
Växjö Universitet 
HI3003 
C-uppsats 
Examinator: Ulla Rosén   
Handledare: Hans Hägerdal   

  26 maj 2008 
  Alexander Steinvall 
  alexandersteinvall@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utsikt över Hjortesjön med mytomspunna ön Skallö i mittersta bakgrunden. Foto: Alexander Steinvall. 

 

Slaget vid sjön Hjorten 
- Dackefejdens okända slag som avgjorde Sveriges framtid - 

 
Argumentation utifrån en analys av olika typer av källmaterial 

 
 
 
 

The Battle of Lake Hjorten 
- The unknown battle of the Dacke war which settled the future of Sweden - 

-  
Argumentation on the basis of various types of sources 

 
 
 



   

   
  2 

Stort Tack till: 

 

Lennart Steinvall (för din kunskap, kämparglöd och envishet! Tack för du 

introducerade mig för Folke Jacobsson) 

 

Folke Jacobsson (för att du anförtrodde mig ditt material, stort tack!) 

 

Virserums Hembygdsförening (för ert engagemang och er tillåtelse till att jag 

fick undersöka kanonkulorna) 

 

Riksantikvarieämbetet (kompetent och hjälpande personal) 

 

Handledare Hans Hägerdahl och Martin Hansson för deras hjälp samt 

med att få kulorna analyserade av berörd myndighet. Stort tack! 
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Bakgrund 

Eftersom jag är uppväxt i området har jag sen barnsben hört talas om myterna och legenderna 

kring upprorsledaren Nils Dacke. 

Det var under sommaren 2005 som jag med vänner spelade in en film vid namn SKALLÖ1 

som intresset för Nils Dacke blommade upp. 

Efter att ha besökt Folke Jacobsson i hans hem och hört om hans teser och kunnande på 

området och även tagit del av hans verk och källor, skapades idén om en c-uppsats. 

Under de föreläsningar och guidade turer som genomförts i Virserum2 har det till mig lagts 

fram påstående som; Vi vet mer om Alexander den Store för över 2000 år sedan än vi vet om 

Nils Dacke för bara några hundra år sedan och detta var ju så nära oss.3 

Först tyckte jag det var fel att göra en sådan jämförelse men måste nu i efterhand tänka om. 

Det är märkligt att vi vet så lite om vår eget arv innan Sveriges historia skapades av Gustav 

Vasa på allvar, i och med den nya kungalängden utan utländska kungar vid tronen. 

Vi vet mer om slaget vid Teutoburgerskogen4 där tre romerska legioner förintades av 

germanska folkstammar för ca 2000 år sedan, än av vår egen nations födelse. 

Hur man än väljer att dra paralleller med andra historiska händelser med uppsatsens 

ämnesområde, kvarstår faktum: 

Var det sista avgörande slaget i nordens största bondeuppror egentligen stod, förblir tills idag 

ett olöst mysterium. 

 

Inledning 

Gustav I5 regerar som kung över Sverige efter att ha säkrat tronen efter den danske kungen 

Kristian II. Efter trontillträdet börjar Vasa med radikala förändringar. Kyrkans tro ska nu vara 

av protestantisk karaktär där kyrkan även blir en del av staten. Vasas nya statsapparat börjar 

kräva enorma skatteinkomster. Detta för att betala tillbaks den skuld som Hansan bidrog med 

så att Gustav Vasa slutligen kunde säkra tronen. Allmogen sätts under stor skattepress och 

handels restriktioner införs. 

Men allt går inte enligt planerna. 

Under ledning av torparen Nils Dacke har en obetydlig lokal revolt spridit sig från Smålands 

djupa skogar och förvandlats till ett uppror och snart ett potentiellt inbördeskrig som allvarligt 
                                                
1 Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=u6-H93NQPAI. Sök på Skallö Trailer 2007 på www.youtube.com. 
2 Virserum, Hultsfredskommun, Kalmar län. 
3 Sagt av en virserumsbo under en föreläsning om Nils Dacke och fejden, juni 2007. 
4 Slaget eller snarare massakern stod vid dagens Tyskland: Teutoburgerskogen år 9 e Kr. 
5 Senare mer känd som Gustav Vasa. 



   

   
  6 

hotar Gustav Vasas tron. Situationen skapar intresse bland länder långt ner på kontinenten där 

furstar och länder undersöker möjligheten att själva vinna fördel av situationen. 

Gustav Vasa anlitar Europas främsta legosoldater för att bekämpa den småländska 

”hunnehären”.6 Motståndet visar sig vara överväldigande för legosoldaterna. Hela södra 

Sverige är i gungning efter dackeböndernas framgång. Till slut sluts en vapenvila efter att 

bl.a. en trupp av legosoldaterna nästan helt utplånas vid slaget vid Kisa. Nu besitter Nils 

Dacke Småland och Öland med växande stöd i såväl Västergötland som Östergötland. 

Men vapenvilan bryts av kungen och väldiga skaror av legosoldater marscherar in mot 

Småland. 

Det är en mulen kall vinterdag år 1543. kalendern står på 20 mars och kungens trupper 

marscherar över vattendrag för att snabbt ta sig fram i den djupa snön och undvika skogen där 

fienden alltid verkar lura. Legosoldaternas spejare har tidigare siktat en väldig fiendetrupp på 

15 000 man (tre gånger fler än dem själva) och precis undvikit ett bakhåll i en väldig bråte7. 

De är trötta och tysta. Dackarna kan anfalla när som helst för att snabbt försvinna in i de 

väldiga skogarna lika plötsligt som de kom. Legosoldaterna kommer slutligen till ett näs vid 

en tjock skog intill en sjö. Då plötsligt bränner enstaka skott av som snabbt utbyts till en 

eldstrid mellan flera hundra man. Röken och dånet sprider panik och förvirring och dackarna 

gömmer sig väl i skogen. I förvirringen som uppstår börjar man skjuta mot sina egna. 

Kungens befälhavare Sparre är inte beredd på detta oväntade skede. Sparre som ser att hans 

eftertrupp ansetts hårt från böndernas bråtar, beordrar sitt kavalleri in i skogen för att försöka 

driva ut bönderna på öppen mark där de är ett lätt mål för kungens män. Beslutet är riskabelt, 

skogen är dackarnas hemmaplan men Sparre har inte råd att förlora sin eftertrupp med drosk 

och proviant.  

Dackarna ser kavalleriets manöver och ska precis gå till motvärn när deras ledare Nils Dacke 

såras i både benen. Kavalleriet stormar fram mot dackarna och hårda strider utkämpas. 

Förvirringen blir total och böndernas springer ut på sjöns is där de mejas ner av kanoner och 

välkoordinerad intensiv musköteld. 

Efter att röken har lagt sig har isen färgats röd av flera hundra bönder som stupat. 

Slaget är förlorat för Dackarna och så även kriget. 

Ungefär så här kan man tänka sig att slaget kan ha gått till. 

                                                
6 Grimbergs definition av dackarna. Grimberg, Svenska folkets underbara öden: 129. 
7 En slags fälla där träd fälls över fienden för att skapa förvirring och hindra trupprörelser. 
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Det sista avgörande slaget i Nordens största inbördeskrig avgjordes på en plats som idag är 

helt okänd. Enligt källorna ska Nils Dackes bondehär ha drabbats samman med Gustav Vasas 

trupper i ett slag som avgjorde södra Sveriges framtid - om inte hela Sveriges framtid. 

Så många som 20 000 man8 ska ha drabbats samman i detta sista avgörande slag i 

Dackeupproret på en plats som idag är mycket oviss. 

Slaget var inte det sista under fejden men dess följder skulle för alltid avgöra Dackefejdens 

utgång. De upproriska dackarna fick en hård moralisk knäck med märkbara förluster på sin 

sida. Deras ledare Nils Dacke hade blivit sårad och förödmjukad. Aldrig någonsin mer skulle 

en större bondeskara samlas under hans fana. 

Likaså kan denna historiska händelse ses som en avgörande vändpunkt. 

Det är också därför en spekulation och historisk kontrafaktisk antagande men man kan ändå 

leka med tanken och gissa sig till de möjliga följderna om ödets vingslag hade varit ett annat. 

Om Nils Dacke hade vunnit hade kanske upproret hade spritt sig till de andra kungakritiska 

landskapen och sedan till hela södra Sverige. Gustav Vasa skulle ha förlorat halva sitt rike där 

hälften av rikedomarna och befolkningen fanns. Detta kunde inte helt osannolikt ha lett till 

Vasas undergång. 

Sverige hade inte fått en centraliserad politisk enhet till följd av Vasas reformering och 

Sverigekartan hade idag sett totalt annorlunda ut. Vasas kungalängd kunde inte fortsätta och 

Sveriges framtida stormaktsstatus hade varit ren fantasi. 

Katolicismen hade återfått tillfällig förlorad makt och Sverige hade idag kanske haft katolsk 

tro. Därför hade inte heller Sverige under det 30-åriga kriget försvarat protestantismen som i 

så fall resulterat att Europa idag till mycket större delar varit katolskt. 

Historiska vändpunkter brukar i allmänhet belysas extra vid läsning av ett specifikt krig. 

Slagfälten Thermopylai och Marathon hör hemma i antikens Greklands militära händelser och 

historiska avgörande vändpunkter, liksom Roms förkrossande nederlag i Teutoburgerskogen, 

slaget vid Hastings, Konstantinopels fall, slaget vid Poltava Napoleons Waterloo, slaget vid 

Somme till Stalingrad. Alla räknas de som betydelsefulla för att de effektivt avgjorde 

historiens gång - för alltid. 

Varför kan inte vi då kännas vid det avgörande slaget i Nordens största inbördeskrig där även 

utländska staters intressen tog vid. Självaste Karl V, kejsare av det tyskromerska riket och 

Albrecht av Mecklenburg erbjöd Nils Dacke militärt stöd. Dackefejden var därför av intresse 

                                                
8 Alvemo, Dackefejden: 135. 
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för Europas och kanske då en av världens mäktigaste nationer. Kan inte det ses som en 

historisk vändpunkt? 

Men var stod detta avgörande slag och finns det ledtrådar som kan avslöja dess mysterium om 

var det kan ha ägt rum? 

 

Syfte 

Syftet är att kunna lägga fram bevis och teorier för att försöka rekonstruera Dackefejdens 

avgörande slag.  Mitt mål är att undersöka tesen att slaget kan ha stått på eller i närheten av 

sjön Hjorten utanför Virserum, Småland. 

Även om jag inte kommer fram till ett avgörande om slagets vara eller icke vara hoppas jag 

detta arbete kan fungera som referens eller språngbräda till en fortsatt gärna utökad studie 

kring vår starkt begränsade kunskap om Nils Dacke och nordens största uppror. 

Mitt arbete ska inte ses som en ersättare till tidigare grundade åsikter och uppfattningar. 

Snarare mer som en uppföljning eller utbyggnad. Tesen att slaget stod på Hjortesjöns is är inte 

ett exempel på ett historiskt genombrott utan har hävdats av tidigare historiker och författare. 

Dock har ingen närmare studie om just detta område gjorts med hänsyn till källor utöver de 

just skriftliga, som; arkeologiska fynd, folktradition topografi, för att behandla sin slutsats.9 

Det är därför jag ska försöka sammanföra dessa varierande källor (även skriftliga sådana) för 

att försöka behandla dem så att (förhoppningsvis) nya aspekter inom uppsatsens huvudfråga 

kan träda fram. 

Man kan inte kringgå det faktum att det är svårt att lägga fram ett odiskutabelt definitivt svar 

om slaget ägde rum på sjön Hjortens is utanför Virserum år 1543.10 Därför bör inte uppsatsens 

natur uppfattas som ”helt banbrytande” utan mer som ett tillägg eller en ny infallsvinkel att 

behandla frågan om var slaget stod under Dackefejden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Möjligtvis kan Erik Bellander inkluderas här. 
10 Alvemo: 134. 
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Forskningsläge 

Den stora frågan som jag ställer var själva slaget utspelade sig är knappast en unik eller 

modern fråga. Frågan har varit omtvistad under lång tid. Pga. de vaga beskrivningarna som 

gjordes angående detta slag är det mycket osäkert att lokalisera det nästan halvt millennium år 

gamla slaget. Det verkar inte heller som det var allmänt känt redan under samtiden exakt var 

själva slaget stod. 

Många författare och historiker har försökt lägga fram olika förslag för själva platsen för 

slaget. Det finns även de som beskriver eller namnger ”slaget vid Virserum” eller slaget vid 

sjön Hjorten”. 

Militärhistorikern Arthur Stille anger sjön Hjorten som en tänkbar plats för slaget. Han anser 

att de äldre källorna har tolkats fel eftersom de bygger på redan då samtida missförstånd. Om 

man följer de båda sidornas rörelser i området kommer man att se att de möts (dvs. marsch 

linjerna korsas) vid sjön Hjorten utanför Virserum. 

Vidare har Gustav Vasas brev och de äldsta källorna behandlas av Stille som han använder 

som underlag för att slaget stod vid sjön Hjorten. 

Stille är den som mest genomgående undersökt tesen om slaget på Hjortesjöns is, hans 

publikation (Dackefejden och det s.k. slaget vid Åsunden) är dock från 1907 – dvs. över 100 

år sedan! 

Bo Alvemo i sin bok Dackefejden hänvisar till Larssons skildring av slaget och även 

militärhistoriker Arthur Stille. Frågan om var striden stod anger Alvemo som omstridd och 

nämner att vissa även pekat ut att slaget ägde rum mellan sjöarna ”Vrången och Flaten, 

nordost om Virserum.”11 

Enligt Lars Olof Larsson anges att slaget ska ha stått vid ”en skog vid en sjö”12. Dessa 

uppgifter är precis som Larsson skriver en väldigt inexakt beskrivning och ”en diffus 

angivelse i sjörika småländska bygder.”13 Dock framgår det ju i vilken riktning trupperna gick 

vilket gör att antalet möjliga slag platser minskar men klart ändå förblir många. 

 

Samtliga påståenden är dock grundade på enbart teorier och även till viss del gissningar. 

Platsen (dvs. på sjön Hjorten) bedöms dock som trolig men kan inte utesluta andra troliga 

                                                
11 Alvemo: 137. 
12 Larsson; Dackeland: 249. 
13 Larsson: 249. 
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platser för det historiska slaget. Troligtvis kan det lokala samhällslivet också ha att göra med 

att området har en tradition av att lyfta fram just Dacke och slaget.14 

Då man ska få ytterliggare klara bevis för att slaget (eller andra liknande historiska händelser) 

kan ha stått på en plats, är det enligt mig utomordentligt effektivt om skriftliga källor kan 

stärkas med arkeologiska kvarlämningar eller fynd. Frågan är då, har det funnits något sådant 

i området? Svaret är inte så enkelt att besvara. 

