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Abstract  

This BA thesis treats, question and provides information about the war of Kalmar 1611-1613. 

The essential focus is directed towards battles between Sweden and Denmark, the battle took 

place in southern Sweden. Denmark attacked Sweden to preserve domination over the trading 

market in the Baltic Sea, Sweden had extended its trade area and therefore challenged Denmark. 

There are three purposes in the thesis, which origins within warfare and permeates the 

circumstances of two different battles. The first purpose problematises how Denmark managed 

to conquer the castle of Kalmar without facing difficulties, rumours have it that the governor was 

a traitor. His name was Christer Somme and the first purpose involves unveiling the truth behind 

the rumours. My theory is that Somme was innocent to the accusations but acted more like a 

coward, than a governor maybe should have acted. Regarding the other purposes of the essay, the 

Danish armies in Småland were forced to retreat away from the low-populated farming society. 

Sources say that it was because of the special warfare the farmers used that was the main reason 

behind a Danish retreat. The second purpose of the thesis examines if that was the only reason 

behind it, or if there were other underlying factors. For the last purpose, a map is drawn to point 

out the way of choice for the Danish army in Småland as for their retreat, the army was led by 

Gert Rantzau. The map contains explanations why he ended up choosing that path, the purpose 

also tries to explain why the Danish armies split up in Sweden both to the east and west. 

Limitations had to be made in order not to stray away too far from the subject, and there was not 

enough time to examine everything I wanted to. Therefore, I limited this historic event and chose 

to not involve several governors. Even though there are rumours about them being agents for 

Denmark as well, I chose the one that is most mentioned in this war. Regarding issue number 

two, it had to be limited to only focus upon the reasons why Rantzau was forced to retreat and 

not exactly how it happened. A limitation with purpose number three was applied to only track 

that specific part of the army which was led by Rantzau. That was necessary since the assault 

often was divided into several locations. It would have been hard to make it in time if I decided 

to chart the entire entity of Denmark’s forays plus King Kristian IV’s.   

___________________________________________________________________________  

Publication: BA thesis (15 hp), 2018  

Author: Samuelsson, Daniel  

Title: Swedish Governors and farmers response to the Danish assault during Kalmarkriget, located in southern 

Sweden 1611-1613  

Keywords: Kalmarkriget, Governors, Sweden, 1611–1613, Danish assault, Southern Sweden  



2  

 

Sammanfattning  

Denna C-uppsats behandlar och framställer fakta om Kalmarkriget 1611–1613. Huvudsyftet med 

uppsatsen riktar in sig på de strider som ägde rum mellan Sverige och Danmark i södra Sverige. 

Danmark anföll Sverige, eftersom man ville behålla majoriteten av all handel som utbyttes på 

Östersjön. Danskarnas dominans utmanades eftersom svenskarna utökade sitt handelsområde. 

Problematiseringen i uppsatsen är uppdelad i tre syften som i allmänhet behandlar detta krig. 

Fokus vilar dock på två särskilda strider eller händelser. Den ena är Danmarks övertagande av 

Kalmar slott, och i det fallet finns det många källor som talar för att ståthållaren var en förrädare 

som själv hjälpte danskarna med att kapitulera trots att försvaret ville strida. En del av uppsatsens 

syfte går ut på att ta reda om detta är sant, och min teori går i stora drag ut på att ståthållaren var 

oskyldig till anklagelserna. Han ansågs feg av kungligheterna och folket efter hans agerande, 

förmodligen gjorde han så för att rädda sig själv eller andra. En annan del av syftet tar reda på 

varför danskarna blev tvingade att falla tillbaka från de glesbebyggda jordbrukssocknarna i 

Småland. Vissa källor talar för att det var de svenska böndernas bråteteknik som låg bakom 

reträtten. Min teori går ut på att det fanns flera bakomliggande faktorer till danskarnas reträtt och 

det försöker jag reda ut i uppsatsen. Det tredje syftet utmynnar i en kartläggning av Gert 

Rantzaus marscher i Småland. Vid sidan av kartan kommer jag att förklara varför dessa vägval 

gjordes. Dessutom har jag med i min teori att det var ett taktiskt beslut att dela upp armén både 

till öster och väster. Det var nödvändigt med begränsningar inom samtliga tre syften och 

frågeställningar eftersom tiden inte hade räckt till. Den första frågeställningen som gäller Christer 

Somme, är begränsad till att enbart handla om honom, även om det finns belägg för att Somme 

inte var den enda ståthållaren som misstänktes för landsförräderi i Sverige under samtiden. För 

att begränsa den andra frågeställningen till tidsramen var fokuset tvunget att ligga på vilka 

anledningar som gjorde att danskarna fick retirera och inte på själva striderna. I den tredje 

frågeställningen fick ett urval justera kartläggningen till endast Rantzaus marscher istället för hela 

den danska armén eller de olika små strövtågen eftersom det hade tagit för mycket tid att spåra 

dem och Kristian IV’s armé.  
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1. Inledning  

DENNA STEN RESTES ÅR 1938 TILL MINNET AV NÄSSJÖ ALLMOGEN TAPPRA  

FÖRSVARARE AV HEMBYGDEN UNDER OFREDSÅRET 1612 DÅ GUSTAF II  

ADOLF VAR KONUNG I SVERIGE VITTNE DENNA STEN NU OCH FÖR  

KOMMANDE SLÄKTEN OM VÅRT FOLKS VARMA HEMBYGDSKÄRLEK1  

Texten står inristad på en sten vid sjökanten av Ingsbergssjön i Nässjö, och den har alltid fångat 

mitt intresse. Stenen är en minnessten över Nässjöallmogens försvar 1612. Åren 1611– 

1613 var oroliga för Sverige, den svenske konungen Karl IX stod inför ett anfall från  

Danmark och Kristian IV som hade påbörjat det krig som kom att kallas för Kalmarkriget. Den 

danska armén hade belägrat Kalmar slott och tagit över fästningen utan vidare ansträngningar. 

Kalmars fall var början på en dansk offensiv över hela södra Sverige, marschen bredde ut sig över 

Västergötland och Småland. Målet med kriget var att ta över södra Sverige för att bibehålla sin 

makt och inflytande över handeln till havs. Danskarnas offensiv började med belägringen och 

övertagandet av Kalmar slott, de nöjde sig inte där utan fortsatte med Älvsborg och Gullberg. 

Den svenska kungen Karl IX trodde inte att allt stod rätt till vid försvarandet av dessa 

befästningar utan misstänkte förräderi från ståthållarna.2 Kungen ansåg att belägringarna och 

övertagandet gick för snabbt. 

Det är bekräftat att den danska hären som rörde sig i Småland var ledd av Gert Rantzau och den 

uppgick till cirka åttatusen danska knektar. Småland bestod under samtiden av små socknar som 

inte hade många invånare. Hären blev i alla fall till slut tvingad att falla tillbaka från dessa 

glesbebodda områdena runt Jönköping och Kalmar. Det leder till två funderingar, den ena är om 

kungens misstanke om förräderi var sann och den andra, hur och varför de danska trupperna 

blev tvingade att falla tillbaka till Kalmar. Dessutom vill jag ta reda på vilken väg den danska 

hären valde i de småländska skogarna. En kartläggning av detta kan ge en större inblick i taktiska 

beslut och händelseförloppens omständigheter. Personligen finner jag det intressant då jag läser 

på minnesstenen i Nässjö, står jag kanske i ett flera hundra år gammalt fotspår efter en småländsk 

bonde som med sitt liv försvarade sin socken mot danskarna.   

                                                 

1 Nässjö minnessten http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLmxx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-

klBzAy5NifxNkycu7P0    

2 Ståthållare är en titel för befälhävaren över kungliga fästningar. 

http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
http://smvu.se/registerkort-nr-f25/?fbclid=IwAR2ogLm-xx3Vgel67B2Mtg21Si8xV5yeNIqsIh9-klBzAy5NifxNkycu7P0
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2. Syfte och frågeställningar  

  

2.1 Syfte  

Uppsatsen har tre olika syften varav en för varje frågeställning. Det första syftet är att få klarhet 

bakom den svenska ståthållaren Christer Somme, frågan är om han var en landsförrädare eller 

inte. Fortsättningsvis fokuserar syfte två, vilket behandlar Rantzaus reträtt från det glesbebyggda 

Småland. Därtill blir syfte nummer tre att kartlägga och förklara hans vägval i södra Sverige, samt 

att ta reda på om det fanns en större bakomliggande anledning till danskarnas uppsplittring till 

Västergötland respektive Småland.   

