomförts av projektledningen.

FIGUR 2. Samtida avbildning från Nordiska sjuårskriget.
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Projektledare för Getaryggen 1567 är Sven Engkvist, 
MILISEUM Skillingaryd. Projektledningen har bestått 
av Sven Engkvist, Claes Pettersson, Jönköpings läns 
Museum, Rickard Wennerberg, Gislaveds Kommun. I 
projektgruppen ingår även Lars Winroth, Modern Ar-
keologi AB, Bo Knarrström, RAÄ UV:s slagfältsteam, 
Mats Blomberg, Nordiska detektorföreningen NDF.

bakgrund

Händelserna strax väster om Jönköping i slutet av okto-
ber 1567, är en del av en omfattande konflikt som gått 
till historien under namnet Det Nordiska Sjuårskriget. 
Detta krig pågick mellan 1563 och 1570 med Sverige 
på ena sidan och Danmark, Lübeck och Polen i allians 
på den andra. Orsaken var dels det kvardröjande danska 
missnöjet med Kalmarunionens upplösning, dels att 
Sverige under Erik XIV:s regering påbörjat en alltmer 
expansiv utrikespolitik. Kriget böljade fram och åter 
med varierande framgång. Danska segrar till lands, som 
Älvsborgs fall 1563 och slaget vid Axtorna i Halland 
1565, ställdes mot svenska framgångar till sjöss och 
erövringen av Varberg.

Efterhand gled striderna in i ett lika kostsamt som 
tröstlöst utnötningskrig. Slutet kom först med freden 
i Stettin 1570, där den tysk-romerske kejsaren Maxi-
milian II medlade. Villkoren blev hårda för svenskarna, 
men det fanns ingen egentlig segrare. Danskarna å sin 
sida tvingades ge upp anspråken på överhöghet över 
Sverige en gång för alla.

Trots dess omfattning och den omvittnade grymhet 
med vilket detta krig fördes, är Nordiska Sjuårskriget 
idag nästan bortglömt. Bland dess händelser finns 
emellertid en tilldragelse som står ut – den danske 
fältöversten Daniel Rantzaus blixtangrepp på Småland 
och Östergötland under senhösten 1567. Hans armé 
räknade 4000 man värvat fotfolk, ett par tusen ryttare 
plus ett stort antal icke stridande som åtföljde trup-
perna. Trossen bestod av hela 900 vagnar; därtill släpade 
man på tolv kanoner längs de miserabla skogsvägarna. 
Hela fälttåget finns beskrivet i den krigsdagbok som 
sammanställts i Rantzaus namn.

FIGUR 4. Landsknecht. Dessa hårdföra, men dyra legosoldater an-
vändes ofta i krig av danska kronan.

FIGUR 3. Kolorerad avbildning av Daniel Rantzau. Den holstiensk-
födde danske fältherren räknas som en av Nordens främsta fältherrar.
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Kriget kom att drabba områden i det svenska hjärt-
landet som dittills varit ganska förskonade. Det var 
också avsikten. Genom att ödelägga så mycket som 
möjligt skulle Rantzau tvinga fram svenska styrkor 
och nå ett avgörande. Man visste att Erik XIV sedan 

FIGUR 5. En säker plats för natten. Kartan visar (Västra) Jära by vid 
mitten av 1800-talet enligt laga skifteskarta (LM akt 06-mul-29). 
Vägen gick genom byn (markerad med blå linje). I Jära slog troligtvis 
den danska armén läger natten före slaget vid Dumme mosse. Att 
bybildningen har gamla anor visas bland annat av de omgivande 
ålderdomliga åkrarna, så kallade bandparceller. Bearbetning: Rickard 
Wennerberg.
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en tid inte var fullt tillräknelig och att detta lamslagit 
den svenska krigsledningen. Samtidigt var Danmarks 
finansiella läge ansträngt efter fyra års krig. Det gällde 
att handla snabbt.