Riksantikvarieämbetets inventering från 1980 beskriver att området kring sjön Hjorten är en 

”plats för tradition” där ”traditionen är mycket levande…”15 Vissa historieböcker och 

ortsbefolkningen beskriver både hur och var slaget ska ha stått. 

Inventeringar samt fynd i området är en komplicerad historia. Riksantikvarieämbetet har gjort 

två för mig kända inventeringar; 1935 och 1980. Det har faktiskt gjorts fynd i området med 

hjälp av ortsbornas beskrivningar. Fyndens och med dem inventeringar kommer dock att 

behandlas särskilt då de utgör ett förvirrande inslag samt bromsar uppsatsens arbetsgång till 

skriftliga källor. 

Angående folktraditionen lägger endast en källa fram uppgifter från folktraditioner, nämligen 

Erik Bellander. Detta är dock väldigt kortfattat och inga detaljer ger om vad exakt 

berättelserna återger. 

Då jag självklart medger att folktraditioner är svårbedömda i sin äkthet vill jag ytterliggare 

lägga fram frågan varför ingen ens försöker kolla upp de möjliga fynd som kan ha gjorts vid 

troliga slagplatser. Den enda som behandlat fyndens potentiella värde i frågan är Erik 

Bellander medan moderna forskare som Larsson och Alvemo helt utesluter denna aspekt. 

 

Källor utrikes 

Jag har också fått kännedom eller viss antydan att det kan finnas hittills obehandlat 

arkivmaterial om Dackefejden i utlandet, då främst i dagens Tyskland som behandlade 

dåtidens Mecklenburg. Såvitt jag vet har ingen använt sig av denna källa. D.v.s. om det ens 

finns något av intresse att tillgå. Det som man skulle kunna tänkas finna som vore av intresse 

gäller legosoldaternas köpebrev samt kultypernas detaljer. Inget av detta kommer att 

behandlas i denna uppsats och jag väljer helt enkelt att nämna denna infallsvinkel som annan 

möjlig vidareutveckling. 

 

                                                
14 Orten Virserum bär än idag på Dackeinfluenser. Dackeberget och Dackegrottan. Vilket även kan ses på lokala 
faciliteter: Hotell Dacke, Dackekliniken, Dackelivs etc. 
15 RAÄ-nummer: Virserum 156:1 
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Problematiken 

”I alla historier om krig, men framförallt om ett verkligt sådant, är det svårt att skilja det som 

hänt från det som tycks ha hänt.”16 

 

Skriftliga källor - Vinnarens historia 

Det finns idag ytterst lite fakta kring gestalten Nils Dacke att tillgå. Troligtvis för att Gustav 

Vasas propagandamaskin effektivt ville smutsa ner och trycka ner upprorskänslorna i hans 

nyformade Svea Rike.  

Förlorarna har svårt att skriva historia. Särskilt för de analfabeta bönderna som fick kämpa för 

sin överlevnad efter att upproret slagits ner. Den skrivande elit som kunde ha bidragit till vår 

kunskap från böndernas sida var i så fall de skrivkunniga lokala prästerna. Dock hade de 

katolska prästerna byts ut eller flytt landet. De nya prästerna av den nya trosläran 

protestantism bör troligtvis ha tänkt sig att en ny epok började där det förflutna var oviktigt. 

Dacketiden var skamlig, ett meningslöst hån mot kungens övermakt och vem ville tillhöra 

krigets förlorare. 

De källor som finns kvar och behandlar perioden har alla den gemensamma aspekten att de 

framlyfter kungens bragder och göranden på ett ibland glorifierande sätt. 

Händelserna under Dacketiden, med undantag för Gustav Vasas propaganda, glömdes 

antingen bort eller förvanskades under seklernas gång. Än idag kan man märka en viss tabu 

kring ämnet och även äldre generationer vittnar om att de undvek ämnet öppet eftersom det 

ansågs skamligt. Min förhoppning är dock att detta ska ändras och jag tror även personligen 

att så håller på att ske. 

 
Folktradition 

Folktradition eller muntlig tradition som den även kallas är knappast en odiskutabel källa till 

kunskap om det förflutna. Berättelser och historier som ärvts från generation till generation 

riskerar att förvanskas allt eftersom tiden går. Nya detaljer kan komma in och gamla kanske 

stryks för att enskilda inte förstår eller uppskattar berättelsen, eller ens minns den till fullo. 

Det är därför mycket svårt att bevisa att en berättelse har förts ned från generation till 

generation, ord för ord. Bara för att tidigare versioner (av en berättelse) överensstämmer med 

den idag berättade versionen, behöver det inte betyda att så var fallet tidigare eller från 

                                                
16 Peter S Wells citerar romanförfattaren Tim O´Brien. Wells: 246. 
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början.17 Detta till trots vad lokalbefolkningen anser om detta och sina traditioner. Desto 

längre tillbaks historien eller berättelsen återger desto mer ökar dess risker med förändringar i 

berättarsättet och även berättelsens detaljer. Det är nämligen helt naturligt och mänskligt att 

olika versioner uppstår under tidens gång för att kanske antingen glorifiera eller negligera en 

historisk händelse. Berättartraditioner ska därför behandlas varligt som historisk källa och 

bevis. D.v.s. Inte som vissa historiker faktiskt gör, behandla muntlig tradition som en enhetlig 

oförändrad källa.18 

Utöver vad man enligt definitionen kallar muntlig tradition finns det andra informella 

historiska kunskaper att använda sig av. Namn på Topografiska områden och platser kan 

också de ge ledtrådar till historiska händelser men även de utgör svårtolkade sådana. Exempel 

kan ges på kungens kurva eller I det här fallet rörande uppsatsen; Skallö och näs. Som nämnts 

innan har sådana både sina potentiella användningsområden som begränsningar. 

Redan innan berättartraditionen hann bli en nedärvd sådan under des samtid, genomgick den 

med all sannolikhet ett personligt ihågkommande19. Personliga ihågkommande om händelser 

riskeras att drabbas av; särskilda intressen, fördomar, romantiseras, brist på kunskap och även 

direkt exaggeration eller propaganda. 

 

Folktradition ska därför tas med en nypa salt och ses som en vägledande sannolikhet för att 

den nedärvda tradition faktiskt döljer något intressant – om dock detaljerna kan variera. 

Muntlig tradition kan vara produkten av ren fakta men också vara skapad ur fantasi eller 

missförstånd. Flera legender som det mytomspunna Atlantis saknar ännu idag trovärdig 

historisk förankring. Fler exempel kan hittas i kung Arthur legenden och dagens Bermuda 

triangel som faktiskt inte är mer ogästvänlig för fartyg än övriga vatten. 

Vissa delar av Bibeln i grund och botten var gamla muntliga traditioner som senare började 

nedtecknas skriftligt. I vissa fall saknas andra tillförlitliga historiska källor till vissa gestalter i 

bibeln, t.ex. Moses. 

Folktradition utgör en farlig balansgång mellan berättande konst och fakta form. Både myt 

och folksägen är ”kollektiva produkter i den meningen att de saknar identifierbara författare, 

och de existerar i flera versioner.”20 

                                                
17 Finnegan; Oral tradition – An interdisciplinary anthology, 2nd edition. (A note on oral tradition and historical 
evidence): 129. 
18 Finnegan: 126. 
19 Finnegan: 131. Original term: Personal recollection. Översättning av uppsatsens författaren. 
20 Willis: 13. 
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I fallet med Nils Dacke och upproret finns det ännu idag en stor mytbildning. Märkliga 

terrängformationer och andra platser kan ha fått ”dacke-traditioner” av senare datum är själva 

fejden men så är dock inte alltid fallet.21 

Dock ska lokal folktradition aldrig helt förkastas då det har vid tillfällen funnits exempel där 

folktradition faktiskt har kunnats motbevisa både vetenskapens och historieskrivningens alla 

regler. 

För byborna vid ögruppen Komorerna var den kvastfeniga fisken inget speciellt där den åts 

som vanlig fångst. Myten krossades dock 1938 när forskare upptäckte att fisken som man 

trodde varit utdöd sen dinosauriernas tid faktiskt levde idag. 

Enligt traditionen vid Roms grundande berättas om att första boplatsen ska ha varit på 

palatiniska kullen. Något som arkeologerna upptäckte först på 1940-talet.22 

 

De arkeologiska föremålens problematik 

Arkeologiska kvarlevor bär oundvikligen alltid med sig en problematik som är svår att inte 

ifrågasätta. Bara för man hittar ett föremål, t.ex. Spjut, behöver detta inte betyda att det kan 

användas som bevis för att ett slag har stått på platsen eller i dess närhet. Föremålet kan ha 

använts inom andra områden, t.ex. Ceremoniella eller jakt sammanhang. Dessutom kan även 

vapen etc. som faktiskt ha använts i krigssammanhang ha flyttats från den geografiska plats de 

först hittades på. 

För att lättare förstå måste man veta hur en arkeologisk lämning bildas. Arkeologiprofessorn 

Peter. S. Wells förklarar: ”En sådan [arkeologisk lämning] avspeglar inte direkt vad som hänt 

på en plats.”23 D.v.s. under årens lopp från att en händelse inträffat till dess arkeologer 

upptäcker de arkeologiska lämningarna har omdaningar ägt rum. Omdaningarna kan vara av 

kulturell art (orsakade av människor) eller naturliga. Dessa omdaningar kan resultera i att 

lämningarna förändrar sin karaktär. 

När det gäller detta fall, dvs. ett slagfält sker en deposition av material när:24 

 

• Projektiler eller kastvapen landar på marken 

• Krigare faller med sina vapen och sin utrustning 

• Krigare slänger sina vapen vid flykt 

 
                                                
21 Larsson: 18. 
22 Stephens; Första Klass Reseguider ROM: 101. 
23 Wells: 253 
24 Wells: 253 
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Dessvärre för arkeologer är det troligtvis mer regel än undantag att segrare, skattletare, 

sörjande etc. samlade ihop vad de kunde hitta på slagfältet. Därför blir det mesta av föremålen 

som faller till marken aldrig begravda och kommer därför inte att bli en del av arkeologiska 

lämningar. Det är således de föremål som inte samlas ihop av de överlevande, dvs. det som 

inte är av värde som får ligga kvar på marken. I regel får liken ligga kvar som med tiden 

förtärs av vilda djur eller ruttnar bort. Värt att nämna är att detta inte ska ha skett enligt 

folktraditionen, se även rubrik; SKALLÖ myten – en folktradition. 

Eftersom organiskt material som textilier och trä multnar får man hoppas mer på föremål av 

järn och brons som främsta arkeologiska kvarlämning. Sådana föremål kan vara av olika slag, 

t.ex. Små personliga prydnader, knappar och mynt. Dock kan även metaller oxidera och 

brytas ner på några år, beroende på de kemiska förhållandena och fuktigheten på platsen.25 

Skulle så dock inte vara fallet och föremålen döljs i högt gräs, gropar eller i vatten där de inte 

upptäcks, begravs de troligen av ”naturliga depositionsprocesser genom vind, vatten och 

växtlighet…”26 Därefter kan föremålen ingå i en arkeologisk fornlämning. 

Men om legenden är sann på den punkten att liken togs upp på skallö i sjön för att senare 

brännas har föremål rörts runt extra mycket men det skulle också kunna antyda på att en 

mängd föremål faktiskt kan tänkas finnas kvar på ön (legenden säger ju att elden inte förtärde 

skallarna och därför gavs ön sitt namn) men knappast av större värde för allmänheten.27 

 
Terminologin 

Läsaren ska vara medveten om att jag använder mig av synonymer i detta arbete. Dackefejd 

kan sålunda vara bonderevolt, bondeuppror, inbördeskrig etc. Likaså de stridande aktörerna i 

denna konflikt kan gå under olika alias; Gustav Vasa; kungens trupper, legoknektar, tyskar 

etc. Nils Dacke; bönder, smålänningar, folket etc. 

Att båda sidornas styrkor kom från olika geografiska delar; östgötar, västgötar, smålänningar 

för att inte glömma de tyska legoknektarnas många ”nationaliteter”. Detta faktum nämns men 

beskrivs inte alltid i detalj. Dels för att fakta saknas men också av den anledningen att det 

troligtvis skulle bli alltför problematiskt för läsaren att hänga med i resonemanget. Därför när 

termen dackar används syftar detta på de män som stred på Nils Dackes sida o viceversa. 

 

 

 
                                                
25 Wells: 253 
26 Wells: 254 
27 Författarens anmärkning. 
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Begränsning 

Att undersöka samtliga troliga platser till var detta slagfält kan ha stått är en alltför stor 

uppgift för mig under ett sådant här projekt. Därför kommer jag att koncentrera min uppsats i 

och i närheten det geografiska läget av sjön Hjorten (inkluderat ön Skallö) samt 

Virserumssjön.  

Det finns idag en uppsjö av författare och historiker med olika Dacke skildringar och pga. 

uppsatsens tidsram och sidbegränsning är det omöjligt att gå igenom dem alla. Därför ska 

läsaren vara medveten om att jag gjort ett urval av de källor som jag tyckte hade mest relevans 

till ämnet.  

Min tanke under arbetets inledning och gång har varit att försöka lägga fram förhoppningsvis 

ny kunskap kring det avgörande slaget i Dackefejden. Det var här fynd och föremål skulle 

spela en större roll eftersom de eventuellt skulle utgöra goda bevisgrunder för min 

frågeställning. Dock har jag stött på en del, ibland tidsödande, bekymmer kring att få en 

myndighet eller dylik att undersöka dessa ”kanonkulor” och andra föremål. Det kan också 

påpekas att det svenska historiska kulturarvet inte alltid sköts på ett tillräckligt sätt. 

 

Frågeställningar 

• Vilka belägg finns i olika typer av källmaterial för att slaget stod vid sjön Hjorten 

utanför Virserum, Småland och hur skildrar och lokaliserar de slaget? 

• Vad går cirkelns mitt ut på och kan den användas som trolig metod för att lokalisera 

slaget? 

• Varför är slagplatsen okänd? 