 

2. 2 Frågeställningar  

För att uppnå syftet med uppsatsen vill jag svara på följande frågor:  

  

2.2.1 

Christer Somme var ståthållare på Kalmar slott under den danska belägringen och anklagades då 

för att vara landsförrädare. Var Christer Somme en landsförrädare eller inte?  

 

2.2.2  

Vad var orsakerna till Gert Rantzaus reträtt från de småländska skogarna? 

 

2.2.3  

Vilka vägar i södra Sverige valde den danska hären, som leddes av Gert Rantzau och varför 

delade den danska armén upp sig till Västergötland och Småland?  

  

  

3. Material, Metod och Teorier  

3.1 Material  

Materialet i uppsatsen består av andrahandskällor och litteratur som behandlar Kalmarkriget 

1611–1613. Uppsatsen involverar även material hämtade från hemsidor och internetbaserade 

källor i ett kompletterande syfte. Litteraturen som kommer att figurera i undersökningen är 

främst författad mellan 1850–1970-talet och har olika syner på krigets förlopp. Samtlig litteratur 

har granskats för att söka svar på fråga 2.2.2 och 2.2.3 Undersökningen som involverar Christer 

Sommes skuld eller oskuld till landsförräderi i fråga 2.2.1 krävde en jämförelse av Allvin, Björlin 
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och Generalstabens verk. För att ge olika perspektiv på dilemmat bör flera olika auktoriteter och 

personligheter från olika ståndpunkter få sin synvinkel förmedlad. Vilket leder till att det 

ovannämnda materialet tillsammans med Ingel Wadén utgör ett stabilt fundament för 

undersökningen. Ingel Wadén var en dansk forskare som specialiserade sig på krigshistoria, hon 

var aktiv under mitten av 1900-talet. Jonas Allvin (1777–1886) var en lantmätare och topografisk 

samt geologisk författare i Sverige.3 Gustaf Björlin (1845–1922) var en svensk militärhistoriker 

och general som sammanställde många äldre verk bland annat om Gustav Adolf med flera.4 

Generalstaben var en statlig myndighet som tillkom 1873 och upplöstes 1937. Dess huvudsakliga 

uppgift var att bidra till den krigsvetenskapliga bildningen inom armén, därav författade de flera 

verk som handlar om Sveriges krigshistoria.5 Invändningar mot materialet i undersökningen skulle 

kunna falla på valet av andrahandskällorna, detta eftersom att Christer Sommes situation inte är 

säkerställd. Att händelsen inte är säkerställd mynnar ofta ut i frågan om förblir åsiktsbaserad. 

Ingel Wadén kompletterar Björlin, Allvin och Generalstaben eftersom hennes kritiska 

granskningar kan användas som ett verktyg för att undanröja de tendensiösa drag som kan återges 

i litteraturen. Se till exempel Björlins biografi om Gustav II Adolf. I den kan man se hur Gustav 

belyses som en hjälte då han utrycker sig heroiskt och opassande rakryggad:  

  

Gert Rantzaus grufliga framfart förmådde Gustaf Adolf att genast lemna alla sina fördelar vid Göta elf och 

genom natt och dag skynda till Jönköping, för att uppbåda folkets sista återstående krafter.6  

Rantzau, sade han finge icke göra sig säker på sitt rof; han behöfde ovanpå all sin läckra spis äfven känna lite 

kallt svenskt stål.7  

  

Det är korrekt att Gustav marscherade med hast mot Jönköping, men han red inte dag och natt. 

För Gustavs väldigt självsäkra uttryck finns det inga tidigare källor som belägg, men det kan synas 

svårt att tro detta var något kung Gustav utryckte då kriget gick dåligt för Sverige. Nedanstående 

citat talar för att Björlin berikade sanningen då den är en neutral källa som beskriver samma 

situation följande:   

  

Gustaf följde Danskarne till Alingsås, men här beslöt äfven han att med sin armé gå till Jönköping, dit han ock 

anlände den 20 juli.8  

  

                                                 

3 Carlsson, A.B (2018) https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5669  
4 Jacobson, G (2018) https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18311  
5 Riksarkivet (2018) https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18311  
6 Björlin, Gustaf (1890). Gustav II Adolf. 48  
7 Björlin, Gustaf (1890). Gustav II Adolf. 49  
8 Allvin, Jonas (1934) Beskrivning av Östbo härad. 428  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5669
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18311
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18311
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Allvin använder inte något de heroiska inslagen som Björlin gör. Detta pekar på att biografin till 

synes har en tydlig förkärlek, en förkärlek att bevara minnet av Gustav som stor ledare. Biografin 

är tendensiös och därmed krävs mycket källkritik i undersökandet och brukandet av den. Av att 

då granska de källor som Ingel Wadén bidrar med kan man urskilja vad som är mer sanningsenligt 

än det andra. Ingel Wadén har analyserat samtliga förstahandskällor från både den danska och 

den svenska sidan, då har jag i hennes avhandling läst mig till vilka källor som är sanningsenliga. 

  

3. 2 Metod  

Metoden för uppsatsen är en komparativ källanalys med syftet att säkerställa och peka ut de 

orsaker och anledningar som frågeställningarna kräver. Uppsatsens syfte föranleder att utförandet 

metoden resulterar i en kvalitativ undersökning.  Enligt Ejvegård är komparation mycket viktig 

och användbar men måste brukas med stor försiktighet så att man inte jämför två saker som inte 

har relevans gentemot varandra: 

Man kanske tror att man jämför två äpplen men det visar sig i själva verket har jämfört ett äpple med en 

pepparkaka och att den jämförelsen (vilket naturligtvis i sig går att göra) inte har någon relevans för den 

frågeställning man har förelagt sig.9 

Därför har jag med största försiktighet valt ut olika litteraturer och källor som behandlar samma 

situation. Detta för att kunna fastställa olika perspektiv och för att ge klarhet i det jag undersöker. 

Materialet används för att undersöka de olika perspektiven på Christer Somme, samt i vad de 

grundar sig uti. Vissa av författarna är neutrala över Sommes anklagelser medan andra vill peka ut 

honom som en landsförrädare. Genom en granskning och jämförelse mellan materialen kan 

slutsatser dras.  

För frågeställning 3.3.2 samt 3.3.3 krävs det att analysera materialet på ett mer överblickande sätt 

för att ta reda på orsaker, anledningar och geografiska platser. För att understödja teori 3.3.2 

sammanställdes materialen för att påvisa vad anledningen till reträtten var. Den danska hären i 

Småland spårades med hjälp utav materialets sammanställning, på ett kompletterande sätt till 

varandra kunde rutten kartläggas som ett pussel. Informationen om danskarnas rumsbefinnande 

blev kartlagt genom materialets information. Som förklarat under material finns det källor som är 

tendensiösa, detta kräver att metoden utförs källkritiskt. En noga granskning av materialet bör 

göras, här gick jag ofta tillväga med hjälp av Ingel Wadéns bedömningar för att avgöra vilka källor 

                                                 

9 Ejvegård, Rolf (2003) Vetenskaplig metod. 41 
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man kan lita på, och därefter avgöra om de är användbara för undersökningen. 10 Nedanstående 

taget från analysen:  

Gud hade beskyddat honom med väldig hand och slagit dem med fruktan, hunger och sjukdom, så att många 

hundra blev efter på vägen och ihjälslogs av de efterföljande svenskarna förutom de hoparna bönderna slogo 

ner; och de som nådde Kalmar voro så utmattade att de i de nästa fyra veckorna intet kunde uträtta varken till 

lands eller vatten.11  

 

Följande står skrivet i ett brev från Gustav II Adolf till sin mor, änkedrottningen Kristina av 

Holstein-Gottorp:  

Inte bara Jacobsson och Anderssons påtryckningar, utan även nöd och brist samt truppernas uppstudsighet var 

en stark faktor. Proviantbristen hade nästan åstadkommit en hungersnöd, vilket resulterade i att återtåget blev 

en språngande flykt. Under flykten och de danska separerade trupperna slog allmogen till med bråtetaktiker 

samt efterföljelse av Hertig Johan västerifrån. Detta blev en nådastöt för den danska hären och en enorm 

förlust uppskattad till 1500 man miste livet under flykten.12  

 

De två texterna kompletterar varandra samt överensstämmer, vilket leder till en säkerställning av 

informationen. På detta sättet utfördes metoden kring frågeställning 3.3.2 

 

3. 3 Hypoteser 

3.3.1  

Hypotesen bakom frågeställning 3.2.1 är att Christer Somme, genom tiden har felaktigt blivit 

anklagad för landsförräderi. Jag anser att Somme snarare var realistisk och gav upp då han insåg 

att försvarandet av borgen var menlöst, dessutom såg han tillfället att gynna alla i försvaret så de 

slapp strida i ett krig de inte kunde vinna. Teorin är att hela försvarsstaben var överens om 

uppgivningen av Kalmar slott, därmed inte att Somme tog ett individuellt beslut om kapitulation 

för att gynna sig själv i en kommande framtid.  