Den 20 oktober 1567 bröt armén upp från Halm-
stad i det då danska Halland. Man följde Nissastigen 
upp mot det första etappmålet – Jönköping. De tyska, 
skotska och danska yrkessoldaterna blev snabbt miss-
nöjda med den mödosamma marschen genom skog och 
moras. Man klagade över att svenskarna undvek strid, 
övergav sina blockhus och ägnade sig åt att lägga tim-
merbrötar över vägen. Istället för plundring och ära fick 
Rantzaus krigsmän arbeta tungt i höstkylan.

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 sän-
des 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 tusen-
tal man både fotfolk och ryttare. Den danska styrkan var 
ungefär lika manstark, men stridsvan och bättre ledd. 
Efter en kort strid stormades befästningen och försva-
rarna jagades på flykten. Trots svåra förluster uppnådde 
svenskarna ett väsentligt resultat. 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 möj-
liggöra ett fortsätt vinterfälttåg. En befälhavare i detta 
utsatta läge borde retirera 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 förstärkningar 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.

FIGUR 6. Landsknekt med hustru. Etsning av Daniel Hopfer.

FIGUR 7. 1500-talets yrkessoldater bar inte precis 
kamouflage. Bild från re-enactment Axtorna i Halland, 
platsen för Nordiska Sjuårskrigets kanske blodigaste slag 
senhösten 1565. Foto: Axtorna Historiesällskap.
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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 bevarade danska 
fältdagbok, som sannolikt fördes av Rantzaus fältpräst 
Christoffer Knoff, studerades platsen för den begränsade 
fördröjningsstriden vid blockhuset senhösten 1567.

Men redan tidigare hade bland annat hembygdsfors-
karen Harry Bergenblad intresserat sig för drabbningen 
1567 (Bergenbladh 1967). 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 fälttåg 1567-1568 (Persson 2008). En av de 
första som omnämner slaget är dock lantmätaren Jonas 
Allvin (Allvin 1857). I sin beskrivning över Mo härad 
från 1857 skriver han om vägsträckningen väster om 
Jönköping:

Wid norra gärdesgården till Södra Ormestor-
pet... ...Den gamla wägen åt Jönköping gick 
här nära förbi. Här har således fordom stått 
ett fältslag. Uti en äng söder om Knutshult, 
på hwilket hemmans egor ofwannämnde torp 
ligger, synas på en wacker höjd lemningar af 
murar, hwilka af folket i orten tros wara efter 
en kyrka som här fordom skall hafwa stått...

Allvin fortsätter därefter med att skriva:

...Ett stycke ofwanför den swåra backe, Hof-
mejan kallad, på norra sidan innanför gärdes-
gården, står en hög spetsig sten. På samma sida 
om denna gärdesgård, närmare backen, midtför 
dess början utföre, har wid gräfning efter wäg-
fyllnadsgrus flere menniskoben hittats, hwilka 
tyckas hafwa tillhört owanligt stora menniskor...

Dessa uppgifter var i många avseenden lika fragmen-
tariska som svårtolkade Till att börja med måste själva 
slagfältet lokaliseras; en nog så svår uppgift. Mycket 
har förändrats på de mellanliggande 443 åren, inte 
minst vägarna. Numera förflyttar man sig bekvämt 
mellan Halmstad och Jönköping på ett par timmar. 
Samma sträcka tog det den danska armén nästan två 
veckor att gå.

FIGUR 10. Det framgångsrika detekteringsteamet nästan på dagen 
443 år efter von Dohnas seger. Från vänster Mats Blomberg, Bo 
Knarrström, Lars Winroth och Claes Pettersson. Bakom kameran 
Sven Engkvist.

FIGUR 9. En skogsbacke längs vägen mellan Jära by och Jönköping. 
Foto: Claes B Pettersson, Jönköpings läns museum.