 

Metod 

Att försöka ”hitta” ett slagfält nästan ett halvt millennium efter att det ägde rum är ingen lätt 

uppgift.  Men genom att undersöka fakta från diverse källor hoppas jag få mer kunskap om 

detta slag kan ha stått på Hjortens is 1543. Mitt arbete kommer att koncentrera sig kring de få 

fakta uppgifter källorna anger till slaget ihop med folktradition och de fynd som hittats i 

området. Det ger oss följande sorters material att behandla: 

 

• Skriftliga källor 

• Arkeologiska källor 

• Topografi och landskap 

• Folktradition 
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En viktig grundpelare i mitt arbete kommer stå kring de fynd som har gjorts vid eller närheten 

av denna plats. Detta pga. Att ingen egentligen (med undantag av fältarkeolog Erik Bellander) 

vad jag vet innan mig har behandlat detta område tillsammans med de övriga nämnda 

källorna. 

Inventeringar gjorda av Riksantikvarieämbetet kan hjälpa mig i detta arbete eftersom det ger 

värdefulla uppgifter om slagets vara eller icke vara. 

Under lång tid har föremål som påstås vara kanonkulor förvarats på Virserums 

Hembygdsförening och som inte verkar ha undersökts av erkänd myndighet. Därför har jag 

låtit fotografera och dokumentera dessa kulor som skickats till Historiska museet, Smålands 

museum och Kalmar läns museum för undersökning. 

Förhoppningen är att några av dessa instanser ska lägga fram ny kunskap av de kanonkulor 

som idag förvaras hos Virserums hembygdsförening. eftersom ingen efterforskning verkar ha 

gjorts, eller liknande finns kvar tills idag till fullo. Beläggen för eller emot att slaget kan ha 

stått vid platsen, bör undersökas tillsammans med gamla källor, arkeologiska fynd och även i 

denna uppsats viss folktradition. På grund av folktraditionens särart kommer den behandlas 

för sig och bör inte direkt kopplas ihop med historiskt skrivna källor. 

Även arkeologiska aspekter kommer inkluderas i uppsatsen och därför har författaren använt 

sig av arkeologiprofessor Peter S Wells bok Teutoburgerskogen där Wells behandlar en 

liknande situation som denna uppsats. Samt också för att arkeologiska källor inte behandlas i 

lika stor utsträckning bland historiker som skrivna källor gör. Både skrivna texter och 

arkeologiska fynd kan användas som källor även om de är ”två klart skilda sätt att få 

kunskaper om det förflutna för att förstå en händelse av avgörande betydelse i Europas och 

världens historia.”28 

 

Skriftliga källor  

Jag kommer att studera hur de skrivna källorna förhåller sig till slaget. Vilka detaljer återger 

de och i så fall skiljer deras uppgifter från andra källor. Har de en gemensam ursprungskälla 

och hur förhåller de sig till denna. Hur tillförlitliga och historiskt neutrala är dem? 

Här kommer jag att ställa upp dåtida källor med samtida källor; från biskop Peder Swarts och 

Per Brahes 1500-tals krönikor till nutida Lars-Olof Larsson och Bo Alvemos böcker.  

                                                
28 Wells, Teutoburgerskogen – Slaget som stoppade Rom: 245. 
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Anger de olikartade skildringar av slaget och vad utgör dessa skildringar för att sedan försöka 

ta reda på vad denna nya kunskap bygger på. Förekommer en tendens att följa de äldsta 

källornas beskrivningar eller har ny kunskap kommit fram i ljuset i senare källor? 

Viktigast av allt, om källorna berättar olika vilka möjliga slutsatser kan man dra av detta. 

När jag behandlar källornas och då författarnas redogörelse för slaget redovisas deras 

bakgrund och expertis samt den period de verkade för att lättare skapa sig en uppfattning av 

källans specifika situation och trovärdighet. 

 

Folke Jacobsson och Cirkelns mitt29 

Folke Jacobsson är född 1920 i Virserum där han levt större delen av sitt liv och har sedan 

tidig ålder haft ett brinnande intresse för Nils Dacke. Folke tror på tesen att Dackefejdens 

slutstrid stod på sjön Hjorten vid Virserum.  

Han har forskat och läst allt han kommit över om Dacke och genom bibliotek fått tillgång till 

svåråtkomlig äldre litteratur i ämnet Dackeperioden.30 Kartor, ortsnamn och berättelser har 

behandlats av Folke Jacobsson och mycket av dem är unika i sitt slag.31 

1988 lät även Folke dykare undersöka bottnen av sjön Hjorten men sikten ska ha varit mycket 

dålig vid dyk tillfället.32 

En del av det skrivna materialet (böcker och lösblad som bl.a. förvaras på Kungliga 

Biblioteket) som han använder utgör sådant som jag inte ens sett har behandlas av mer kända 

författare som Lars-Olof Larsson och Bo Alvemo. Vilket jag tycker är djupt imponerande. 

Mycket av detta material med egna slutsatser och kommentarer samt anteckningar har 

mödosamt kategoriserats och delats in i flera fulla pärmar. Men under senare år har Folke 

Jacobsson spridit sina verk till bl.a. lokala arkiv33 för att hans verk (trots tanken blev det 

tragiskt nog aldrig en bokutgivelse) ska bevaras och undersökas av andra intresserade. 

Folke har under hela sitt liv samlat på sig och läst allt han hittat om Nils Dacke. Att höra 

honom beskriva och berätta är som en öppen bok som aldrig tar slut. Jacobsson väljer att 

kombinera folktradition, topografi, arkeologiska fynd med skrivna källor och 

domstolsprotokoll34 för att bygga sig en uppfattning om var slaget kan ha stått. 

 

                                                
29 Jag valde att namnge tesen om cirkeln av ledtrådar för att lättare behandla termen. Termen kommer från 
författaren till detta arbete medan idén bygger på Folke Jacobsson. 
30 Dackefejdens slutstrid av Folke Jacobsson: http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=1421 
31 Kungliga Biblioteket kan inneha vissa material men de är i så fall de enda. 
32 Tidningsurklipp. Okänd tidning men författare är Elis Petterson. Den 8 maj 1988. 
33 Hultsfreds kommunarkiv. 
34 Även kallad Tingsprotokoll. Se Berg, G; Den inre statsförvaltningens historia. 
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Cirkelns mitt 

Det var under en pratstund med Folke Jacobsson som jag blev mycket intresserad av denna 

teori, speciellt när det kom fram att ingen på akademisk nivå behandlat frågan med denna 

metod. 

Denna metod som jag har namngett efter Folke Jacobssons idé och metodsätt att behandla 

eller i det här fallet snarare lokalisera var slaget kan ha stått utefter denna metods 

tillämpningar, väljer jag att kalla; Cirkelns mitt. 

Metoden går ut på att man utgår från alla de fyra ovanstående nämnda material och källor för 

att få fram en slags cirkel där man hypotetiskt kan anse att slaget kan ha ägt rum. Dessa fyra 

är återigen: skriftliga källor, arkeologiska fynd, landskapets beskaffenhet och folktradition. 

Metoden är en produkt av Folke Jacobssons teori - att så mycket som talar för att slaget ska ha 

ägt rum i området vid sjön Hjorten, kan bara inte vara en tillfällig slump.  

D.v.s. denna metod lokaliserar intressanta uppgifter om den historiska händelse som 

behandlas inom denna uppsats. Metoden tar sålunda fram ett visst geografiskt intressant 

område som utgör en trolig om än hypotetisk anledning att tro att själva slaget bör ha stått 

inom denna cirkel av de fyra behandlade aspekterna. 

Så vitt jag vet har ingen tidigare valt att utgå efter alla dessa samtliga aspekter eller uppgifter 

som en samlande metod.  

 

Material  

 

Kartor 

För att lättare hänga med i mitt resonemang och följa arbetets gång med alla geografiska 

områden och namn kommer jag ta med kartor för detta ändamål Förhoppningsvis ska detta 

hjälpa uppsatsen mål att behandla specifika områden och aspekter i Cirkelns mitt samt 

överblicka slagets geografiska natur och landskap. Förutom de kartor som finns i själva 

uppsatsens hänvisas läsaren till uppsatsens bilaga. 
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Källornas historia 

Gustav Vasas brevkorrespondens, den s.k. riksregistraturen innehåller värdefulla fakta där 

man kan studera konungens förhållanden till såväl inrikes som utrikes aktörer mm. Denna 

källa har mottagit kritik för att vara inexakt angående datum och tid.35 

Förutom riksregistraturen finns det en del krönikor som behandlar denna period. Vilka alla 

har en stark dragningskraft till Gustav Vasas göranden och ibland glorifiering till densamme. 

Larsson nämner ett flertal krönikor i sin bok; Dackeland.36 Krönikornas skapande är 

emellertid en mycket komplicerad historia kantad av ovisshet.  

I min uppsats har jag kommit över: 

Peder Swarts37 (Gustav Vasa) krönika, samt ”övrig Peder Swart material.”38 

Per Brahes krönika utgiven av O. Ahnfeldt (1896). 

Rasmus lilla krönika(även kallad Historia)39 för åren 1942-1943. 

 

Kronologiskt sett är Peder Swart I nedskriven före Gustav Vasas död (troligen 1559-6040), 

medan Peder Swart II är tillkommen först under Erik XIV:s regering (1560-68).41 Området 

kring Peder Swart är inte helt lätt att förtydliga. Peder Swart I anges som en text vid namn D 

481 som finns på Kungliga Biblioteket. Peder Swart II är då Peder Swarts krönika bevarad i 

original.42 

Swarts krönika bygger därför på enligt Wikholm på äldre källor, då en skrift kallad Peder 

Swart I eller D 481. Det finns ”rätt många Peder Swart skrifter” eller Peder Swart avskrifter 

där den ursprungliga texten har blivit kompletterad med en ”genealogisk [genealogi = 

släktforskning] inledning och med en skildring av åren 1534-60.”43 Den perioden då 

Dackefejden ägde rum. Trots namnet av författaren är det inte helt klarlagt om Swart är 

upphovsman till diverse tillägg.44  

                                                
35 Wikholm; Källkritiska studier till Gustav Vasatidens historia: Den första som ställde sig något kritisk är Erik 
Bellander i en ”uppsats” (skrift) publicerad 1929. 
36 Larsson: 285. 
37 Enligt Larsson: 285 är denna uppgift felaktig: ”med den felaktiga förutsättningen att krönikan skulle vara 
författad av Peder Svart.” Inga närmare detaljer anges om vem som egentligen författade krönikan. Då jag 
berättar om denna källas beskrivning av slaget kommer den att gå under Rasmus Ludvigssons namn också. 
38 Jag har utgått från K-E Wikholms avhandling där författaren använder egna för mig förvirrande termer för att 
behandla skriftligt material av Peder Swart. Exempel anges som ”Peder Swart I” och ”Peder Swart II” och 
39 Wikholm: 99. 
40 Wikholm: 108. 
41 Wikholm: 107. 
42 Wikholm: 24. 
43 Wikholm: 21. 
44 Wikholm: 21. 
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Wikholm har även lagt fram en teori om att Peder Swart texter kan ha koppling till historikern 

Olaus Petri.45 

De s.k. Peder Swartavskrifterna finns i ett stort antal i bibliotek och arkiv.46 En del av dessa 

bär likheter medan andra bär skillnader till Swarts krönika. Dessa ”brokiga samlingar” gör 

”onekligen ett ganska förbryllande intryck” kring skrifternas skapande och möjliga skapare.47 

Rasmus Ludvigssons lilla krönika är publicerad av K-E Wikholm i Källkritiska studier i 

Gustav Vasatidens historia. Enligt Wikholm utgör dock Peder Svart I underlaget för Rasmus 

Ludvigssons krönika; ”Förhållandet mellan Historia och Peder Swart I är härmed i ett 

avseende klarlagt. Det kan ej betvivlas, att Peder Swart I bildar underlaget för Rasmus 

Ludvigsson krönika.”48 Enligt Larsson bygger Rasmus Ludvigssons krönika på brevrapporter 

och utgör ”den enda någorlunda pålitliga källan om slaget.”49 Märk dock att Ludvigsson 

aldrig blev klar med någon av sina krönikor.50 

En annan krönika skriven av historikern Erik Jöransson Tegel51 troligtvis utgör ”en 

sammanställning av partier och stycken, hämtade från de mest skilda håll… såväl Peder Swart 

I som Peder Swart II fått lämna bidrag liksom också Rasmus Ludvigssons och Per Brahes 

krönikor.”52 

Peder Swart utgör därför en viktig grund för de senare källornas omskrivning av händelserna. 

Sålunda är Peder Swart äldre än Per Brahes krönika. Brahe kan därför ha utgått från Swart 

men då faktiskt Brahe var med under Dackefejden bör hans redogörelse inte betraktas som ren 

kopia av Swart. Undantag kan ha skett Då Brahe kan ha blivit inspirerad eller fyllt luckor i sin 

egen krönika samtidigt som jag anser att själva Brahes personliga delaktighet i själva 

Dackefejden inte ska bortvisas. 

Intressant nog kan man i Ahnfeldt läsa titeln: Per Brahes den äldres fortsättning af Peder 

Swarts krönika, vilket ger antydan om hur förhållandet dem emellan såg ut. 

 

Större vikt kan inte läggas på källornas ytterliggare historia i detta arbete då det skulle gå över 

uppsatsens begränsningar. Källornas ståndpunkt och ovisshet förbättrar inte heller saken och 

jag är medveten om det komplicerade sambandet mellan dem. 

 
                                                
45 Wikholm: 115. 
46 Wikholm: 132: Bilaga. 
47 Wikholm: 132. 
48 Wikholm: 99. 
49 Larsson: 248. Varför just den källan ska klassas framför de andra samtida anges inte. 
50 Wikholm: 95. 
51 Denna behandlas inte i denna uppsats. 
52 Wikholm: 104. 
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Källorna beskriver det avgörande slaget i Dackefejden 

 

Slagets prolog 

Gustav Vasa bryter vapenvilan med Nils Dacke 1543 och delar upp sin styrka i tre delar för 

att anfalla Dackes kontrollerade områden från tre håll.53 Det är en av dessa trupper under befäl 

av Sparre som behandlas i denna uppsats. 

 

Den väldiga bråten i Högsby 

Efter att kungens trupper undvikit den väldiga bråten54 i Högsby, vände de åt väster från 

Målilla mot Östra härad. Dacke själv tog kommandot över en stor skara för att försöka 

genskjuta kungens trupper. Legoknektarnas nya rutt hotade nämligen ”blottställa de bygder 

som sänt sina vapenföra allmoge till bråten i Högsby” 55 och även utgöra en manöver att 

flankera bråten. Kungens trupper fortsatte sin rutt mellan Högsby-Fagerhult-Tveta-Virserum 

men dackarna var inte långt borta och visste med all sannolikhet vilken rutt legoknektarna 

hade valt. 