  

3.3.2  

Frågeställningen 3.2.2 är grundad i att ta reda på ifall det var krigsföringen eller andra 

bakomliggande orsaker som låg bakom danskarnas tillbakadragande till Kalmar. Förvisso var 

böndernas gerillakrigsföring en bidragande faktor, men inte det är inte hela orsaken bakom den 

                                                 

10 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia  
11 Högsbyboken del II (1969). 386  
12 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 49–50  
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danska reträtten. Det var miljön och olika omständigheter som försvårade hela offensiven för 

Gert Rantzau med sin här.  

  

3.3.3  

Angående Rantzau’s vägval i Småland är syftet i fråga 2.2.3 att kartlägga dem, samt att ge en 

förklaring till varför han befann sig på platsen vid den tidpunkten. Den grundläggande teorin 

bakom kartläggningen mynnar ut i att Rantzau skulle agera som den ena sidan i en 

kniptångsmanöver mot Jönköping. Rantzau anfaller österifrån och Kristian IV från väster, 

därmed skulle Jönköping bli fast i korselden från båda håll. En sådan kniptångsmanöver hade gett 

danskarna ett stort övertag i striden. 

 

4. Tidigare forskning  

Den samtida forskningen om Kalmarkriget, brukar förstahandskällor som oftast är analyserade av 

Ingel Wadén. Hon har i sin avhandling gjort en sammanställning av källor från Kalmarkriget och 

undersökt om de kan anses trovärdiga eller icke trovärdiga.13 Det finns ett flertal summeringar av 

Kalmarkriget och många av dem kommer från olika århundraden, till exempel har J. Mankell från 

mitten av 1800-talet lagt ett fokus på Sveriges infanteri och arméer. 14 Ett annat exempel på en 

sammanställning är Larsen som i sin bok förklarar i stora drag allt om Kalmarkriget och nämner i 

denna många individer och nyckelpersoner.15 Den innehåller till exempel Karl IX’s död och en 

karta över dåtidens Småland. Bönderna i Småland var självständiga och duktiga på att hushålla. 

Det har till exempel Hjertman, Nauman m.fl. beskrivit och att bönderna var socialt segregerade 

från städerna och tvingades därför att klara sig själva.16 Erik Castegren har gjort ett försök att 

avgöra hur Nässjö socknen klarade sig från danskarna. En sägen menar att Ingarps gård 

tillsammans med Hultarps kapell blev nedbränt.17 Att Hultarps kapell blev nedbränt ger ett sken 

av hur långt danskarna begav sig in i hjärtat av Småland. Den mest omfattande forskningen av 

Småland under 1611–1613 är den som Samuel Rogberg tillsammans med Eric Ruda gjorde i sin 

Historisk beskrifning om Småland i Gemen.18  

                                                 

13 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia  
14 Mankell, J (1865) Svenska Krigsmaktens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet av femtonhundratalet  
15 Larsen, Axel (1889) http://www.kb.dk/e- 

mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxn FDF-
kk7Ac   
16 Hjertman, Nauman M.fl. (2018). The Social impacts of war Sökord: War, Seventeenth Century och Farmers  

17 Castegren, Erik (1964) Äldre tiders Nässjö  
18 Rogberg, Samuel och Ruda, Eric (1770) Historisk beskrifning om Småland i gemen   

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591131_bw.pdf?fbclid=IwAR2IRVe7AsY3Jw5aQn2wgF_unMywg9LwRneEIUnHD0MaqCWgxnFDF-kk7Ac


11  

 

  

5. Bakgrund  

5. 1 Kalmarkriget  

I Kalmarkriget var de svenska regenterna Karl IX och efterträdaren Gustav II Adolf 

huvudaktörer tillsammans med den danske kungen, Kristian IV. Invasionen av Sverige tog sin 

början den 3 maj 1611, danskarna tågade in i Kalmar och belägrade slottet. Den 3 augusti gav 

ståthållaren Christer Somme upp slottet, redan då var en av Sveriges största försvarspunkter 

förlorad. Den svenska kungen förde en motoffensiv gentemot danskarna som slagit läger bredvid 

Kalmar, men fick i slutändan dra sig tillbaka till Ryssby där en skans var uppförd. 19 Det var en 

taktisk manöver som föranledde slaget vid Ryssby, där höll Sverige tillbaka de danska trupperna 

men i slutändan fick man ändå ge med sig. Fallet av Ryssby gjorde det oroligt för Sveriges 

glesbygder, bland annat rörde sig en stor här på åttatusen danska legoknektar i östra Småland. 

Hären leddes av Gert Rantzau, och samtidigt som Rantzau härjade i Öst, befann sig kung 

Kristian IV i Sydvästra Sverige. Ett övertagande av Jönköping hade betytt att Danmark skulle 

styra handeln över Östersjön, och det kunde inte svenskarna tillåta. I Bohuslän 1612 tågade 

svenska trupper med fältöversten Jesper Mathiasson Kruus.  Kruus härjade ända fram till 

Fredriksstad, och efter hans massaker namngavs offensiven till Brännefejden. Karl IX avled år 

1611 i Nyköping på grund av efterföljderna av en hjärnblödning och därmed blev Gustav II 

Adolf krönt konung i Sverige. I januari 1612 avancerade Kristian IV mot Skara och brände ner 

hela staden. I Maj 1612 lyckades danskarna att överta Älvsborgs fästning som var förlagd kring 

nuvarande Göteborg. Vid det tillfället var Jönköping den sista stående försvarspunkten i hela 

södra Sverige. Men Rantzau blev tvingad till reträtt mot Kalmar, vilket även i sin tur bidrog till att 

Kristian IV drog sig tillbaka. Danmark höll dock fortfarande fästningarna Gullberg, Kalmar och 

Älvsborg. Detta gjorde att danskarna kunde tvinga Sverige till den hårda förhandlingen om fred i 

Knäred den 26 januari, 1613. Rikskanslern Axel Oxenstierna tillsammans med motsvarande 

Kristian Friis sammanträdde i Knäred för att förhandla. Danskarna som hade fått ut mest av 

kriget ställde mycket hårda krav på Sverige och förhandlingarna mynnade ut i det som förblev en 

av de tyngsta förlusterna inom svensk krigshistoria.20 

  

                                                 

19 Skans är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning.  
20 Vimmerby stads historia: 1350-1799, 74-78  
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5. 2 Regenter  

Karl IX var son och efterträdare till Gustav Vasa, Vasas mor var drottning Margareta. Karl var 

Kung av Sverige mellan åren 1604–1611. Avliden i Nyköping efter en hjärnblödning. Karl IX var 

inblandad i dispyten eller inbördeskriget om tronen med släktingarna Johan III och Sigismund. 

Efterträdare var sonen Gustav II Adolf som var tonåring under samtiden. Danmark hade 

regenten Kristian IV, som utgick från sin bas i Köpenhamn. Hans motiv till Kalmarkriget var att 

säkerställa dominansen av Östersjöområdet då Sverige utökat sina områden kring de norra haven.  

5. 3 Ståthållare Christer Somme  

Christer Somme (1565–1618), var född och uppväxt i Danmark. Men agerade som svensk 

fältmarskalk. Han var överste för Smålandsknektarna men hamnade i polsk fångenskap. Väl 

frigiven och åter i Sverige blev han Hövitsman på Kalmar slott. Efter kriget anklagades han för 

högförräderi och allt hans gods i Sverige blev beslagtaget, han själv dödshotades. I slutändan 

bytte han till den danska sidan och bosatte sig i Rohlstorf där han blev mördad av underordnade 

på gården.21  

  

6. Undersökning  

6. 1 Undersökning av den påstådde Landsförrädaren Christer Somme  

Kristian IV av Danmark rekryterade trupper från England och Tyskland, dessutom hade den 

danska flottan utrustats och mobiliserats. Liksom Danmark förberedde sig Sverige för det krig 

som komma. Detta skedde med förstärkningar av befästningar och proviantering, en svensk 

krigsfånge som rymt ur fångenskap påstod sig ha information om danskarnas taktik för ett anfall 

av Sverige. I informationen som utgavs påstod krigsfången att Sverige kunde förvänta sig tolv 

danska fartyg seglandes mot Älvsborg, samtidigt som den danska huvudstyrkan skulle sikta på  

Öland. Enligt den förrymde fången skulle Kristians mål efteråt vara Stegeborg och Stockholm. 