FIGUR 8. Jära by. Jära var egen socken med kyrka fram till 1500-ta-
let. Den forna kyrkplatsen ligger på backkrönet bakom gästgiveriet. 
Foto: Claes B Pettersson, Jönköpings läns museum.
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Men det finns vissa hållpunkter i vårt sökande. Natt-
lägret i Jära by är en, kavelbron över Dumme mosse 
en annan. Tidsuppgifterna i dagboken kan också ut-
nyttjas. Men det ligger inga ”höga klippor” intill den 
forna riksvägen. Å andra sidan har man nog bättrat på 
uppgifterna innan krigsdagboken lästes av den danske 
kungen Fredrik II.

Under våren-hösten fältinventerades flera olika plat-
ser och metalldetektering skedde också bland annat i 
anslutning till där den gamla vägsträckningen passerar 
Dumme mosse. I slutet av oktober undersöktes även 
en anonym skogsbacke med metalldetektor. Trots svåra 
förhållanden, med bland annat täta granplanteringar, 
lät de första fynden inte vänta på sig. Två armborstpi-
lar, en pistolkula och ett blad från en stridsyxa talar sitt 
tydliga språk. Här väntar en stor uppgift – ett bortglömt 
slagfält skall dokumenteras! Och inte bara det. Vad be-
tydde krigståget för regionens befolkning? De skriftliga 
källorna omtalar ödelagda gårdar och nedbrända kyr-
kor, men hur gick det för människorna? De som bara 
råkade komma i våldets väg; under en händelse som 
blivit en betydelselös fotnot i ett bortglömt krig? (jmf 
Knarrström & Larsson 2008). Känner vi möjligtvis igen 
parallellerna i vår egen tid? 

fyndsammanställning

Vid detekteringen den 24 oktober framkom två arm-
borstpilar, så kallade skäktor. Även ett möjligt yxblad, 
hästsko, pistolkula och spännen hittades. Dessa före-
mål inlämnades i november 2010 till konservering vid 
Malmö Museer.

projektdagbok

2010.03.16 Projektet beviljas utvecklingsbidrag från 
SMHA med 40 000.

April 2010 Arbete med källforskning (kartstudier, 
skriftliga källor).

2010.05.06 Fältrekognosering i aktuell terräng.

Maj 2010 Ansökan om tillstånd för metalldetektering 
hos markägare och länsstyrelsen.

2010.06.03 Fortsatt rekognosering.FIGUR 12. Litet, tunt yxblad med elegant utsvängd egg – kan här-
röra från en ryttarhammare. Foto: Tomas Lindell, Malmö Museer.

FIGUR 11. En skäkta, armborstpil före konservering, rimligtvis 
avskjuten av någon i det svenska bondeuppbådet. Yrkessoldater var 
inte beväpnade med armborst i Nordiska Sjuårskriget. Foto: Claes B 
Pettersson, Jönköpings läns museum.
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2010.06.26 Fortsatt rekognosering.

2010.08.11 Projektet erhåller tillstånd att använda 
metalldetektor inom aktuella fastigheter.

2010.08.17 Fortsatt rekognosering.

2010.08.24 Första detekteringen genomförs inom 
fastigheten Föreberg 1:5. Inga fynd görs.

September 2010  Projektledningen ansöker om utö-
kat undersökningsområde hos länsstyrelsen.

2010.09.09 Förberedelser inför RAÄ:s kulturarvsdag 
12 september.

2010.09.12 RAÄ kulturarvsdag med tema ”Vägar” 
genomförs. Publik visning i terrängen runt sökom-
rådet. Ytterligare rekognosering inom ett alternativt 
sökområde.

2010.09.24 Visning av Jära by, Hovmejan och Före-
berg för Ådel Vestbö Franzén,  kulturgeograf vid 
Jönköpings läns museum. ÅVF genomför kartstudie 
med överlägg åt projektet.

Oktober 2010 Godkännande av utökat undersök-
ningsområde inkommer från länsstyrelsen.