 

Slagets skildring i källorna 

 

Peder Swarts/Rasmus Ludvigssons (lilla krönika 1542-43) skildring56 

Efter att kungens män nått Vimmerby marscherade man trots dagliga skärmytslingar vidare 

till Aspeland57. 

 

”Sedan drogo the in i Östergötlandh, men Nils Dacke medh sin ueldige hoop lägrade sigh på 

en tiock skogh uidh en siö58, ther krigsfolket fram draga skulle och begynthe flux skiutha på 

theres togorden. Men krigsöfuerstenne och höfuidsmennerne gofuo strax krigsfolket till pris 

och bådo them falla fienderna flux an och stå huar annan troliga bij, skuto så flux på huav en 

                                                
53 Alvemo: 132. 
54 Fällor där hela träd kunde fällas över intet ont anande fiender. Träden skapade oordning och kaos över de 
drabbade som sedan överröstes med pilar, kulor och spjut etc. 
55 Larsson: 248. 
56 Enligt Larsson: 285 är denna uppgift felaktig: ”med den felaktiga förutsättningen att krönikan skulle vara 
författad av Peder Svart.” Därför väljer jag att nämna dess troliga alias också. 
57 Ett av Smålands folkland. 
58 Wikholm: 127. 
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annan en hell tima, så att meste parten av af Dackens folk blefuo ther slagne och nederlagde. 

Så blef och dacken sielf skutin genom både sin låår, så att medh sin hoop moste uijka af…”59 

 

Per Brahe, d.ä. 

Per Brahe, den äldre 1520-90 (inte att beblandas med Per Brahe den yngre) var systerson till 

Gustav Vasa och tjänade åt Gustav Vasa i ”åtskilliga uppdrag som diplomat och militär”60 

Dackefejden. Även historikern Otto Sjögren menar på att Brahe ”verkade på själfa 

krigsskådeplatsen”.61 Men det är ovisst om Brahe var med under själva slaget som uppsatsen 

behandlar. 

Brahe skrev ned sin skildring62 i sin krönika på 1580-talet.63 Det var fyrtio år sedan 

händelserna under Dackefejden så faktafel kan ha smugit sig in.64 

Det nära släktskapet till Vasa och det faktum att Brahe senare utnämndes till greve av Erik 

XIV och efter denne avsattes blev Brahe riksdrots65 1569.66 Samt det avgörande faktumet att 

Brahe stod på Dackes motståndarsida gör att hans neutralitet kan ifrågasättas. Ändå borde 

slagets skildring redovisas i någorlunda korrekthet. Alvemo poängterar att tillförlitligheten 

kring materialet ofta kan ifrågasättas; ”eftersom det rör sig om partsinlagor som sjunger 

maktens lov.”67 Brahe blev nog inte greve för inte. 

Per Brahe är en av få samtidiga källor som faktiskt behandlar både Dackefejden och själva 

slaget. Men om han ens bevittnade händelsen och varifrån annars han fått uppgifterna ifrån 

nämns inte. Wikholm kritiserar även han Brahe för att ”detaljerna ha intresserat mer än 

helhetsbilden” och ”Talrika minnesfel kunna vidare konstateras, och ibland tillgripas 

konstruktioner.”68 

Jag kommer inte fullständigt gå igenom Brahes eller Ludvigssons beskrivning av hur kungens 

män marscherade till och från själva slaget under denna del. Detta eftersom militärhistoriker 

Stille går igenom detta på ett mycket grundligt sätt och även använder både Brahes och 

Ludvigssons som källor. Jag har inte heller tid till att behandla denna aspekt. Det skulle även 

finnas risk för upprepning så jag väljer att ta upp Stilles version (Dackefejden och det s.k. 

                                                
59 Wikholm: 127. 
60 Bra Böckers Lexikon: 288. 
61 Sjögren; Gustaf Vasa – Ett 400-års minne: 413. 
62 Enligt Wikholm: 102, skrev Brahe inte krönikan utan lämnade bara upplysningar och dirigerade arbetet. 
63 Alvemo: 18. 
64 Alvemo: 18. 
65 När kungen var omyndig fungerade drotsen som kungens ställföreträdare och utövade kungens dömande och 
verkställande befogenheter. Drotsen var även högste chef för det svenska rättsväsendet. 
66 Bra Böckers Lexikon: 288. 
67 Alvemo: 17. 
68 Wikholm: 103. 



   

   
  23 

slaget vid Åsunden) om hur trupperna rörde sig innan och efter det omedelbara slaget. Samt 

även ta upp hans åsikter om själva slagets sannolikhet att det stod i närheten vid eller på den 

plats som min uppsats kretsar kring. 

 

Per Brahes skildring 

Per Brahes krönika beskriven ur Per Brahe den äldres – Fortsättning af Peder Svarts krönika69, 

utgiven av Otto Ahnfeldt: 

Bråtbygget vid Högsby nämns; ”… ther war wäldig bråtta ther wid Högsby”. Kungens män 

drog då ”wid pass en half mill tillback igen” och de tyska legonkenktarna ville nu till 

Östergötland, ”thet förloffuade landett”.70 Det bar så ”österut” mot Östra härad.71 Dacke följer 

efter sin fiende; ”Dakin försummade icke heller sig med sin hoph, utan inan 2 tijmar war han 

jiempt wid härrin wdj en stor skog, och låg såsom ett näss72 wdi siön, ther hade han fördult 

sig ine”. 

Dacke hade beordrat att det var strängeligen förbjudet att avlossa något skott då detta skulle 

undanröja dackarnas position för kungens män; ” som ”icke skulle få wetha huad härrin led 

på wägin.” Så blev dock inte fallet; ”på ehn stor siöö låssada några rör, (the) som ville rensa 

sina bysser.”73 

Dackarna börjar därefter skjuta för att försvara sig. Det framgår inte varför eldstriden började, 

blev dackarna upptäckta eller var det en missuppfattning om eldgivning? Troligtvis trodde 

dackarna att de blivit upptäcka: 

 

”.så menthe Dakens partij, att the hadewist nåkott aff them och skuttid thill them på then 

ena sidan och dalakarlarna på then andra sidan in åt nässitt, och klemde så thill på 

både sidor, sså at man hade nöd thill at skillia the mått, hakeskyttarna ifrå 

dalakarlarna, och bliffue många wtaff [utav] dalakarlarna skutna för småleningar.”74 

Det berättas sen hur Dacke själv såras med ”ehn hake 2 lod igenom både låhron.” 

 

                                                
69 Titel i Ahnfeldt; Per Brahe den äldres fortsättning av Peder Swarts Krönika: Per Brahes krönika för åren 
1542-1560. 
70 :Ahnfeldt: 49. 
71 Stille menar på att öster är felaktigt och ska ändras till västerut, vilket låter mer troligt. 
72 Näs = En smal landtunga som förbinder två större landområden. Ordet används också om en smal halvö eller 
udde. Källa: Bra Böckers Lexikon: 266. Volym 17. Höganäs. 1988. 
73 Ahnfeldt: 49. rör och bysser syftar på vapen. 
74 Ahnfeldt: 49-50. 
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Han förs bort och slaget är förlorat för dackebönderna; ”ther bleff och störste parthin af 

Dakins bästa hieltar slagne, 400 eller 500…”75 

 

Rasmus Ludvigsson 

Var liksom Per Brahe verksam kring Gustav Vasas tid och organisation (ca 1520-94). Var 

skrivare åt kungen där han behandlade godsens äganderätt under reformationen. Även känd 

krönikör och genealog (släktforskning kring godsens äganderätt banade väg för 

”grundläggaren av genealogi i Sverige.”)76 

 

Rasmus Ludvigssons skildring 

I stora drag liknar Ludvigssons skildring Per Brahe vilket inte är så förvånade pga. bådas 

”yrken” och samma verkningsperiod. 

Efter att kungens trupp lämnat Vimmerby drar den vidare mot Aspeland där enstaka 

skärmytslingar sker.77  

 

”Sedan drogo the in i Östergötlandh, men Nils Dacke medh sin ueldige hoop lägrade 

sigh på en tiock skogh uidh en siö, ther krigsfolkett fram draga skulle och begynthe flux 

skiutha på theres togorden. Men krigsöfuerstenne och höfvidsmennerne gofuo strax 

krigsfolkett till pris och bådo them falla fienderna flux an och stå huvar annan troliga 

bij, skuto så flux på huar annan […] så att meste parten af Dackens folk blefuo ther 

slagne och nederlagde.”78 Skildringen avslutas sen med att beskriva hur Nils Dacke 

såras och förs bort från slaget i hemlighet. Därefter slog kungens män ”läger ther i 

häradett i fem nätter.”79 

 

Arthur Stilles skildring 

Arthur Stille är den förste som ordentligt argumenterar emot att Dackes slutgiltiga nederlag 

skulle ha stått inne i Kind vid sjön Åsunden, utanför det egentliga Smålands gräns. Detta 

historiska påstående är enligt Stille ”emellertid egendomligt.” Detta eftersom Nils Dacke flera 

gånger visat prov på klokhet och militär begåvning.80 

                                                
75 Ahnfeldt: 50. 
76 Bra Böckers Lexikon – Band 15: 36. 
77 Wikholm: 127. 
78 Wikholm: 127. 
79 Wikholm: 128. 
80 Stille; Dackefejden och det s.k. slaget vid Åsunden: 82. 
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Varför skulle Nils Dacke, efter nederlaget vid Mjölby81 (då det gällde att försvara Småland) 

vilja ställa upp sin här långt från Småländska gränsen mot en överlägsen fiende? Allt stod ju 

på spel för Dacke. 

Vid en motgång skulle det innebära en lång och svår reträttväg till sitt egentliga område 

Värend och Möre. Dacke riskerade även att bli tagen i ryggen – flankerad av Svante Stures 

styrkor82. Kanske viktigast av allt, varför Dacke skulle undvika en möjlighet att strida mot 

kungens befälhavare Gustaf Olofsson Stenbock som hotade att riva upp Dackes egen front? 

Enklaste svaret, att Dacke var omedveten om de olika kungliga truppernas marschriktning, är 

inte heller särskilt troligt enligt Stille. Dacke hade ju som många källor beskriver varit 

medveten om kungens truppriktning redan innan de nått Högsby, (Stora Aby) där bråtar hade 

börjat byggas. Flera tusen man av tyska legoknektar och kavalleri bör inte ha undgått 

smålänningarnas ögon. 

Brahe anses vara en av dessa då han själv var med i fejden. Den andre är Rasmus Ludvigsson. 

vars krönika överensstämmer med Per Brahes framställning. Dessa två skildringar anser Stille 

”kastar ett ganska klart ljus över händelserna” och visar att Dacke inte begick något 

strategiskt fel i sin bedömning och att ”[sjön] Åsunden som valplats försvinner bland de 

historiska legendernas töcken.”83 

Dacke, fortsätter Stille hade intagit en mycket viktig strategisk och central ställning under 

situationen, vid Högsby (utanför: Stora Aby). Vid Stora Aby ska dock Vasas trupper (enligt 

källorna) insett att fiendens bråtar utgjorde en för stor risk. Därför valde kungens trupper som 

Per Brahe skildrar, att marschera en halvmil från Stora Aby till Emåns övergång i Målilla. 

Kungens män fortsatte sedan mot Virserum i dalgången mellan Gårdveda – Virserum, över 

sjöarna Flaten, Vrången och Skirens isar. Man var således på väg till Östra Härad som 

källorna beskriver.84 Dackes män bröt så upp och satte efter kungens trupper åt nordväst; 

”förbi Fågelfors och Kängsebo.” Drar man då en linje längs den rutt som de båda aktörerna 

tog kommer man då att finna var det avgörande slaget stod, precis där de ”konvergerande 

linjerna mötas.” 85 Stille verkar sannerligen säker på sitt påstående då han analyserar Per 

                                                
81 Slag i Östergötland under Dackefejden. Under slaget framgick det att Dackebönderna kunde strida mycket 
effektivt i skogsterräng medan legoknektarna föredrog öppna ytor. Slaget slutade oavgjort även om Nils Dacke 
verkar ha dragit längsta strået.  
82 Svante Sture marscherade från Stegeborgshållet genom Tjust. 
83 Stille: 85. 
84 Stille: 87. Enligt Stille ville man kringgå bråtarna och slå ihop sin trupp med Gustav Olofsson Stenbocks 
trupper. 
85 Stille: 87. 
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Brahes skildring; ”med lätthet finner man i denna nejd en sjö i en sådan omgifning” att 

”valplatsen och sammandrabbningen fullständigt passar till terängen här.”86 

Denna plats är Hjortesjön, beläget mellan Virserums och Stenberg socken, just på gränsen 

mellan häraden. Sjön Hjorten passar Brahes skildring för där finns ett smalt näs till den 

nordöstligare Virserumssjön samt ytterliggare ett näs söder om Hjorten till den mindre sjön 

(lilla) Briddsjön. Landskap och topografi passar väldigt bra med slagets skildring. På Hjortens 

stränder (såväl söder som sydöst) skriver Stille, är ”stränderna höga och marken bergig och 

skogig.”87 Det var här som Dacke hade fördolt sig och kunde om han så önskade, på höjderna 

vid byn Misterhult, (belägget mellan Hjortesjön och Virserumssjön) överblicka 

legoknektarnas marsch samt anfalla fiendens marschkolonn när den var mest sårbar.  

 

Efter Brahes skildring anser Stille att han kan ge en återskapad bild av hur slaget kan ha gått 

till. 

En del av kungliga hären är ute på stora sjöns88 is men dalkarlarna befinner sig på näset när 

striden börjar av missförstånd. 

Tyvärr blir Stilles senare redogörelse lite rörig; ”skyttarna anfalla från sjön och dalkarlarna 

över näset” 89, jag förmodar skyttarna utgör kungens män och sjön är Hjortesjön; stora sjön. 

Hur som haver kommer ”de båda [kungliga styrkorna?] från olika håll anfallande parterna så 

varandra så nära”90, att de av misstag råkar beskjuta varandra. Återigen kan detta förklaras 

genom att studera terrängen menar Stille. 

Kungens delade här anfaller i sydlig eller sydvästlig riktning från respektive håll och möts då 

uppe i skogen vid Misterhult91 (beläget mellan Virserumssjön och Hjortesjön) där misstaget 

inte kunde undvikas. Även denna topografiska aspekt borde kunna användas som ytterliggare 

argument för slaget vid sjön Hjorten. 