Osäker på om informationen var tillförlitlig kunde Karl IX inte förmå att mobilisera den svenska 

armén efter rykten.22 Den första maj stod 6000 danska soldater framför Kalmar, informationen 

krigsfången delade var inte sann men Karl räknade heller inte med det. Karl fick meddelandet 

från Jesper Kruus att tre danska krigsskepp hade anlänt till Älvsborg. Detta var inget större hot 

mot Älvsborg vilket gjorde att kungen istället tågade ifrån Jönköping till Kalmar den 22 maj 1611. 

                                                 

21 Runeberg (2016) Krister Some http://runeberg.org/famijour/1870/0037.html  
22 Björlin, Gustaf (1890). Gustav II Adolf. 35–54  

http://runeberg.org/famijour/1870/0037.html


13  

 

Nitton dagar tog övertagandet av Kalmars befästning då var datumet den 3 augusti 1611 och Karl 

IX kunde inte tro det gick rätt till. Aldrig någonsin hade Karl tvivlat på sitt land, så mycket som 

efter Gullberg och Älvsborgs övertaganden. Dessutom inte minst med tanke på hur Somme i 

hans ögon hade övergett Kalmar slott utan anledning. Följande står skrivet i ett brev från Karl IX 

till hertig Johan:  

Det vore Hans Kärlighet nogsamt vetterligt huru fiende, Gud bättre, genom deras otrohet, som uppå Elfsborg 

och Gullberg varit förordnade, med stämplingar i sitt våld. Derför måste alla rederlige svenskar nu förena sig 

att så fort som möjligt göra fienden all den skada och afbräck, som någonsin i deras förmåga stod.23  

 

En annan källa, vars författare är anonym, säger sig ha varit tygmästare på slottet under 

belägringen, pekar ut ståthållaren Somme som en förrädare och därmed hela orsaken till det 

snabba övertagandet. 24 Tygmästaren säger sig ha varit närvarande när den svenska ledarstaben 

diskuterade om en kapitulation var nödvändig eller inte. De skulle ha kommit fram till att kämpa 

tills siste man i försvaret var besegrad och aldrig ge upp, sedan skulle de ha svurit en ed:  

Derpå befalte Sommen, at de alle skulle swäria och hålla tu finger opp: Men Self gjorde det icke.25  

  

Tygmästaren menar att Somme inte svor att försvara slottet med sitt liv, oavsett situation eller 

underläge. Texten är enligt Nordin från en dagbok som tygmästaren fått tag på. Den består utav 

två delar varav den ena är en vanlig dagbok men den andra ska ha varit en lista på föremål, 

rikedomar och skatter som Christer Somme skall ha tilldelats av den danske konungen vid 

överlämnandet av Kalmar slott.26 Peter Danielsson har använt Tygmästarens berättelser och 

hänvisar till den ed Somme aldrig svor, dessutom skulle Somme även ha smugit upp i kuretornet 

och viftat med vit flagg på eget initiativ. Björlin som verkar tendensiös till händelsen berättar hur 

stor möjlighet det är att Somme faktiskt förrådde Sverige och Allvin återger hur det skulle gått till 

vid överlämnandet av fästningen:  

Krister Some hade överlämnat slottet till danske kungen. Hans utnämning hade från första stund väckt en viss 

förvåning, då han visserligen var en tapper krigare, men också bekant för sin råhet och opålitlighet. Man 

förmodade nu, att det var för några örfilar han fått av kungen, som han drivits till att utan minsta nödtvång 

överlämna slottet åt fienden.27  

                                                 

23 Björlin, Gustaf (1890). Gustav II Adolf. 35–54  
24 Tygmästare var en titel för den person som var ansvarig för ett artilleris material  
25 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 24 (E 336 sid. 10, SRA-hdskr. Sid 6 f.)  
26 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 25  
27 Björlin, Gustaf (1914) Sveriges krigshistoria i bilder. 21  
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Vid samma tid, eller dagen före konungens ankomst, hade danskerne med storm intagit sjelfva staden. Från 

garnisionen på fästningen hade stadsboerna icke något bistånd att förvänta. Befälhavaren på denna var en 

förrädare, Christoffer Somme, Hvilken ock slutligen d. 3 augusti obehöfligt öppnade fästningens portar för  

Danskerne.28  

Tygmästarens berättelse förklarar om hur Somme befann sig i samarbete med Danmark, 

dessutom förklarar den att Somme under dessa underförhandlingar tog emot gåvor och levde 

gott under gästabud med mycket mat och dryck. Tygmästaren syftar till att redan då var Somme 

en dansk spion. Alriksson nämner detta i sin sammanfattning av Ryssby Skans, dock i en annan 

form:   

Den nyutnämnde kommendanten på Kalmar slott Christian Somme kapitulerade och överlämnade fästningen 

till danskarna. Somme motiverade kapitulationen med att han hade brist på krut. Han gick sedan över till den 

danska sidan, varför det finns fog för misstanken om förräderi.29  

 

Alriksson berättar att det finns upphov till misstanken av förräderi men inte att han begick det. 

En del av Källorna är ett fåtal av flera som på ogrundade baser pekar ut Somme som en 

landsförrädare, ett annat exempel på en källa angående uppgivandet av Kalmar slott lyder:  

Det vill synas, som om den svenska ledningen efter stadens fall ansett det hopplöst att försvara staden och 

därför endast med arriärgarden hållit ringmuren för att säkerställa reträtten till slottet. Den danska Hovfanan 

red genast ned till slottet och uppfordrade å sin konungs vägnar att detta giva sig. Ståthållarna begärde enligt 

sedvänja betänketid, men framställningen avslogs av Kristian som mot omedelbar kapitulation bjöd fritt avtåg 

för besättningen med ägodelar.30  

 

Generalstaben säger att Carl IX fick ett brev med information om Kalmars fall men inga detaljer 

om själva övertagandet, vilket skulle ha lett till en attack med syftet att återta fästningen.31 

Vimmerby stads historia beskriver Sommes kapitulation som legitim då befästningen hade varit 

under belägring hela sommaren, provianten hade börjat sina, dessutom hade krutförrådet nästan 

tagit slut så att motstånd vore menlöst menar han på. Den andra augusti höll Somme med 

besättning ett krigsråd där de enades om att hålla ut lite till, men morgonen därpå hade Somme 

tillsammans med två hövitsmän begett sig för att förhandla om kapitulation. Efter 

                                                 

28 Allvin, Jonas (1852) Beskrivning över Östbo härad. 416  
29 Alriksson, Ingmar (Pdf). 2  
30 Generalstaben (1936) Sveriges krig 1611–1632. 198  
31 Generalstaben (1936) Sveriges Krig 1611–1632. 202  
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förhandlingarna föll slottet i danskarnas händer, men samtidigt hade Somme räddat sina trupper 

från en stor massaker som hade varit förgäves då det inte fanns något att försvara.32 I Sommes 

försvarsskrift uppges det att kapitulationen skedde efter en grov demoralisering då danska 

förstärkningar anlänt via sjöss, dessutom rådde brist på ransoner och krut till vapnen. De 

tendensiösa källorna, Tygmästaren samt Björlin talar om hur Somme på eget initiativ och för egen 

vinning skulle gett upp Kalmar slott och kapitulerat själv. En annan källa instämmer med 

Sommes försvarsskrift:  

Författaren till Journal uppger att soldaterna förlorat modet (>>sehr Kleinmüthig>>) och uppmanade 

kommendanten till dagtingan.33  

 

Somme begav sig senare som ombud tillsammans med Nils Bryntesson och en  

Västgötahövitsman för att underförhandla.34 Christer Sommes apologi, Generalstaben och 

Christian IV’ s brev till Christian Friis innehåller samma överensstämmande information kring 

övertagandet:  

I brev till kanslern Christian Friis meddelar konung Christian, att Some vid besöket i danska lägret erbjöd sig att 

överlämna fästningen på villkor, att besättningen finge fritt avtåg och tillåtelse att medfölja sina personliga 

ägodelar eller så mycket man kunde bära. Precis samma uppgift möter i Christer Somes apologi.35  

 