2010.10.23 Detektering vid östra brofästet av 
”Dumle bro” och intilliggande mark. Inga fynd som 
kan relateras till händelserna 1567 framkommer.

2010.10.24 Detektering inom fastigheten Svinhult 
1:2, i området Bergsliderna-Hovmejan. De första 
konkreta resultaten i form av fynd som direkt kan 
kopplas till händelserna i slutet av oktober 1567 
(nästan på dagen 443 år efteråt!): pistolkula av 
”Axtorna-typ”, skäktespetsar, möjlig del till så kallad 
ryttarhammare samt två dräktspännen Dock saknas 
ännu indikationer på var själva blockhuset legat.

2010.10.30 Projektet och fynden presenteras vid 
Fästningsforum på Armémuseum.

2010.11.15 Fynden lämnas för konservering vid 

FIGUR 13. Hästsko av äldre modell, passande till en småvuxen skan-
dinavisk häst. Foto: Tomas Lindell, Malmö Museer.

FIGUR 14. Pistolkula med kaliber ca 10 mm. Sannolikt till ryttarpi-
stol. Foto: Claes B Pettersson, Jönköpings läns museum.



Getaryggen 1567 - Delrapport 2010
MILISEUM rapport 2010:1

12

Malmö museers konserveringsavdelning.

2010.11.18 Sökning i terrängen efter lantmätare 
Allvins år 1857 omtalade ”kyrkogrund” söder om 
Knutshult, utan resultat. Fortsatt rekognosering av 
området vid Hovmejan, norr om gamla landsvägen.

December 2010 Bakgrund och första säsongens 
preliminära resultat publiceras i serien ”Månadens 
Historia” på Jönköpings läns museums hemsida. 
Årets insatser inom projektet avrapporteras i förelig-
gande rapport.

sammanfattning

I denna korta delrapport har aktiviteterna för år 2010 
inom projektet ”Getaryggen 1567” presenterats. Syftet 
med projektet är att söka fastställa platsen för ett min-
dre slag mellan danskar och svenskar under senhösten 
1567. Metoden är att undersöka drabbningens förlopp 
utifrån fyndspridning och topografiska observationer. 
Ett viktigt delmål blir att försöka förstå hur denna 
konflikt kom att påverka regionen och dess invånare.

Under våren-hösten fältinventerades flera olika platser 
och även metalldetektering skedde på flera platser längs 
med den gamla vägsträckningen mellan Jönköping och 
Västra Jära by. Vid detektering i slutet av oktober fram-
kom slutligen flera fynd som sannolikt kan knytas till 
krigshändelserna 1567. Fynden av två armborstpilar, en 
pistolkula och ett blad från en stridsyxa indikerar var 
bataljen en gång stod.

Dock återstår många uppgifter, exempelvis att kon-
statera var det i Rantzaus dagbok omtalade blockhuset 
stod? Andra framtida frågor rör vad krigståget kom att 
betyda för regionens befolkning? Och hur gick det för 
de människor som råkade komma i våldets väg i ett 
bortglömt slag i ett bortglömt krig?
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2010 var ett framgånsrikt år för projektet ”Getaryggen 1567”. Projektet syftar till 
att söka fastställa platsen för ett mindre slag mellan danskar och svenskar under 
senhösten 1567. Drabbningen stod under Nordiska Sjuårskriget (1563-1570) 
när en dansk armé under Daniel Rantzau försökte driva kriget till ett slut genom 
en offensiv mot Sveriges centrala delar. Konflikten kom i högsta grad att påverka 
regionen kring Jönköping och dess invånare.

Under våren-hösten fältinventerades och metalldetekterades flera olika platser längs 
med den gamla vägsträckningen mellan Jönköping och Västra Jära by några mil 
väster om Jönköpings stad. I slutet av oktober framkom flera fynd som sannolikt 
kan knytas till krigshändelserna 1567. Fynden av två armborstpilar, en pistolkula 
och ett blad från en stridsyxa indikerar var bataljen en gång stod.
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