 

Lars-Olof Larsson och Bo Alvemo 

Lars-Olof Larsson är liksom Bo Alvemo en nutida historiker men Larsson är professor och 

anses vara en av Sveriges främsta kännare av medeltidens och Vasatidens historia. Han har 

publicerat ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga verk och är mottagare till 

                                                
86 Stille: 87. 
87 Stille: 87. 
88 Förmodligen menar Stille; Hjortesjön. 
89 Grundar mitt antagande på Stilles tidigare redogörelse över deras position samt se även s. 88. 
90 Stille: 87-88. 
91 se Bilaga för karta. 
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flertalet prisutmärkelser. Han har varit verksam vid Lunds Universitet och Växjö högskola 

men är numera pensionerad.92 

 

Larssons skildring 

Dackarna lade sig i bakhåll; ”lägrade sig i en tät skog invid en sjö för att slå ut sitt anfall 

därifrån.”93 så långt verkar Dackarnas taktik ha lyckats och legoknektarna vandrade rakt in i 

det gillrade bakhållet. Överfallet kom på ett givet tecken från dackarnas sida som anföll 

fiendens marschkolonner och en lång eldstrid började.94 Larsson följer sen alla rådande källor 

som beskriver hur Dacke såras av en kula genom båda låren. Dacke undkommer svårt sårad. 

Efter dackarnas förlust skickade kungen ut män att leta efter Dacke; ”av kung Gustavs 

krigsfolk blev ofta utsänt spejare.”95 

Hjortesjön vid Virserum har utpekats som en trolig slagplats men Larsson kan även tänka sig 

att slaget kan ha utspelat sig på sjöarna Flaten, Skiren, Salgen med flera vattendrag.96 

 

Bo Alvemos skildring 

Kungens trupper blev genskjutna av bondeuppbådet i Virserum. Dackes plan var att dela 

Sparres här (kungens trupper) mitt itu. Dock uppstod ett misstag då dalkarlarnas (som 

egentligen bildade eftertrupp) i förtid gick till anfall mot rebellerna. Rebellerna var så fullt 

sysselsatta med att bygga bråtar och försvarsanläggningar att de hamnade i total förvirring och 

t.o.m. besköt sina egna. 

När dackarna insåg vad som höll på att ske, inledde de ett motanfall mot kungens ryttare och 

skyttar som brådskande förberedde en stormning över sjöisen. Sparre insåg efter dalkarlarnas 

misstag att det fanns ”stora brister i gerillans hastigt uppbyggda förskansringar”97. 

Förskansningarna borde därför kunna bräckas om soldaterna fullföljer överrumplingen enligt 

Sparre.98 

Under den häftiga striden som utbröt ”på och runt näset mellan sjön Hjorten och 

Virserumssjön” ska Nils Dacke blivit sårad ”redan i drabbningens inledningsskede och 

                                                
92 Bokförlaget Prisma. http://www.panorstedt.se/templates/common/Author.aspx?id=15496&q_context=Prisma 
93 Larsson:248. för slagets plats. 
94 Larsson:248. 
95 Larsson: 248. Larsson verkar bygga sin redogörelse (i alla fall på sista citatet) efter Rasmus Ludvigssons 
krönika (troligtvis dennes stora krönika). 
96 Larsson: 249. Se även Bo Alvemos skildring. 
97 Alvemo: 135. 
98 Alvemo nämner inte om så sker dock. Vi vet därför inte om t.ex. dackarna anföll istället som motåtgärd. 
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oförmögen att leda striden.”99 Alvemo refererar till Brahe att 500 dackar dödades och att 

Dacke själv fördes undan med skador i båda låren och ev. också för en handskada.100 

Bo Alvemo nämner flera intressanta detaljer: ”I den trånga passagen mellan de ännu tillfrusna 

sjöarna, där bönderna hade förskansat sig”101 fick kungens trupper en stor strategisk fördel av 

isen eftersom öppna ytor föredrogs medan bönderna föredrog skogsstrider. 

 

Eftersom jag inte har Bo Alvemos bakgrundskälla är det svårt att tydligt besvara följande 

argument. Det riskerar även att hamna utanför mitt egentliga huvudsyfte i mitt arbete eller 

fastna helt i smådetaljer. Ändå väljer jag att ta upp detta. 

Bo Alvemos version låter oss antyda att rebellerna inte var redo för direkt strid; ”… dessa 

[dackarna] var fullt sysselsatta med att bygga bråtar och började i det allmänna kaoset 

beskjuta varandra.”102 Men att det var dalkarlarna i kungens armé ”som egentligen bildade 

eftertrupp”103 som faktiskt störde bråtbyggena bland bönderna kan tyckas låta lite märkligt. 

Varför fortsätter dackarna bygga försvarsanläggningar redan då eftertruppen var i närheten? 

Låter det inte lite väl för sent och onödigt att bygga på försvar när fienden nästan helt redan 

har marscherat förbi dackarnas bråtar? Kan dackarna ha varit omedvetna om legosoldaternas 

rörelser? Kanske men inte troligt då man faktiskt visste vart de var på väg (man hade ju 

genskjutit dem) och dackarna lär inte heller undgått kungens egentliga förtrupp eller 

huvudstyrka. 

Trodde dackarna att bråtena skulle kunna användas senare utifall fienden beslutade åter ändra 

riktning som de redan gjort utanför Högsby? Eller så kanske försvarsanläggningarna var 

besatta längs en halv eller helcirkel där skydd skulle behövas från många olika vinklar när 

anfallet väl började. Fiendens motattacker mot dackarnas flanker skulle försvåras och även 

kanske förvirra legoknektarna i så fall var den fientliga elden kom ifrån.  

Nu till slutklämmen, existerar det någon egentlig naturlig cirkulär barriär i vårt område? Jo, 

såväl folktradition som vissa källor beskriver att dackarna befann sig på Dackeberget.  

 

 

 

 

                                                
99 Alvemo: 135. 
100 Alvemo: 135. 
101 Alvemo: 137. 
102 Alvemo: 135. 
103 Alvemo: 135. 
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Egen reflektion 

 Alla tre nämnda källor anger likvärdiga (om än mycket diffusa och kortfattade) uppgifter om 

slaget. de äldre källorna (krönikorna) från 1500-talet liknar varandra. Nämnvärt är att ordet 

näs inte nämns i alla de äldsta källorna. 

Då man inte vet vilken skrift som är äldst är det svårt att exakt säga vilken som fått influenser 

från vem eller vilka. Men många av dem verkar besläktade med varandra vilket också har 

bekräftats innan. 

Stille behandlar flera källor från epokens samtid och jag måste personligen säga att det är 

beundransvärt vilket jobb han faktiskt verkar ha lagt ner. 

Jag vill gärna tro att Stille liksom jag själv faktiskt har besökt platsen och att han verkar ha 

bra koll på olika mindre ortnamn och riktningar. 

Dagens författare som Larsson och Alvemo har ett mer objektivt synsätt och de nämner även 

andra källor men är mer försiktiga (än de äldre källorna) att blanda in för mycket personlig 

reflektion. Alvemo verkar dock ha ett mer berättande skrivsätt där väsentligt fler detaljer 

under slaget behandlas och beskrivit. Ibland skulle rentav en källhänvisning vara att föredra. 

Larsson däremot följer den akademiska vägen och man kan lättare hänga med när källorna 

behandlas tillsammans med hans egen beskrivning om slaget. Exempel till detta kan hittas hur 

de behandlar själva slaget. Larsson skriver att mer än en gissning om var slaget stod kan det 

aldrig bli medan Alvemo, fast han skriver att frågan är obesvarad, titulerar slaget; ”Slaget vid 

Virserum”.104 

 

Intressant nog och i hög grad mycket märkligt, även om det är detta arbetets uppgift. Varför 

behandlar INGEN av dessa något som helst material eller arkeologiskt fynd som bör ha gjorts 

i området? Det troligaste svaret i alla fall för Stille var att man då (1907) troligtvis inte insåg 

något större värde av relaterade föremål kring ett bondeuppror. Tidens anda var även sådan 

kan tänkas att man både saknade resurser och intresse inom detta område. 

 

Arkeologiska källor och fynd 

Innan denna uppsats började ta skrivande form hade författaren genomfört fotografering och 

mätningar av 6st föremål som förvaras på Virserums Hembygdsförening. Föremålen anses 

vara kanonkulor från slaget men ingen undersökning eller inventering verkar ha skett, i alla 

                                                
104 Alvemo: 134. 
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fall vad jag hittills hittat. Kanonkulornas uppgifter har dock som angetts tidigare skickats till 

olika myndigheter för analys. Detta presenteras senare. 

Enligt Gösta Lindström105 i Det forna Virserum, nämns att inventering skett ”genom 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i Virserum 1980”. En inventering där 

föremålen verkar ha genomgåtts av Erik Bellander, fältarkeolog vid riksantikvarieämbetet.106 

Men det poängteras också sorgligt nog att många av de fynd som registrerades 1943 nu 

(troligtvis 1980 när senaste inventeringen ägde rum) är borta.107 

Det är dock intressant att auktoriteten fältarkeolog Erik Bellander vid Riksantikvarieämbetet 

beskriver i Det forna Virserum hur en person från Hjorteström ”strax utanför sjön Hjorten 

[…] funnit en stridsyxa eller hillebard108 av allmogetyp”109 som numera (då 1935) bevaras på 

Kalmar läns museum.110 Efter kontakt med Kalmar länsmuseum fick jag vetskap om att 

föremålet (av okänd anledning) saknas!111 

Omkring år 1915 ska man på Grimsudd (”udden som skjuter ut från västra stranden av 

Hjorten”112) ha hittat 2st nu försvunna kanonkulor med 3-4 tums genomskärning.113 Är dessa 

”försvunna” kanonkulor de som har skickats för undersökning?  

Tilläggas bör också att Bellander avvisar också vissa fynd i området så man kan hävda att han 

arbetar med professionellt samvete. 

På 1930-talet fann man en halv säck med människoben på ön Skallö i Hjorten.114 Jag har dock 

inte funnit någon ytterliggare referens eller uppgift om detta från Riksantikvarieämbetet men 

det utesluter inte heller sannolikheten. Benen ska ha stuckit upp från jorden i varierande grad 

och enligt uppgift ska de ha varit grönaktiga (ev. övertäckta av något) på delarna som stack 

upp medan de nedgrävda hade mindre beläggning. Folke Jacobsson berättade även att hittaren 

av benen inte gick till polisen utan berättade för prästen om sitt fynd. Benen fick då en sista 

viloplats på Virserums gamla kyrkogård av prästens rådande.115 

                                                
105 Under inventeringssidan i slutet av Det forna Virserum står initialerna ”GL”. De är enligt Virserums 
Hembygdsförening Gösta Lindström som inte längre finns kvar i livet när detta arbete skrevs.  
106Bellander: 15. Sidhänvisning: PM av GL (Gösta Lindström). 
107 Bellander: 15. Möjligtvis är denna sida komponerad av Gösta Lindström som en form av tillägg. 
108 Ett medeltida vapen. ”Spjutyxa” och användes som stöt- och huggvapen. 
109 Bellander: 11. 
110 Bellander: 11. 
111 Hella Schulze, Kalmar länsmuseum. 
112 Bellander: 11. 
113 Bellander: 10. Uppgiften ska ha ”lämnats av fabrikör Karl Bohman Björneström8”. 
114 http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=1425 
115 Intervju av Folke Jacobsson. 



   

   
  31 

Många av dessa övriga föremål förvaras i denna dag både i privata samlingar och på den 

lokala hembygdsföreningen i Virserum. En närmare studie av föremålen skulle vara till stor 

hjälp för att lägga fram bevis för mitt arbete. Dock har detta inte kunnat göras som planerats 

då det inneburit en del problem och extra arbete kring föremål som saknas samt 

problematiken att få befintliga föremål analyserade. 

Att kanonkulorna inte tidigare har analyserats är dock förbryllande men troligtvis har detta 

med att göra med att Erik Bellander inte verkar ha haft tillgång till dem under 

inventeringstillfällen. Som sagt egendomligt. 

Sant att Riksantikvarieämbetet inte har någon uppgift om dessa. Det är också märkligt att 

enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningssök visar motsägelsefulla uppgifter. I Virserum 

156:1 nämns att inga fynd har hittats (inventerats) trots folkliga traditioner som säger 

motsatsen. Medan man i Virserum 120:1 skriver att en pilspets ”förbundits med slaget vid 

sjön Hjorten mellan Dacke och kungens knektar.”116 Likaså visar den inventering som gjordes 

1980 att den berörda pilspetsen ”är förekommen”.117 Författaren till uppsatsen har dock 

försökt forska vidare i detta men ingen bra förklaring har kommit från de berörda parterna. 

 

Kanonkulorna 

Mycket sent inpå uppsatsens deadline kom svar från Martin Hansson från Smålands museum 

och Thomas Roth ( 1:e intendent, militär och kulturhistoriska avdelningen, Statens 

försvarshistoriska museer) angående föremålen som antogs vara kanonkulor. Båda personerna 

i fråga har bekräftat att föremålen mycket sannolikt är kanonkulor. Det är dock mycket ovisst 

angående något så när exakt datering av föremålen. Thomas Roth bekräftar kanonkulorna kan 

vara från 1700-talet men det är mycket svårt att säga om detta kan stämma. Det är, som han 

säger; ”en kvalificerad gissning.” Kanonkulorna kan vara 200 år gamla men är alltså en 

”högst osäker bedömning.” I ett par fall enligt Roth stämmer inte kulans vikt med vissa 

kanontypers pundtal, vilket förvirrar det hela. Thomas Roth bedömning av kulorna: 

• Kula nr 1 = 8-punds kanonkula 

• Kula nr 2 = mycket ovanlig form, oklar 

• Kula nr 3 = 4-punds kanonkula 

• Kula nr 4 = 3-punds kanonkula 

• Kula nr 5 = 3-punds kanonkula 

                                                
116 FMIS Fornsök. RAÄ-nummer: Virserum 120:1 
117 RAÄ-nummer: Virserum 120:1. 
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• Kula nr 6 = antagligen en kula ingående i en s.k. karteschladdning eller 
druvhagel, d v s en dåtida splittergranat 

Analysen är mycket intressant! Äntligen har det bevisats att föremålen är äkta kanonkulor. 