Det står även i brevet att dessa två medförhandlare var delaktiga, Danielsson skriver om att dessa 

två medförhandlare var så nedsupna att de inte kunde förstå något utav  

kapitulationsförhandlingarna förrän återkomsten till slottet.36 Efter kapitulationen erbjöd Kristian IV de 

svenska trupperna, förutom fri lejd, värvning i den danska armén.37 I försvarsskriften skrev Somme om 

hur han blev anklagad för landsförräderi. Då hade han fruktat för sitt liv och såg chansen att slippa bli 

martyr för förlusten av Kalmar slott vilket ledde till hans sidbyte efter kapituleringen.38 Liksom Somme 

blev Olof Stråle, ståthållare på Älvsborgs fästning anklagad av folket för samma typ av förräderi. Men 

enligt Allvin skulle en analys av Gustavs beskrivningar från belägringen, visa att fästningen var 

                                                 

32 Vimmerby Stads historia, Kalmarkriget 1611-1613. 74  
33 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 32  
34 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 31–32 (a. a sid. 820 ff.)  
35 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 33  
36 Danielsson, Peter (2011) Kalmarkriget 1611–1613. 30  
37 Wadén, Ingel (1936) Berättande källor till Calmarkrigets historia. 34 (DRA. DKUA I, 4 Svenske Acta 1611–19 

f.48)  
38 Christer Somes trohetsförsäkran. DRA. DKUA I, 4 Svenske Acta 1611–19 f. 41   
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underbemannad och Nils Stjernsköld som skulle komma till undsättning misslyckades. Stråle framstod 

mer som ryggradslös än en landsförrädare från Allvins samt Gustav II Adolfs perspektiv.39  

Det förespråkar en liknande situation som Somme blev utsatt för men Tygmästaren, Allvin, Karl XI, och 

Björlin verkade anse att det fanns belägg för att Somme var en landsförrädare.  

 

6. 2 Undersökning av Rantzaus reträtt i Småland  

Under och efter erövringen av Kalmar, Elfsborg och Gullbergs slott delade den danska armén 

upp sig över hela södra Sverige. Kristian IV befann sig på den västra delen om Jönköping och 

Generalen Gert Rantzau med sin här på den svenska ostkusten.  

Kung Gustav II Adolf hade länge fruktat att danskarnas plan innefattade ett anfall mot inre 

delarna av Småland, hans fruktan var grundad och Småland blev attackerat. Efter att ha fördrivit 

den svenska besättningen bortifrån Ryssby Skansar, intog den danske överbefälhavaren Gert 

Rantzau Borgholm.40 Därefter tryckte hären sig genom skogarna inåt mot de småländska 

socknarna, avancemanget tog hären till Vimmerby. Vimmerby utnyttjade Rantzau som en bas för 

att dirigera de danska trupperna på plundringar inom de närliggande socknarna, målet var att 

ödelägga kuststräckan upp till Söderköping. Gustav skrev under ett återtåg till Jönköping att 

allmogen ska hålla vakt i skogarna och gå man ur huse, detta för att skapa tid för adelns riddare 

att arrangera försvaret vid Jönköping.41 Bönderna satte upp fällor, förberedde sina armborstar och 

knivar. Det var inte ovanligt att tio danskar om dygnet satte livet till i allmogens överfall med lod 

och pilar.42 När danska armén tagit sig längre in i Småland och ett strövtåg befann sig strax 

sydväst om Jönköping, närmare Tenhult stötte de på Jägmästaren Mickel:  

På Tenhults skog, en ganska oländig mark, brottades nu på det sätt, att danskarne kommo in i skogen, föllo 

träden över dem. Från sidorna anföllos de med pilar och skott. De skingrades väl, men samlades åter på en slätt 

emellan Tenhult och Ingaryd. Här anföllos de ånyo af Michel med sina bönder; somliga af Danskerne flydde åt 

skogen, uppsöktes af bönderna och ihjelslogos.43  

Berättelsen av Allvin är nedskriven utifrån muntliga traditioner och har inga belägg. Dock finns 

det nedtecknat av Samuel Rogberg att det fanns en frälsebonde som levde under samtiden med 

namnet Mickel. Den danska truppen som härjade i Tenhult och tros ha varit deltagande vid 

                                                 

39 Allvin, Jonas (1934) Beskrivning över Östbo härad. 426  
40 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 35–54  
41 Man ur huse var ett begrepp som skulle kunna liknas vid dagens värnplikt, syftet var att stridsförbereda allmogen 

då de skulle söka skydd i skogen.  
42 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 35–54  
43 Allvin, Jonas (1934). Beskrivning av Östbo härad. 422  
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striden i Tenhult var ledd av Albert Skeel, belägget för det är ett brev som Albert själv skrev till 

sin hustru Birte Friis:  

Dock vår herre, gud ske lov, hjälpte mig för min person därifrån utan sår eller skada, och har det således tillgått, 

att kungen fick tidende, att Gert Rantzau och svensken varit tillsammans och slagits, varför Hans Maj. Befallde, 

att jag skulle taga 100 hästar av mina och Joachim Bülows och Corfitz Ruds ryttare och draga en 4 mil på andra 

sidan Jönköping, om jag kunde erfara, hur det gått, vilket jag också gjorde, och fick fyra fångar, av vilka jag fick 

upplysningar. Men då jag skulle tillbaka igen till konungen, då hade svensken med 500 fotfolk belagt för mig 

passen på tre ställen, där jag äntligen skulle fram eller också låta mig fångas med mina 100 hästar, vilket jag 

ingalunda var hågad att göra.44  

Mickels strid nämns för första gången av prost och kyrkoherden Samuel Rogberg i Fröderyd.45 

Skeel skulle möta upp med Rantzau men vände tvärt då ordet om att han slagit reträtt till Kalmar 

kom fram. Under Skeels tillbakamarsch mot Kristian IV’ s läger tog han vägen via Tenhult och 

där utspelade sig Mickels stordåd, danska styrkan blev nergjord.43 Rantzau som vid det laget 

flydde hade sedan tidigare haft allmogen som låg i bakhåll för dem, liksom denna gång nalkade 

allmogen deras reträtt. Generalens resa från Öland inåt de småländska skogarna beskrivs som allt 

annat än enkel. Danskarnas legoknektar var odisciplinerade och följde inte sina order angående 

provianteringen, de tog endast med sig levebröd för 14 dagar vilket saktade ner frammarschen 

och låste upp dem omkring Högsby. De hade tvingats att fara mellan Ålem och Högsby för att 

åter proviantera men bönderna kämpade med bråtetaktiken som det främsta vapnet.46 Till 

exempel hade allmogen listat ut danskarnas problem med provianteringen, därför var de belagda 

på en äng intill Emån där de antagit danskarna skulle rida. Genom hela ängen hade de grävt en 

vallgrav och täckt denna med torv och i botten sattes stänger. I danskarnas brådska och trängseln 

drunknade många jutar som de sade och kallas idag för danska stäket.47 När de danska trupperna 

slog reträtt stod där allmogen med vapen i bakhåll, huvudstyrkan klarade sig men danska lik fanns 

att se längs med vägen ända till Ålem.48 De danska soldaterna samlades upp efter sina strövartåg 

och färre blev de dag för dag. Detta eftersom bönderna terroriserade dem och satte upp fällor, 

dessutom började  en smittosam sjukdom att sprida sig bland de engelska soldaterna och ungefär 

800 var omkomna av den i ett tidigt skede.49 Rantzaus trupper levde på kött, och vatten från 

                                                 

44 Nye Danske Magazin, Köpenhamn 1806 Andra bandet. 51  
45 Ström, Thure (1970) Mickel i Tenhult. 11 43 

Ström, Thure (1970) Mickel i Tenhult. 10–11  
46 Taktiken är det som också kallas för gerillakrig, den innebär att utnyttja naturen för krigsföring.  
47 Jute är ett ord för en folkgrupp som bebodde Jylland i nuvarande Danmark.  
48 Högsbyboken del II (1969). 380–381   
49 Cronholm, Abraham. Sveriges Historia under Gustaf II Adolphs regering. Första delen (1857). 144 48 
Högsbyboken del II (1969). 381–182   
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källor och sjöar, sjukdomen spred sig och härens tillstånd var så illa däran att Rantzau tvingades 

att avblåsa offensiven.48 Pastorn i Högsby skrev i kyrkboken att gud hade straffat danskarna med 

sjukdomar och förskräckelse så att de tvingades fly till Kalmar.50  

Bönderne hade sjelfva förstört sina gårdar och begifvit sig till skogs. De tyska legotrupperna blefvo illa till 

mods öfver ett sådant krig, der rof och plundring ingenting gåfvo, och der provianten måste föras med af 

soldaterne sjelfva. Myteriet höll redan på att utbryta när hären den 6 juni hann fram till Vimmerby.51  

J. Jacobsson och Jesper Andersson tryckte tillbaka Rantzau och hären som var illa tilltygad, jakten 

tog sin början ungefär vid Vetlandatrakten och fortsatte till Vimmerby och Kalmar.52 Det 

resulterade i att återtåget blev en flykt för livet, inte bara för att överleva Jacobsson och 

Andersson utan även för att få tag i mat och dryck. Under flykten separerade de danska trupperna 

och detta utnyttjade allmogen med hjälp av bråtetaktiker samt efterföljelser från Hertig Johan 

västerifrån.  