Det är dock mycket märkligt att tänka sig, vad sex stycken kanonkulor i trakten runt Virserum 

från 1700 talet i så fall kommer ifrån?! D.v.s. någon sådan strid kan jag inte minnas ska ha ägt 

rum i hjärtat av Småland på 1700-talet och framåt? Jag har sökt Thomas Roth för ytterliggare 

information men inte lyckats tyvärr. 

Vad kan man säga om kanonkulornas situation och varför är de så svåra att datera? Enligt 

Jonas Hedberg118 skapade inte Gustav Vasa en nationell armé förrän efter Dackefejden, 

nämligen år 1544.119 under Dackefejden användes främst eller uteslutande tyska legosoldater 

som troligtvis också använd sig av tysk utrustning. Så om vi antar att det rörde sig om tyska 

vapen; kanoner och ammunition etc. måste vi veta hur det förhöll sig i Tyskland under den 

tiden. 

I det tyska riket fanns en ”brokig samling stycketyper beroende på den lösliga 

statsbildningen”120, därav olika måttsystem. Ända in på 1600-talet var kanonbeståndet i 

huvudsak av 1500-talstyp.121 Pga. Detta kanske det inte är så konstigt Thomas Roth tycker det 

verkar konstigt om kulornas pundtal. De är inte efter svensk modell utan mera troligt efter 

tysk sådan som enligt Hedberg utgör en mängd olika varianter. 

Jag har även fått klarlagt att Sverige före 1611 vid en inventering i Stockholms arkli122 

angående bronspjäser innehade stycken från 1 pund till 6 pund då 3-pundiga stycken var de 

mest vanligaste. Det vore därför mycket intressant om Roth var medveten om detta och på 

vilket sätt dessa faktauppgifter behandlas. Jag säger inte emot ett proffs på området utan 

enbart undrar eftersom jag personligen har svårt att begripa hur kanonkulor från 1700-talet 

och framåt kan ha hamnat på ett sådant begränsat område i Virserums-trakten. 

Nämnas kan att Folke Jacobsson menar det rörde sig om mindre kanoner, s.k. mörsare.  

 

 

                                                
118 Överstelöjtnant. Föreslog Artilleriets historiekomitte under Artilleriinspektörens ledning. Har utgivet en lång 
rad böcker om svenskt artilleri genom historien. Källa: Hedberg: 7. 
119 Hedberg: 9. 
120 Hedberg: 9. 
121 Hedberg: 169. 
122 Hedberg: 63. 
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Bild 1. Kanonkulorna som bekräftas vara äkta av proffs. Kanonkulor tillhörande Virserums Hembygdsförening. 

Foto: Alexander Steinvall. 
 

 

 

Folktraditionen 

Olika (lokala) versioner av berättelserna kan förekomma så jag reserverar mig för ev. fakta 

och detaljskillnader. Denna berättelse som publiceras nedan bygger på min fars berättelse om 

slaget men jag har även försökt att återge de andra källor som överensstämmer med 

berättelsen för att ge den en starkare förankring till andra övriga referenser till 

berättartraditionen. 

 

Folktraditionen säger att dackarna ställde sig i bakhåll (och rent av byggde försvarsverk) i 

väntan på Vasas trupper på Dackeberget123, ett berg intill Hjortesjön. 

Sen blir berättelserna skiftande men de bär drag av att något inte gick exakt som planerat. 

T.ex. Nämns att dackarnas överfall inte var samordnat så legoknektarna kunde försvara sig 

mot första vågen för att sedan medvetna om den annalkande faran förbereda sig för den 

kommande striden. Anledningen till böndernas kaotiska tillstånd ska enligt traditionen bero på 

                                                
123 http://www.kalmarlansmuseum.se/site/kulturmiljo/bygg/pdf_kyrkogardar/hultsfred/virserum_kyrkogard.pdf 
Dackeberget behandlas under topografidelen. 
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att missförstånd skedde när man skulle anfalla vilket gjorde att inte hela dackestyrkan anföll 

samtidigt. Eller att ett avfyrat skott124 missuppfattades som en anfallssignal. 

Andra menar på att dackarna tvingades strida på öppen terräng, nämligen enligt sägen på 

sjöns is. När dackebönderna mötte stridserfarna legosoldater på öppet fält gick favören till de 

senare då de var mer förberedda – både utrustningsmässigt och erfarna för sådan strid. 

Efter slaget ska den sårade Nils Dacke ha gömts undan i Dackegrottan utanför Virserum. 

 

SKALLÖ myten – en folktradition 

Det sista avgörande slaget under Dackeupproret sägs ha stått på Hjortesjöns is. Under slaget 

sårades Nils Dacke och tvingades söka skydd i Dackegrottan. Slaget slutade olyckligt för 

dackarna och sjöns is täcktes med kroppar. Man var rädd för sjukdomar från de surnande 

liken (lukten ska ha varit outhärdlig [och känts ända till Virserum] Då isen fortfarande låg 

kvar på sjön drog folket upp kropparna på ön i närheten, den största ön i Hjortesjön. När väl 

liken var uppdragna på ön eldade man upp kvarlevorna. När elden och röken lagt sig 

framträdde den mest framträdande delen av människokvarlevor, nämligen skallen. Denna 

framträdande mängd av skallar ska ha gett ön sitt namn den har än idag: Skallö. 

 

Åsikter om berättartraditionen 

Folke Jacobsson är den enda jag vet som har skrivit ner redogörelser om slaget i 

berättartraditionsstil. 

Oftast efter ett slag fick kropparna ligga kvar och ruttna och därför kan det anses vara mycket 

kontroversiellt att förstå varför kropparna skulle ha bränts. Folke Jacobsson ställer sig samma 

fråga men menar på att tiden efter slaget under vintern följdes av ”april månad kom som en av 

de tidigaste vår man minns”125 stanken av förruttnelse under en ovanligt varm tid skulle då ha 

lett till ett ovanligt inslag efter medeltida slagfält; man brände de döda.  

 

Erik Bellander redovisar i sin Det forna Virserum, för den enda (förutom Folke Jacobsson) 

nedskrivna dokumentationen av denna folktradition; ”traditionsbildningen i bygden angående 

Dacke och den avgörande striden”.126 Bellander menar på att det kan vara så att 

                                                
124 Skjutvapnen under denna tid var svåra att sköta och rengöra. Svart krut har en frätande effekt på vapen om de 
inte rengörs. Detta tillsammans med att fukt tränger in och förladdning försämras gjorde vapnen svårhanterade 
om inte obrukbara.  Ett enkelt (snabbt) sätt att rengöra dem var helt enkelt att bränna av ett skott där otillräcklig 
eller bristande packning och förladdning avlägsnas. 
125 Folke Jacobssons pärm. Var kan ett fältslag mellan Gustav I:s trupper och Dackes smålandsbönder 
utkämpats?: 18. Pärmen i ägo av Alexander Steinvall, författare till denna uppsats. 
126 Bellander: 12. 
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traditionsbildningen uppstått först efter att militärhistoriker Arthur Stille utpekat sjön Hjorten 

som trolig plats för slaget. Ironiskt nog grundar sig Bellander dessa uppgifter också på 

muntlig utsago: ”ledande personer inom hembygdsvården i socknen uttalat om sin 

mening.”127 Det framgår ingen ytterliggare uppgift om vilka dessa ledande personer är och 

inte vad som avses med hembygdsvården (det kan syfta på Virserums Hembygdsförening). 

Viktigast av allt som också är tragiskt är att Bellander inte antecknade eller beskrev detaljer 

över dåtidens (senast 1935) traditionsbildning såg ut kring den påstådda krigsskådeplatsen. Vi 

kan inte jämföra traditionerna eller definitivt hävda att de utgör samma berättelse. 

 

Folke Jacobsson ger även en intressant uppgift till varför så många fynd fram till våra dagar är 

förkomna eller så svåra att få en översyn på; ”Betänk att det under min [Folke Jacobsson] 

skoletid fanns en folkskollärare som tog helt avstånd från Dackehistorier från bygden.”128 

Samma folkskollärare var även Hembygdsföreningens (troligen Virserums) ordföranden.129 

Författaren vill inte rikta personlig kritik men anser det värt att lägga fram denna möjliga tes 

då mycket av det material som faktiskt ska ha funnit på hembygdsföreningen under den 

perioden idag faktiskt är borta.130 

 
Slagets epilog 

– enligt skrivna källor 

”De män som gömde Dacke ger oss samtidigt ledtrådar till platsen för den avgörande 

striden”131 

 

Vi vet att Nils Dacke efter slaget fördes till kyrkoherden Lars i Näshult för vård för de skador 

han fick på slagfältet.132 Eftersom Dacke var sårad i båda benen och högerhanden kan vi anta 

att han inte kunde transporteras mer än nödvändigt några längre sträckor till närmsta 

medicinkunnig. Vi vet även att kungens trupper slog ett veckolångt läger i Näshult vilket 

ytterliggare antyder att de inte var relativt långt från slagplatsen. Det kan tyckas förvirrande 

                                                
127 Bellander: 12. 
128 Folke Jacobssons arkiv: pärm. Var kan ett fältslag mellan Gustav I:s trupper och Dackes smålandsbönder 
utkämpats?: 18. Pärmen i ägo av Alexander Steinvall, författare till denna uppsats. 
129 Folke Jacobssons arkiv: pärm. Var kan ett fältslag mellan Gustav I:s trupper och Dackes smålandsbönder 
utkämpats?: 18. Pärmen i ägo av Alexander Steinvall, författare till denna uppsats. 
130 Se även Forskarläge. 
131 Larsson: 249. 
132 Alvemo: 135. 
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att den sårade Nils Dacke förvarades även han i Näshult men vi måste vara medvetna om att 

det av ”säkerhetsskäl var nödvändigt att ständigt förflytta den efterlystne bondeledaren.”133 

Nedan anges personer som hjälpte och gömde Nils Dacke efter att han blivit sårad i slaget, 

vilka dömdes till dryga böter134: Notera även att vissa personer är dömda en lång tid efter 

själva ”brottet” begicks. 

 

• Prästen Lars (Laurens) i Näshult då han ”dolde Nils Dacke sedan dagtingan blev och 

höll honom i sin påskedag sedan han blev skjuten.”135 Dömdes till ett vite 

motsvarande 35 oxar. Lars dömdes senare igen året därpå (1544) för ”han var Nils 

Dackes råd.”136 

• Frälsebonden Måns Grym i Skärvete (Stenberga socken, nära gränsen mot Virserum). 

För att han ”dålde Nils Dacke den tid han var skjuten”137 dömdes till tio oxars böter.  

• Lasse i Öskögle och Are i Kråketorp i Virserums socken, har båda bjudit ”Nils Dacke 

till gäst och hållit honom en natt”.138 

• Två bönder i Asboland139 bötades för att han ”bjöd hem Nils Dacke och herbergerade 

honom en natt.”140 Det är okänt om denna händelse var i samband med slaget då inga 

detaljer ges om detta. Faktum är dock att domen kom samma år (1544) som för redan 

nämnda Lars och Måns Grym.141 

 

                                                
133 Alvemo: 135. 
134 Larsson: 248-249. Se även Gustav Berg; Den inre statsförvaltningens historia. 
135 Larsson: 248. 
136 Berg; Den inre statsförvaltningens historia: 72. 
137 Larsson: 248. 
138 Larsson: 249. 
139 Dagens ”folkland” Aspeland. Valde att ta med denna uppgift då slaget stod i Aspeland. 
140 Berg: 77 
141 Se även Berg: 72 och 77 för jämförelse. 
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Karta 1. Karta över de inre delarna av Småland där händelserna tog vid. Visar nämnda orter och områden 
som behandlas i denna uppsats. De markerade linjer utgör de platser där källorna beskriver man gömde den 
sårade Nils Dacke efter slaget. Denna bild ingår i Cirkelns mitt. Notera sjön Hjorten i centrum av det 
markerade området. Original bild: Larsson: 246. Redigerad av: Alexander Steinvall. 
 

Topografi 

Förutom vad de skriftliga källorna beskriver för oss kan andra ledtrådar nämnas till var slaget 

kan ha stått i Smålands djupa skogar. Lokala ortnamn och berättelser kan eventuellt belysa 

frågan. Se även Karta 1. 

 

Dackegrottan, belägget nedanför Dackestupet i Dackeberget utanför Virserum, inte långt 

från sjön Hjorten. Dackegrottan sägs ha varit den plats där Dacke vårdades efter slaget. 

Grottan finns i svårpasserbar klippig terräng invid Dackebergets stup eller brant. Grottan 

består av delvis raserade klippblock som bildat en fördjupning mellan klippblocken. 
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Dackeberget sägs ha varit den plats där dackebönderna inväntade kungens män samt byggde 

bråtar och försvarsverk.142 Berget är beläget väster om Virserumssjön 

Dackeberget är egentligen mer en höjd i ordets rätta benämning om vi pratar om den sida som 

vetter mot Hjortesjön.  

På andra sidan mot grannsjön Virserumssjön har den ett mer bergigt utseende mot sjöns sida. 

Där finns även den s.k. Dackegrottan. 

Höjderna av Misterhult och Dackeberget (även Klintaberget) utgör en förhöjd position i 

lokala landskapet mellan sjön Hjorten och Virserumssjön. Höjden eller själva berget är med 

sin höjd på 204-210 m över havet143, hela 70-80 m högre upp än de båda nämnda sjöarna. En 

mycket tänkbar strategisk plats att överblicka händelserna samt en naturlig försvarspunkt. Det 

är här Stille benämner att geografin utgör bevis för att slaget kan ha stått här. Av personlig 

reflektion kan jag säga att utsikten är hänförande och täcker i princip hela Virserumssjön med 

omnejd. 

 

Näset, namn på ett näs vid Virserumssjön, grannsjö till Hjortesjön. Samhället mellan 

Hjortesjön och Virserumssjön; Hjorteström utgör den smalaste passagen i området. Kan det 

möjligtvis syfta på ”ett näs vid en sjö”, kanske använder källorna den benämningen för den 

var i bruk under slagets samtid? 

Dock är termen näs ingen definitiv plats i det skog och sjörika Småland, såvida inte det som 

sagt syftar på en del av landskapet som faktiskt har det namnet. Även detta är dock inget 

definitivt bevis. 

 

Skallö, största ön i Hjortesjön. Belägget i östra delen av sjön mot viken som bildar näset 

mellan de båda sjöarna. På ön ska liken från slaget ha bränts enligt folklegenden. Vid studie 

av terrängen på plats kan konstateras att ingen synlig odling har påträffats då de andra öarna i 

sjön Hjorten bär tecken på odling och relativt ung skog. Skogen på Skallö är vildvuxen och i 

hög grad förskonad från odling och avverkning under en lång tid.144 Att då dra slutsatsen att 

detta är ett tecken på att folk i området undvikit sådan aktivitet pga. Folktraditionen kan inte 

helt uteslutas eller bevisas. 

Se även SKALLÖ myten – en folktradition 

                                                
142 http://www.kalmarlansmuseum.se/site/kulturmiljo/bygg/pdf_kyrkogardar/hultsfred/virserum_kyrkogard.pdf - 
Sida 6. Är även del av berättartraditionen. 
143 Kopia av topografisk karta (ej egen produktion) från Folke Jacobssons material. 
144 Jag säger inte att det varit så sen 1500-talet men att skogen varit orörd under en längre tid som jag inte kan 
bedöma. 
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Det är inte lätt att få en exakt bild av hur landskapet såg ut i området runt Hjortesjön för ca 

500 år sedan. Jordbruket är säkerligen den största förändrade faktorn i området. Under senare 

tid är det industrialismen som har format landskapet vid landremsan mellan sjöarna. 

Idag (2008) ser man bara ruinerna av Hjorteströms Hjulfabrik i landremsans fors mellan 

sjöarna. Det är därför sannolikt att man har låtit förändra det naturliga vattenloppet för att 

gynna industrin (hjulfabriken drevs med vattenkraft). Sen tillkommer bebyggelse och vägar 

samt den järnväg som går från längs Virserumssjöns nordsida över näset eller sundet (mer 

exakt; byn Hjorteström) till längs hela Hjortesjöns östra sida. 

Enligt Hella Schulze på Kalmar länsmuseum var vattennivån troligtvis högre under denna tid; 

”Rent generellt brukar man ju säga att [vatten-]nivåerna var högre förr, innan man dikade ut 

av markerna för jordbruket”.145 Detta leder oss möjligtvis att anta att området mellan sjöarna 

(näset) var mindre än idag eftersom vattennivån antagligen var högre förr. 

Området mellan sjöarna (dvs. mellan forsen och höjderna) är relativt platt (tecken på 

stenrösen i skogen) och saknar höjder och berg så man kan mycket väl tänka sig det var här 

legoknektarna troligtvis valde att gå över. 

Om vattennivån var högre, kan vi anta att Skallö i Hjorten blir den mest framträdande ön i 

sjön samt att den mycket lågt liggande sjön sydöst om Skallö kan ha varit under sjöytan under 

Dackefejdens tid. Kanske därför är det inte konstigt Skallö valdes ut som likbränningsplats 

om vi ska gå efter berättartraditionen. 

 

Värt att notera också är att Riksantikvarieämbetet beskriver terrängen för det påstådda slaget 

som; ”Sjö mot näs ut i sjö”146.  Om detta beror på egen iakttagelse, sammanträffande eller att 

man följer de gamla källornas beskrivning låter jag vara osagt. 

 

Folke Jacobssons tes – Cirkelns mitt 

Cirkelns mitt bygger på Folke Jacobssons teori där man undersöker området kring sjön 

Hjorten med följande aspekter: 

 

• Skriftliga källor (de äldsta redogörelserna för slaget) 

• Arkeologiska källor (de fynd som har gjorts inom ett koncentrerat område kring 

Hjortesjön) 

                                                
145 Sagt i E-mall adresserad uppsatsens författare. Den 7 maj 2008 15:13:13. 
146 RAÄ-nummer; Virserum 156:1 
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• Topografi och landskap (Dackeberget, Dackegrottan, Skallö, näset) 

• folktradition 

 

Drar man sedan en slags cirkel med aspekterna som referens, runt den möjliga slagplatsen 

kommer man fram till mycket intressanta uppgifter. 

Först: de fakta man vet har ägt rum, t.ex. Böter och domar från de nämnda tingsprotokoll 

målen ovan och ungefärlig rutt för de stridande parterna, ger oss en ganska klar bild om slaget 

natur.  

De som hade dömts för att ha vårdat och gömt Nils Dacke bör ha befunnit sig inte alltför långt 

från själva slaget. därför måste det enligt Cirkelns mitt teori mena på att slaget bör ha stått på 

en plats inte långt ifrån de orter där människor dömdes för att ha gömt och vårdat Nils Dacke. 

Tillsammans med dessa uppgifter ihop med folktradition och fynd gjorda i området påvisar 

möjliga antydningar på att vi kanske närmare oss slagets lokalisering. Områdets geografiska 

natur (topografi och namn) antyder även den till vissa intressanta tolkningar.  

De arkeologiska fynd som har hittats i området eller dess närhet verkar också ytterliggare 

stärka teorin. De utgör en ny, antagligen obeprövad vetenskaplig metod, som verkar ha 

förbisetts av såväl historiker som andra lärda, förutom Folke Jacobsson och Erik Bellander. 

Även om skeptism kan dyka upp med frågan exakt var de arkeologiska fynden har hittats och 

mycket mer intressant; är de från just detta slag under Dacketiden? Finns det andra slag som 

kan kopplas ihop med dem? Det är inte helt osannolikt men också ett tankesätt som finns 

överallt där slagfältsarkeologer gör fynd från diverse historiska händelser. Sålunda kvarstår 

det faktum att fynden utgör mycket intressanta bevis då de har hittats inom ett (någorlunda) 

koncentrerat område. Samlar man de fyra nämnda aspekterna kan de användas som en metod 

som för tesen till att det sista avgörande slaget faktiskt stod i Cirkelns mitt, dvs. på 

Hjortesjöns is utanför Virserum. 

 
 
 
Varför är slaget okänt i våra dagar? 

Varför nämner inte källorna mer specifika geografiska detaljer om var slaget stod? Varför 

nämner man inte terrängen mer precist och framförallt varför nämns inte någon ort i detta 

sammanhang? 

Detta är en mycket svår fråga samtidigt som jag tycker det är mycket märkligt att ingen 

författare verkar ha ställt sig denna fråga. Är inte vunna segrar av den rådande maktaktören 

något att glorifiera eller använda i propaganda syfte? Visst förknippar man Napoleons 
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nederlag med Waterloo, andra världskrigets vändpunkt i Stalingrad, Normandernas seger i 

slaget vid Hastings 1066. 

Gustav Vasa är känd för sin propaganda och varför inte göra en skarp markering för platsen 

där kungen vann över de rebelliska bönderna? 

Kanske bönderna lyckades undanröja så mycket annars synligt bevis på slagfältet då 

berättartraditionen säger man brände liken? 

 
Dåtidens slagfält – dagens fotbollsmatch 

Det är viktigt för läsaren att vara medveten om att slag under medeltiden och tidigare epoker i 

regel inte gick till som a la Hollywood porträtterar i den ena påkostade storfilmen efter den 

andra. Det typiska i Hollywood slag är att två aktörer med arméer möts på ett öppet fält. 

Vackra tal hålls och på givet kommando störtar arméerna samman i en kaosartad massa i 

mitten. Denna skildring behöver inte vara helt orealistisk men slagfälts karaktär är en 

avancerad kompott av taktiska överväganden, terrängskiftningar, väderförhållanden, såväl 

enskilda soldaters som ledares mod, list och handlingar. Varje enhet på slagfältet har sin 

specifika roll att spela. 

Jämförelser kan dras till en fotbollsmatch. Varje lag har delat upp sitt manskap efter deras 

speciella roll. Forwarden ska jobba framåt och behålla denna position, de utgör fronten som i 

regel har närmast kontakt med sina motståndare. Alla spelare kan göra mål men vet samtidigt 

att de oftast bör hålla sina positioner. Så till vida bör inte målvakten springa i främsta ledet 

eftersom han är vald och troligtvis mest lämpad att försvara målet. Om inte riskerar det uppstå 

anfallsluckor som motståndaren kan utnyttja för sin egen vinnings skull. 

Man kan inte förklara hur en fotbollsmatch går till bara för att man sett ett anfall. Under såväl 

slagfält som inom sporter kan kraftiga ändringar uppstå. Ena sidan kan dra sig tillbaka, kasta 

in reserver, anfalla i sidan, kringgå motståndaren, skapa förvirring i otaliga former tills tiden 

har visat vem som är vinnaren. 

Varför väljer jag då att göra en sådan jämförelse och försöka förklara komplexiteten i ett 

medeltida slagfält? 

Anledningen till detta, är att slaget, var det än utspelade sig, kan ha ägt rum i ett vidare 

område än man först kan tänka sig. Man kanske förföljde fienden och en mindre skärmytsling 

utspelade sig utanför det egentliga slaget för att t.ex. Försöka flankera fienden från helt annat 

håll. Källorna men framförallt Artur Stilles analys om området och källornas skildring belyser 

ju detta faktum att slaget stod på och runt näset, dvs. området för slaget kan ha varit utspritt. 

Inte heller namn på slag behöver nödvändigtvis antyda var de faktiskt stod. 
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Napoleon förlorade inte vid Waterloo 

Det avgörande slaget vid Braine-l'Alleud är troligtvis inte vidare känt för de flesta. Inte heller 

att det avgjorde hela Europas framtid.147 

Nej, oftast brukar man säga slaget vid Waterloo och genast börjar bitarna falla på plats – tror 

man. Det var faktiskt vid Braine-l'Alleud som de mesta striderna utkämpades, beläget strax 

utanför byn Mont-Saint-Jean – en halvmil söderut från Waterloo. Men eftersom det var här 

den brittiske och segraren Wellington hade sitt högkvarter och där segern nedtecknades fick 

det historiska slagfältet flyttas 5 km från där det egentligen stod. 

Samma öde kan ha drabbat slaget på sjön Hjorten. Huvuddelen av slaget stod kanske på ett 

större område och kanske med mindre skärmytslingar (mindre slag och strider) i obebyggt 

område där geografin gjorde det svårt att förklara hela slagets natur och plats. 

Det kan tyckas underligt att jag nämner detta. Är inte detta emot de uppgifter jag radar upp 

om att hypotetiskt placera slaget på Hjortens is? Egentligen sant men det är en del av det 

kritiska tänkandet. Det gäller att vara medveten om att inte begränsa sitt sökområde helt och 

hållet. T.ex. Vad skulle hända om man gjorde en utgrävning i Waterloo och inte finner några 

antydningar på det berömda slaget? Just därför ska man vara medveten om vissa potentiellt 

vilseledande uppgifter som ironiskt nog samtidigt försöker både namnge och lokaliseras 

slagfält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Belgium Travel Network. http://www.trabel.com/waterloo/waterloo.htm 
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Analys 

De skriftliga källorna utgör en ganska brokig samling då man inte känner till deras 

fullständiga skapelseprocess (vem som är författaren) eller årtal för uppkomst. Det är i alla 

fall ett ämne för debatt. Källornas skildringar av slaget är mycket kortfattade och inexakta i 

sin beskrivning. 

Man kan så när följa de båda styrkornas färdriktning men fram till själva slaget blir 

truppförflyttningarna allt svårare att förstå. Förutom de andra mindre exakta topografisk 

skildringarna nämner de ungefär samma; stor sjö, stor (tjock) skog vid ett näs. Dessa små 

variationer mellan de olika källorna får mig nästan att misstänka att de har haft samma källa 

som grund som de sedan byggt ut på. Skildringarna är precis som Larsson säger diffusa och 

många platser kan tänkas bli sannolika kandidater till var slaget stod. 

Men det är också intressant att militärhistoriker Arthur Stille eg. ganska självsäkert placerar in 

slaget med källornas beskrivningar med terrängen vid och runt näset vid sjön Hjorten. 

Stille menar att det som källorna beskriver, att kungliga styrkan delas upp överensstämmer 

med terrängens beskaffenhet, vilket jag kan hålla med om. Sjön ligger i den troliga väg som 

aktörerna lär ha tagit, Högsby nämns och källorna beskriver att man var på väg mot 

Östergötland etc. Höjderna vid Misterhult (beläget mellan Virserumssjön och Hjortesjön) 

erbjuder en naturlig utsiktspunkt över ett stort område, om nu Dackes män använde sig av 

denna höjd. 

Men de historiska källornas luddiga beskrivningar med det faktumet att de troligtvis är 

författade flera decennier efter slaget gör att vi måste behandla dem därefter. 

Så vitt vi vet deltog inte heller författaren (om vi ska utgå från de vi tror är de riktiga 

författarna) i själva slaget. Vi kan därför bara spekulera hur exakt de egentligen förhåller sig 

till slagets skeenden och detaljer. Det är möjligt att författaren kan ha haft tillgång till 

vittnesbörder från slagets deltagare men vi kan inte säkert veta. Hypotetiskt skulle Per Brahe 

(som vi vet deltog under fejden) ha kunnat få beskrivningar av befälet Sparre som faktiskt 

deltog under slaget. 

Det är inte de äldsta skriftliga källorna som ger mest antydningar till sjön Hjortens kandidatur 

som avgörande slagplats. Det är mer de uppgifter vi vet angående de människor som dömdes 

för att ha gömt (och vårdat) Nils Dacke efter slaget, som är mer intressant (här nämns i alla 

fall ortnamn till skillnad från slaget). Enligt metoden Cirkelns mitt framgår det att de som 

dömdes för detta brott, tillsammans, ringar in just sjön Hjorten i området (se även karta). 

Varför hävdar metoden skulle Nils Dacke just ha gömts undan i detta område runt sjön om 
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inte själva slaget var i närheten? Att en sårad Nils Dacke, troligtvis oförmögen att kunna ta sig 

längre sträckor (han var ju sårad i båda benen) är inte särskilt troligt. Sen att Nils Dacke skulle 

först ha utkämpat ett slag på sjön Åsunden i Östergötland (vissa källor nämner detta) för att 

efteråt tagit sin tillflykt till Hjortesjöns (Virserums) området låter relativt osannolikt. Detta 

enligt mig pekar ut sjön Hjorten som en trolig kandidat, i alla fall borde sjön Åsunden inte 

längre ses som en trolig kandidat i detta avseende. 