Vid Sällevadsbro hade Rantzaus eget livgarde blivit omringade och slagna i ett bakhåll, likaså i 

Aramådalen hade allmogen grävt en stor fälla täckt med störar och torf, vilken hade varit mycket 

effektiv och många danskar satte livet till.53 Detta blev slutet för den danska härens frammarsch 

och en enorm förlust uppskattad till 1500 man miste livet under flykten.54 Gustav II Adolf, skrev 

ett brev till sin mor den 22 juni 1612:  

Gud hade beskyddat honom med väldig hand och slagit dem med fruktan, hunger och sjukdom, så att många 

hundra blev efter på vägen och ihjälslogs av de efterföljande svenskarna förutom de hoparna bönderna slogo 

ner; och de som nådde Kalmar voro så utmattade att de i de nästa fyra veckorna intet kunde uträtta varken till 

lands eller vatten.55   

 

Abraham Cronholm tar också upp upplösningstillståndet som rådde Rantzaus armé och fortsätter 

med att på grund av tillståndet kunde de inte möta upp Kristian IV vid Jönköping. Han nämner 

även vilka svårigheter trupperna hade med proviantering:  

                                                 

50 Högsbyboken del II (1969). 384  
51 Höjer, Magnus och Weibull, Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html. 44  
52 Allvin, Jonas (1934) Beskrivning över Östbo härad. 422–423  
53 Höjer, Magnus och Weibull, Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html. 46  
54 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 49–50  
55 Högsbyboken del II (1969). 386  
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Med trupper, som befunno sig i upplösningstillstånd, och som med yttersta svårighet provianterade, kunde 

Rantzau icke rycka längre fram, för att stöta till Christian IV, när denne hade hunnit till Jönköping.56  

Fortsättningsvis berättar han att danskarna blev fördröjda i sitt återtåg på grund av myteri bland 

Wustrows manskap, och missnöjet spridde sig till de övriga i förbandet. Trupperna vägrade att 

marschera någonstans om de inte skulle få proviant. Troligtvis efter plundring av en närliggande 

by blev trupperna tillfredsställda för stunden och fortsatte marschen. Rantzau’ s här kunde inte i 

sitt tillstånd strida vilket ledde dem till en snabb flykt mot Kalmar där Gustav själv skulle ha jagat 

dem.56   

6. 3 Kartläggning av Gert Rantzaus rörelser i Södra Sverige 1611–1613   

Den danske generalen Gert Rantzaus resa startade ifrån den nordtyska delstaten Schleswig-

Holstein där han färdades över östersjön och in till Halmstad, dit anlände han den 20 april 1611.57 

Efter landstigningen och efter några veckors vila begav han sig till Varberg den 13 Maj. Där 

skulle han mötas upp av danska styrkor, efter sammanslagningen blev styrkan beordrade av 

Kristian IV att understödja honom i Halland då svenska trupper utförde en motoffensiv. Rantzau 

anlände till Kungsbacka den 16 Maj.57 Från Kungsbacka begav sig Gert tillsammans med Holger 

Rosencrantz och Filip av Holstein-Sönderborg med samtligas kompanier mot Gullberg och Nya 

Lödöse för att hitta ett läge att anfalla befästningarna, dit kom de den 31 Maj 1611. Kort därefter 

splittrade de tre upp sig eftersom försöken till anstormningar var fruktlösa, Rantzau begav sig 

tillbaka till Kungsbacka den 2 juni. efter ett uppehåll fortsatte marschen den 8 samma månad mot 

Frölunda med syftet att befästa ett läger och utföra sina operationer ifrån.59 Den 11 utgick han 

därifrån med målet att locka ut en svensk offensiv från Älvsborg, men utan framgångar.60 Den 16 

förflyttades hela den danska häravdelningen till Nya lödöse.58 Därefter fick Rantzau den 22 juni 

en order från Kristian att undsätta honom i Kalmar med sitt fotfolksregemente och med sina 

ryttare. Gert följde order och begav sig av, men kom endast en kort bit på vägen då han blev 

stoppad av svenska trupper. Rantzau undvek dem dock och styrde marschen åter till Varberg för 

att sedan ta en omväg så att han slutligen kunde understödja i Kalmar.59 Väl när Gert var framme 

vid Kalmar insåg Kristian att hjälpen var överflödig, den nya planen blev att han skulle bege sig 

                                                 

56 Cronholm, Abraham. Sveriges Historia under Gustaf II Adolphs regering. Första delen (1857). 158 56 

Cronholm, Abraham. Sveriges Historia under Gustaf II Adolphs regering. Första delen (1857). 158–160 57 

Brevbøger s. 329 ff.  
57 Generalstaben (1936) Sveriges krig 1611–1632. 144 59 

Generalstaben (1936) Sveriges krig 1611–1632. 223–224 
60 Brocks dagbok S 133 f; Journal s, 715.  
58 Brocks dagbok S 134 f; Journal s, 716  
59 Brevbøger, S. 392; Journal S. 717  
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till Kristianopel, vilket inträffade den 27 juni, 60 Kristian hade också begett sig till Kristianopel, 

men en svensk befälhavare vid namn Jesper Cruus jagade Sten Maltesen som var en dansk 

riksmarsk till Kalmar.64 Att Maltesen blivit tillbakatryckt, tvingade Kristian IV och Rantzau till 

återtåg mot Kalmar och Rantzau anlände först. Landstigningen skedde mellan den 4–5 juli 1611.61 

Väl åter till Kalmar fick han i uppdrag den 31 juli att flankera Ryssby skans, uppdraget blev ett 

stort misslyckande vilket ledde till att han passivt väntade i slottet tills nya direktiv anlände. Ett 

nytt försök för rekognoscering av skansen ägde rum vid Ryssby den 19 augusti, detta blev också 

ett stort misslyckande. Rantzau undkom knappt med livet i behåll då svenskarna hade upptäckt 

och jagat honom.66 Resterande tiden av året skulle han återigen invänta order, dock denna gången 

med titeln som ståthållare på Kalmar slott, han hade dessutom i uppdrag att försvara Öland. Den 

8 oktober befann han sig på Öland men efter en svensk offensiv fördrevs han till Gotland.62 Tidig 

vår 1612 ställdes Gert som ledare över den östra armén vilken av Kristian var placerad på 

östkusten. Målet var att överta Ryssby skans och sedan hela den småländska kusten.63 Från Öland 

marscherade han till Ryssby, efter en lång strid lyckades danskarna fördriva de svenska trupperna. 

Efter övertagandet av Ryssby stannade Rantzau på Kalmar slott tills den 22 maj. Därifrån bröt 

han upp mot Ålem för att med framgång driva bort svenskarna, därefter återvände han till slottet 

återigen. Nästa direktiv för Rantzau blev att återta Öland, och belägringen av Borgholm började 

den 31 maj efter marschen norrut.64 En lyckad belägring tog honom nu ännu en gång mot Ålem.65 

Rensningen av den småländska kusten började och vägen upp till Västervik stod i danskt våld. 

Det fanns två vägar för Rantzau att välja, den ena var från Västervik till Vimmerby men det 

alternativet valdes bort då den vägen inte var aktuell för transport med hästar. Vägen förblev 

därför från Högsby till Målilla och sedan mot Vimmerby. Rantzau anlände till ett tomt Högsby 

den 29 juni 1612.66 Rantzau var ovetandes att byborna hade gått man ur huse, men Högsby 

användes ändå av Gert som bas för småhärjningar. Flera av strövtågen halverades på grund utav 

överfall som allmogen ställde till med. Den 2 juli bröt han upp mot Hanåsa och efter det till 

Ryningsnäs. Vid båda socknarna låg allmogen återigen i bakhåll men danska hären lyckades 

undvika vitala skador. Han anlände till Målilla den 5 juli.67 Från Målilla tog det bara någon dag för 

                                                 

60 Kristian IV t. Kommissarierna (Sten Maltesen m.fl.) 27/6 1611 (Brevbøger s. 392 ff); Journal, s. 717 
64 Karl IX t. Jesper Mattsson 29/6 1611 (Ra, RR).  
61 To dagbøger, s. 293: Journal, s. 691 f; Breide Rantzau t. Kristian Friis (13/7 1611). Aarsberetningar s. 214 
66 To dagbøger, s. 296. Journal, s. 707  
62 H.F N: des Hertig Gustaf Adolphs försäkran för dem på Bårholm woro 8/10 1611. Ra, RR, supplement.  
63 Generalstaben (1936) Sveriges krig 1611–1632. 275  
64 Journal, s 742; Löfgren, s 56; Larsen, s. 217  
65 Journal, s. 750  
66 Gert Rantzau anf. Skr. t. Kristian IV. 5/7 1612  
67 Gert Rantzau anf. Skr. t. Kristian IV. 5/7 1612; Journal, s. 750 ff; AoB, II:3, s. 9 f; Löfgren. s. 57  
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hären att komma till Vimmerby. Vimmerby övertogs omkring 7 juli och utgjorde bas för flera 

strövtåg som skickades ut till många närliggande socknar bland annat till Eksjö och 

Lönneberga,68. Härjningarna spred sig även till Västervik och Tenhult.74 Ungefär tio dagar senare 

tvingade sjukdomarna, 75 proviantbristen och demoraliseringen i hären dem tillbaka till Högsby 

för att sedan ta sig till Kalmar cirka 16 juli.69 Tillbakadragningen började som ett lugnt återtåg 

men utvecklades till en flykt från J. Jacobsson och Jesper Anderssons påtryckningar, och i flykten 

splittrades hären mot Emmenäs och Kungsbro.77 De som kom till Högsby via Målilla begav sig 

snarast till Ryssby och Kalmar.70  

Den bakomliggande orsaken till det planerade rörelsemönstret före reträtten, var enligt Weibull 

och Höjer att danskarna skulle klämma Jönköping med ett anfall ifrån både Öst och Väst 

samtidigt:  

Genom ett samtidigt framryckande från båda hållen mot Jönköping skulle den Svenska hufvudhären tagas 

mellan tvänne eldar. 71  

 

Från Kalmar skulle derpå Gert Rantzau med den andra af de danska härarna samtidigt med   

konungen från Elfsborg bryta upp mot centralställningen för Sveriges försvar, Jönköping, som för ett samtidigt 

angrepp från två håll borde falla. 72  

 

Björlin fortsätter också med slutsatsen att konung Kristian IV och general Rantzaus härar rörde 

sig i en sådant mönster att det inte gick att ta miste på deras avsikt. Mönstret skulle mynna ut med 

ett möte i Jönköping.73 Gustav tvingades att överge ett överläge vid Göta älv, för att meddela 

Jönköpingsborna om denna härjning. Han kunde förstå att Jönköping var ett av danskarnas 

huvudmål då det hade givit ett taktiskt övertag. Mycket bekymmersamt för Sverige var att genom 

erövringarna av Öland, Älvsborg och Gullberg var Danmark plötsligt herrar över Göta älv samt 

                                                 

68 Cronholm, Abraham. Sveriges Historia under Gustaf II Adolphs regering. Första delen (1857). 159- 160 
74 Allvin, Jonas (1852) Beskrivning över Östbo härad. 422 75 Journal, s 752. Lönnberga kyrkobok 
anger tidpunkt.  
69 Höjer, Magnus och Weibull, Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html. 44 
77 Petri, s 408; UUB, Codex upsaliensis E. 375  
70 Journal, s. 754 f; Gustav Adolf t. hertig Johan 16/7 1612 (Ra, RR)  
71 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 35–54  
72 Höjer, Magnus och Weibull Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0052.html. 40  
73 Allvin, Jonas (1852) Beskrivning över Östbo härad. 426  
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Kalmar sund.74 Taktiken var således framgångsrik ända tills Rantzau retirerade. Höjer och Weibull 

beskriver slutskedet av kriget:  

Till belägring af Jönköping kom det dock icke. Den danska hären medförde ej belägringsartilleri, och tre dagar 

efter ankomsten erhölls visshet om utgången af Rantzaus tåg samt att Gustaf Adolf oförtöfvadt var i an 

ryckande. Då återstod ej heller för Kristian IV annat än ett återtåg. Det företogs samma natt dessa nyheter 

kommit och i så stor hast, att alla sjuke qvarlemnades; det öde som väntade dem var att blifva ihjälslagna. 75  

Jonas Allvin tillägger dessutom att det var den ståtliga fästningen i Jönköping, 

tillsammans med underättelsen om Rantzaus nederlag som fick Kristian att göra ett 

återtåg mot Halmstad för eventuella fredsförhandlingar i Knäred.76 Se karta till Rantzaus 

rutt via länk.77 

6. 4 Analys av Christer Somme, landsförrädare?  

Av att ställa informationskällor mot varandra ser man hur Somme har pekats ut i ett flertal år som 

en landsförrädare. Exempelvis benämner Tygmästaren och Jonas Allvin, utan konkreta underlag 

Somme som en sådan. Det man själv kan lista ut är att om Somme skulle varit en landsförrädare 

skulle han förmodligen spelat med och svurit den ed ledarstaben svor, eftersom landsförräderi 

ansågs värre än att bryta en ed. Tygmästarens beskrivning av dagboken, som för övrigt aldrig har 

hittats eller vars existens bevisats. Har brukats av moderna författare. Peter Danielsson har använt 

tygmästarens berättelser som källa, och han hävdar att Somme inte svor eden, medan Wadéns 

slutsats är att tygmästaren inte är trovärdig.78 Detta betyder att Danielsson har haft en osäker och 

tendensiös källa i sitt verk. Alriksson å andra sidan säger att det finns fog för anklagelse om 

förräderi eftersom Somme bytte sida.79  Förutom Tygmästarens berättelser, benämner Alriksson 

det som är grunden till ryktesspridningarna. Hur Somme bytte sida, men i Sommes försvarsskrift 

förklaras det hur han blev anklagad för landsförräderi. Somme fortsätter med hur han fruktade 

för sitt liv, såg chansen att slippa bli martyr för förlusten av Kalmar slott, vilket ledde till hans 

fan-byte efter kapituleringen.80  

                                                 

74 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 35–54  
75 Höjer, Magnus och Weibull Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0052.html. 46  
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Kristians brev han skrev till en dansk statsman förklarar hur svenskarna på slottet gemensamt fick 

lämna slottet för att ta med så mycket ägodelar de kunde förmå. Liksom hur Somme med 

hövitsmännen gemensamt kom fram till beslut angående deras uppgivande. Han nämner även 

hur demoraliserade svenska trupperna var och att ingen förstärkning från svenska sidan tillkom 

under striderna. Somme insåg att det svenska folket och kungen inte skulle hålla med om att ett 

uppgivande av slottet skulle vara det bästa beslutet, därför började han redan då skriva en 

försvarsskrift vilken förklarar situationen på Kalmar slott. Det som nämnts i Kristians brev 

stämmer överens med Sommes försvarsskrift som offentliggjordes i Sverige strax efter 

övertagandet, det talar för att Somme inte förvrider sanningen i försvarsskriften då Kristian inte 

skulle ha någon vinning av att skriva en lögn till sin egen statsman. I försvarsskriften liksom i 

Kristians brev, uppges det att det skedde efter demoralisering och att knektarna var trötta på att 

slåss, dessutom rådde brist på ransoner och krut till vapnen. Somme begav sig senare som ombud 

tillsammans med Nils Bryntesson och en Västgötahövitsman för att underförhandla i det danska 

lägret tillsammans med Kristian.81  

Två av källorna som är nämnda i undersökningen pekar ut Somme och beskriver kapitulationerna 

som en händelse där Somme helt själv får ta skulden. Björlin förklarar Sommes redan bekanta 

råhet och opålitlighet men även att han var en tapper krigare. Men en dispyt med kungen skulle 

enligt Björlin vara en av anledningarna till uppgivandet av slottet.82  Jonas Allvin skriver hur 

Somme nästan omotiverat uppgav slottet, Allvin verkar vara övertygad om Sommes skyldighet till 

landsförräderi. Han skriver även om hur stadsborna i Kalmar blev övergivna av Somme.83 

Generalstaben förklarar istället en del av händelsen som om att hela ledningen hade ansett att det 

vore hopplöst att fortsätta försvara staden. Det såg inte bra ut för svenskarna som hade retirerat 

från ringmuren till slottet. Danskarna föreslog en svensk reträtt å kung Kristians vägnar men den 

svenska ledningen nekade, i den stunden erbjöd Kristian fritt avtåg för besättningen på slottet 

med sina ägodelar.84 Dessutom bekräftar brevet mellan Kristian IV och rikskanslern Christian 

Friis att det som Generalstaben beskriver angående uppgivandet är korrekt.85 Det vore högst 

osannolikt att brevet skulle ljuga om en sådan sak. Ingel Wadén anser att brevet är reliabelt och 

korrekt då hon har tagit med den i sin avhandling. 
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6. 5 Analys av Rantzaus reträtt i Småland  

I undersökningen av Gert Rantzaus reträtt i Småland kan man se att det som utspelade sig 

överensstämmer med teori 2.3.2. Det var inte bara smålänningarnas krigsföring som slog tillbaka 

danskarna utan det var flera orsaker.  