Svårare är det att tolka de arkeologiska fynd som gjorts i området. Många av dessa föremål är 

mycket tragiskt nog borta. Många av de kanske mest talande fasta bevisen och spåren av 

slaget kanske därför inte analyseras av dagens expertis. En hillebard (troligen tillhörande tysk 

legosoldat) som upphittades och faktiskt studerades av proffs är idag saknad. Kanonkulorna 

däremot som jag har försökt få analyserade i månader, visade sig av två experter, att de 

troligen är äkta kanonkulor. Men kulorna är dock svåra att datera. Det föreslogs att de kunde 

vara från 1700-talet men att detta är högst osäkra dateringar. Men kulorna (om vi antar de är 

äkta) är troligtvis gjorda efter tysk förebild (soldaterna var ju tyska legosoldater) där det under 

samtiden var en brokig samling av mått och pundtal pga. Den splittrade statsbildningen i 

”Tyskland”. Under skrivandets stund har jag tyvärr inte fått någon kommentar angående dessa 

uppgifter och om de kan påverka analysen av kanonkulorna. Fast även om kulornas ålder inte 

kan sägas exakt, vad har då 5-6 kanonkulor att göra på ett förhållandevis begränsat 

geografiskt område? Då det inte finns något annat mer exempel på historiskt slag (särskilt inte 

från 1700-talet) i området, kan man fråga sig var de kommer ifrån. Möjligtvis kan de förstås 

ha transporterats hit men antalet kulor (teoretiskt kan det ju finnas fler oupptäckta i området) 

får detta att låta otroligt samtidigt som jag betvivlar att dåtidens bönder skulle ha innehaft dem 

som kuriosa eller souvenir. Troligen hade de smält ner den eller ändrat dem för eget praktiskt 

bruk. Att jag inte funnit någon ytterliggare information om kulornas fyndplats ska inte ses 

som att det saknas, då jag inte har haft tillräcklig tid att intervjua och gå igenom allt lokalt 

arkivmaterial. Dessutom kan det vara så att några av de sex kulorna är några av dem som sägs 

vara förkomna i Erik Bellanders text. Uteslutande kan man säga att faktumet att kulorna har 

hittas i området ger starka antydningar på att en drabbning har ägt rum och det i så fall inte är 

helt otroligt det skulle kunna vara från Dackefejdens avgörande strid. 

En annan aspekt inom Cirkelns mitt behandlades lokal berättartradition från trakten kring sjön 

Hjorten (Virserum). Berättartraditionen som tas upp i uppsatsen är mycket svårt att datera 

men ger dock en intressant vinkling, för om den är ”äkta” (även om detaljer har skiftat genom 

århundraden) så innebär det i så fall att det skulle kunna tolkas som bevis för slagets vara eller 

icke vara (utöver skriftliga källor). Detaljerna och själva skildringen kan ha ändrats genom 
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historien men förhoppningsvis är grundstommen kvar som berättar om det förflutna. 

Traditionen innehåller detaljer som inte nämns i det skriftliga materialet, nämligen Skallö-

myten. Den är därför sannolikt inte direkt influerad av de skriftliga källorna vilket kan tyda på 

att den faktiskt är sann. Dock kan den vara en biprodukt av slagets faktiska skriftliga källor. 

Men detta kan inte beläggas pga. bristen med arkeologiska undersökningar. Hittar man 

däremot tecken på arkeologiska kvarlevor rörande den tiden kan sanningshalten ev. snabbt 

bekräftas. Benen som ska ha hittats på Skallö skulle kunna avgöra frågan eller ev. andra 

föremål. Tyvärr finns inte benen tillgängliga för oss idag vilket gör att vi återigen kommer 

tillbaks till ruta ett. Vi kan endast spekulera i (önskar jag haft mer tid att undersöka detta) om 

benens tillstånd; deras ålder och om de faktiskt tillhörde människor. Att man ska ha hittat ben 

på Skallö kan anses märkligt om man utgår från berättartraditionen att liken brändes upp men 

det är inte heller otroligt vissa ben kan ha undvikit förstörelse. Jag lämnar detta innan det får 

en allt för utpräglad spekulerande karaktär. 

Det är inte så ovanligt i Småland med en väldig mytbildning kring gestalten Nils Dacke och 

hans göranden vilket gör att man måste ta det försiktigt med direkta antaganden. 

 

Det är inte lätt att markera ut vilken aspekt som mest talar för att sjön Hjorten är den troliga 

slagplatsen. 

Men om man utgår från Cirkelns mitt och faktiskt sammanför alla fyra aspekterna (även om 

vissa är mer konkreta än andra) kan man inte komma ifrån att området utanför Virserum vid 

sjön Hjorten är en mycket trolig plats för det försvunna slaget. Är det verkligen bara ren 

slump att så mycket kan tala för slagets lokalisering just här? Enligt mig verkar detta mycket 

märkligt i så fall och jag anser att platsen, eller i alla fall i närheten av den, är den platsen där 

slaget stod nästan ett halvt millennium sedan. 

 

Varför slaget är okänt i våra dagar är ganska förbryllande. Att slaget på sjön Hjorten skulle 

kunna ha samma förutsättningar som Waterloo hade är inte helt osannolikt. Mindre strider och 

skärmytslingar kanske inte ägde rum inom ett begränsat område. 

Enligt Stille skulle missförstånd ha uppstått under samtiden mellan aktörer och det 

långsamma nyhetsflödet med Vasas brevkorrespondens. Men det kan också antas att slaget 

var utspritt över ett stort område och att det därför var svårt att exakt peka ut platsen. Kanske 

var området så obebyggt och det faktum att det låg nära häradsgränsen som gjorde att 

förvirring uppstod kring var det stod. Kanske fruktade legoknektarna någon motattack från de 

besegrade bönderna att man helt enkelt satte sig i rörelse så dramatiskt fort att man inte kunde 
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minnas platsen. Det är i alla förbryllande varför slaget är så okänt då jag mycket väl kan tänka 

mig att om Gustav Vasa hade vetskap om slaget, hade han använt den i sin propaganda. 

 

Läsaren ska vara medveten om att uppsatsen under ett förhållandevis sen tidpunkt under dess 

arbetsgång tvingades byta handledare vilket medförde till förändringar i upplägg och 

arbetsstruktur. Min förhoppning är att läsaren dock ska kunna följa med i resonemanget trots 

detta men samtidigt vara medveten om detta. 

Mycket tid har gått åt att enbart hitta de äldre källorna och även en del problem med att få 

kanonkulorna analyserade men som löste sig tills sist. Det var även svårt att förhålla sig till de 

äldre källornas skildringar om slaget, skulle man skriva av rent av o sen studera texten vid 

sidan om etc. mitt val blev dock att skriva in både tolkning och skildring med referenser till 

källan, detta för att hänga med bättre men framförallt spara tid och plats i själva uppsatsen. 

Mycket återstår dock att granska för jag är övertygad om att fler ”upptäckter” kan göras med 

varierande resultat som följd. Det känns emellertid som man precis bara har börjat skrapa på 

ytan av ett enormt isberg. Men det är ju samtidigt det som är tjusningen med att vara 

historiker. 

 

Vidare utbyggnad 

Per Brahe beskriver hur kungens trupper hade marscherat i två timmar innan striden (slaget) 

bröt ut. Då vägnätet under denna tid inte var utbyggt och då vintern gjorde att man lättast 

marscherade över frusna sjöar och vattendrag kan vi anta att det tog sin tid att förflytta sig. 

D.v.s. på endast två timmar kan inte kungens män ha hunnit särskilt långt från Högsby 

trakten. Självklart kan man inte veta exakt hur korrekt denna tidsangivelse är eller om det rent 

av är ren felaktig gissning. Men den är ändå intressant eftersom den ger en ny infallsvinkel 

som jag inte sett att någon annan har behandlat innan. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig 

att man själv vandrar utefter var källorna beskriver med så snarlik riktning man kan tänka sig. 

Man skulle då (teoretiskt sett om man går efter källornas tidsangivelse) få underlag för 

tidsintervallet ihop med avståndet. Detta skulle kunna ge en ny inblick i hur långt man faktiskt 

marscherade enligt källorna. Vare sig har jag svårt att tänka mig att man skulle hinna från 

Högsby trakten till sjön Åsunden i Östergötland med dåtidens bristande infrastruktur på 

endast två timmar! 

Det finns även lokala byakistor som jag inte undersökt men som kan gömma ytterliggare 

kunskap, sen tidigare helt ny och obehandlad kunskap om Nils Dackes slag. 
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All berättartradition i området har säkert inte heller behandlats. Sent i mitt arbete hittade jag 

på FMIS Fornsök (RAÄ-nummer: Virserum: 116:1) uppgifter om att krigare skulle finnas 

begravda i en särskild grav på en åker i närheten av eller i Misterhult. Jag har själv inte hört 

talas om detta och valde helt enkelt att lägga detta åt sidan pga. uppsatsens karaktär men det 

är ett bra exempel på platser som kan innehålla tecken eller bevis på en drabbning. Finns det 

fler berättartraditioner i området eller olika versioner, skiljer de på sig etc. kan också 

undersökas. 

En fullständig genomgång av alla de arkeologiska fynd där erkända proffs får undersöka dem 

skulle absolut vara oerhört intressant och även till stor uppskattning bland lokalbefolkningen. 

Det borde finnas inventeringar över fynd i området i lokala arkiven (Virserum eller Hultsfred) 

eller liknande. Att gå igenom inventeringslistor och undersöka varje specifikt föremål för sig 

vore även det en intressant men mödosam undersökning. 

Man skulle även kunna tänka sig att man undersöker aktörernas stridstekniker samt andra slag 

under Dackefejden för att skapa sig en ungefärlig bild om hur detta slag eller slagen i regel 

såg ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
  48 

Sammanfattning 

Denna uppsats har som mål och syfte att gå djupare in på de källor som beskriver om det sista 

avgörande slaget i Dackefejden. Närmare bestämt, anger de skriftliga källorna någon uppgift 

som kan förtydliga om slaget stod på sjön Hjortens (beläget vid Virserum, Kalmar län) is år 

1543. över frågan har de lärda tvistat om sedan århundraden tillbaka men få eller rent av ingen 

han behandlat de andra källorna såsom; arkeologiska källor och fynd, lokal topografi, samt 

lokal berättartradition från området. 

Sålunda presenterar denna uppsats såväl nytt som gammalt, både publicerat och opublicerat 

material för att behandla uppsatsens område. 

En metod kallad Cirkelns mitt används för att försöka finna klarhet i frågan om slaget kan ha 

stått på sjön Hjorten utanför Virserum. Metoden används i uppsatsen där den tar upp relevanta 

källor och uppgifter för att försöka ringa in ett område som tyder på att slaget kan ha stått 

inom det geografiska området som uppsatsen behandlar. Följande aspekter analyseras i 

Cirkelns mitt: 

• Skriftliga källor 

• Arkeologiska källor 

• Topografi och landskap 

• Folktradition 

De skriftliga källornas och ålder är omdiskuterat medan deras skildringar om själva slaget 

egentligen är ganska ringa och otydliga. De utgör dock det enda skriftliga material om 

händelsen från den tiden och deras beskrivningar är ovärderliga men dock otydliga sådana. De 

ger dock antydningar på troliga färdriktningar och vaga geografiska skildringar om slaget. 

De arkeologiska fynden ger mycket intressanta tecken (eller rent av bevis) på att en drabbning 

sannolikt kan ha ägt rum i området. De mest intressanta och nyligen analyserade föremål är de 

kanonkulor som har hittats i området kring sjön Hjorten. Kanonkulorna har bevisats vara äkta 

(!) men av mycket svår dateringsunderlag. Men det faktum att de har hittats i närheten av det 

begränsade området ger otvivelaktigt starka möjliga antydningar på en militär drabbning. 

Troligen från slaget eftersom (minst) 5-6 kanonkulor funna i hjärtat av Småland har svårt att 

förklaras på något annat sätt. 

Den lokala berättartraditionen från trakten runt sjön Hjorten behandlas i uppsatsen men där 

det poängteras att muntlig tradition utgör svårtolkad källkritik och bör därför behandlas 

varsamt som historisk källa. Det är dock intressant att poängtera att berättartraditionen både 
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beskriver en liknande skildring som de äldsta skriftliga källor om slaget men också en 

berättartradition som sträcker sig utanför någon annan skriftlig källa, dvs. Skallö-myten. 

Uppsatsens författare har även låtit undersöka terrängens beskaffenhet och topografi. Detta 

för att finna ledtrådar till främst de skriftliga källornas skildringar men även de övriga 

källorna, t.ex. folktradition. Även om det har varit svårt att få en helbild över landskapet för 

1500-talet och brist på källor över detta ämne har det har visat sig att den lokala terrängen 

mycket väl passar in med de skrivna källorna.  

Genom att kombinera alla dessa fyra aspekter med olika källor genom Cirkelns mitt teori ha 

uppsatsen kommit fram till följande resultat. 

Det är en hel del som tyder på att slaget kan ha stått på sjön Hjorten. Det är svårt att se allt 

som en tillfällig slump helt enkelt. Vissa aspekter, då speciellt den muntliga traditionen, är 

svåra att säkert granska i nuläget men det är kombination av alla de fyra aspekterna som 

Cirkelns mitt behandlar som gör platsen till ett sådant troligt val för slaget. Kan vi utefter 

denna undersökning säkert säga att slaget faktiskt stod här? Den enda sättet att faktiskt ta reda 

på detta skulle nästintill uteslutande röra en arkeologisk utgrävning i området och i så fall 

ännu viktigare, var exakt skulle man börja en ev. utgrävning? 

Frågan om varför slaget är okänt i våra dagar (vi vet ju inte alldeles säkert) kan ha många 

förklaringar. Slagets utformning över ett stort obebyggt område i djupa skogar kan ha gjort 

det svårt att peka ut själva platsen. Det hävdas också om att slaget som tidigare pekades ut 

som sjö Åsunden bygger på feltolkade uppgifter och källor även bland de mest äldsta 

skribenterna om händelsen, i alla fall enligt militärhistoriker Arthur Stille. 

 

Slutligen vill jag poängtera att arbetet inte ska ses som en fullständig redogörelse för 

behandlade uppgifter i uppsatsen då jag vet att det finns mer att hämta och forska i men som 

jag helt enkelt inte haft tid att undersöka. 
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Bilaga 

Karta 2. Karta över området med nämnda platser. Redigerad av Alexander Steinvall. 
Originalkarta från www.eniro.se. 
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Karta 3. Den direkt föregående kartan med uppgifter publicerad i tidning.148 Visar Folke 
Jacobssons uppgifter om fynd och områden som styrker teorin om att slaget stod på sjön 
Hjorten. Närmare undersökning kring vardera punkt har inte kunnat utföras då oväntad 
problematik dök upp. 

 

                                                
148 Tyvärr vet jag inte vilken tidning men skulle tro Oskarshamnstidningen då det finns flera urklipp ur denna 
tidning, uppgiften är från uppsatsens författare och mycket osäker, endast gissning. Tidningsurklippet finns i 
Folke Jacobssons arkiv. Förvaras hos Alexander Steinvall. 
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