Givetvis var krigsföringen demoraliserande och ett stort problem. Genom att granska Michel i 

Tenhults strid mot danskarna kan man förstå att bråtetekniken spelade en stor roll i småländska 

allmogens försvar. Som nämnt i undersökningen stred bönderna i skogen med hjälp av naturen, 

de slog tillbaka den danska armén som återigen samlade sig mellan Tenhult och Ingaryd. När den 

danska armén åter var samlad utförde Michel en ny offensiv som var avgörande för striden. 

Danskarna tvingades att retirera och bönderna hade vunnit slaget.86 Gert Rantzau tillsammans 

med sitt kompani, tvingades till reträtt och föll därför tillbaka till Kalmar. Brevet från kung 

Gustav, till sin mor, talar liksom Abraham Cronholms skrift för att det var sjukdom och hunger 

som förutom allmogen motade danskarna.87   

De danska soldaterna samlades upp efter sina strövartåg och färre blev de dag för dag eftersom bönderna sköt 

ihjäl dem, dessutom spred sig en smittosam sjukdom spred sig och bland de engelska soldaterna räknades 

redan 800 omkomna av denna.88  

Danskarna var dessutom sedan tidigt, redan trötta på sättet de härjade i ingenmansland, Weibull 

och Höjer tillsammans med Björlin citerar ifrån undersökningen.89 Björlin bekräftar att 

proviantbristen var en stor anledning till reträtten och inte bara ett återtåg:  

Proviantbristen hade nästan åstadkommit en hungersnöd, vilket resulterade i att återtåget blev en språngande 

flykt. Under flykten och de danska separerade trupperna slog allmogen till med bråtetaktiker samt efterföljelse 

av Hertig Johan västerifrån. Detta blev en nådastöt för den danska hären och en enorm förlust uppskattad till  

1500 man miste livet under flykten.90  

Det som jag inte kunde säkerställa, var att Cronholm beskriver hur Gustav II Adolf förföljer 

danskarna, medan Allvin säger att det var Jesper Andersson och J. Jacobsson. Kanske var det 

båda, eller också de enskilda individerna i olika skeenden. Dock bör detta inte påverka resultatet i 

det som berör teorin, då det är irrelevant för ämnet.  

                                                 

86 Allvin, Jonas (1934) Beskrivning över Östbo härad. 422  
87 Högsbyboken del II (1969). 386  
88 Cronholm, Abraham. Sveriges Historia under Gustaf II Adolphs regering. Första delen (1857). 144  
89 Höjer, Magnus och Weibull, Martin (1881) http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html. 44  
90 Björlin, Gustaf (1890) Gustav II Adolf. 49–50  

http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html
http://runeberg.org/wmhmsh4/0056.html
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7. Diskussion  

7. 1 Diskussion om Christer Somme, landsförrädare?  

Allvin påstår att Somme var en förrädare, dock på obevisade grunder. Det skulle kunna bero på 

att beskrivning över Östbo härad är skriven 1852 och har klara patriotiska inslag. Allvin verkar 

måla ut en martyr för det svenska försvarets misslyckande, någon att skylla på med 

bakomliggande en försiktighet att inte kritisera krigsföringen under Carl IX eller Gustav II Adolf. 

Allvin är dock inte ensam om detta då Tygmästaren på Kalmar slott var en av de första källorna 

till händelsen. Det kan ha varit så att Allvin hämtat information av Tygmästarens berättelser. 

Detta fenomen, att peka ut Somme som martyr, har spridit sig som en löpeld och det kan man se 

än idag. Till exempel har Danielsson i sitt verk använt Tygmästaren som källa, därför kan det 

också som ovan nämnt vara troligt att Allvin också gjort det. Om söker efter Christer Somme på 

internet står det inget om han var oskyldig eller inte, där står det bara att situationen är omtalad 

och att han var anklagad för landsförräderi. Det försätter Sommes minne i en sits där misstankar 

riktas mot honom, om då en källa som tygmästaren har använts kan det lätt bli en sanning för 

allmänheten att han faktiskt var en landsförrädare. Eftersom det inte finns någon tydlighet om 

händelsen så sprids informationen som okunskap och på denna okunskap baserar människan sina 

tankar och åsikter.  

Angående den ofullständiga informationen som sprids idag, finns det två olika grunder som 

späder på myten om Sommes förräderi. Först är det författare och högt uppsatta personer som 

ville ha en martyr för svenska förlusten i striden, den andra är de författare som på senare tid 

forskat och sammanställt fakta från osäkra källor. Genom att vara källkritisk till information man 

mottar kan man genomskåda vad som är sant eller falskt om Christer Somme. Man skulle till 

exempel kunna sätta sig in i Sommes situation. Vad hade jag gjort om jag vore ståthållare ifall 

slottet är omringat, ringmuren nerriven och ingen proviant. Dessutom är det ingen förstärkning 

på ingång, slut på ammunition, numerärt underläge och att där i den sitsen få ett erbjudande om 

amnesti kan det vara förståeligt att det lockade. Somme som  blev erbjuden att byta sida av 

slagfältet såg då sin chans att slippa anklagelser och rättegångar. Förmodligen insåg Kristian IV 

att Somme skulle bli anklagad för förräderi av svenskarna och då såg han chansen till att inte bara 

vinna striden utan även få förstärkning på sin sida. Att sätta sig in i Sommes situation kan vara 

upplysande. För att komma till poängen menar jag att man ska vara källkritisk både när man läser 

historiska skrifter, och även när man brukar den metod jag gjort i uppsatsen.  
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Slutligen kom analysen fram till att det rådde låg moral hos försvararna av slottet, Somme kan ha 

varit empatisk och sökt audiens hos danskarna för sina mannars bästa och inte sig själv. Eftersom 

det då hade varit i båda parternas intresse att uppgiva slottet kanske Somme såg en möjlig utväg 

som gynnade alla, vilket förhandlingarna faktiskt gjorde. Undersökningen kan inte fastställa, att 

Somme inte var en landsförrädare, men den avslöjar osann information i vissa verk som idag 

används, till exempel Danielssons.  

7. 2 Diskussion om Rantzaus reträtt i Småland  

Undersökningen gav resultatet att det inte enbart var gerillakriget som stod bakom den danska 

reträtten. Cronholms samt Gustav II Adolfs beskrivningar av danskarnas reträtt angående 

sjukdomar, demoralisering och proviantbrist till att hären fick dra sig tillbaka överensstämmer 

med varandra och talar för min hypotes 3.3.2. 

Som nämnt i undersökningen var det ingen tillbakadragning utan snarare en flykt Rantzau gjorde. 

Allmogen fick det då mycket lättare att utnyttja sin stridsteknik eftersom det var mindre grupper 

som utan förspaning sprang rakt in i deras fällor.   

Men vad hade hänt om Rantzau aldrig hade fallit tillbaka? Det var Rantzau’s reträtt som gjorde att 

Christian IV inte kunde förmå en offensiv mot Jönköping, då anfallet bara hade skett från ett håll. 

Taktiken som enligt undersökningen gick ut på att klämma Jönköping från två håll hade nu blivit 

menlös: Kan det ha varit så att allmogens försvar plus proviantbristen och sjukdomarna räddade 

Jönköping? Min hypotes talar för att tillbakadragandet faktiskt var den avgörande faktorn till att 

Jönköping aldrig blev belägrat. Gustav II Adolf tackade gud för sjukdomen, men förmodligen 

kom ursprunget och smittan från någon av de utländska legosoldaterna som Danmark hade 

rekryterat. Det kan även berott på dåliga levnadsförhållanden, eller också en för tiden vanligt 

förekommande sjukdom som man under strid saknade botemedel för. Dock känns det långsökt 

att en vanligare sjukdom, just vid det tillfället skulle slå ett så hårt slag mot danskarna  

Gerillakrigföring i sig, var känt sedan tidigare. Nils Dacke med småländska bönder hade cirka 80 

år innan Kalmarkriget använt sig av den med samma framgång91. Gerillakrig eller bråteteknik är 

dessutom aktuellt i modernare tider, överraskningsmomentet är det viktigaste och det använde till 

exempel den Sydvietnamesiska befrielsefronten FNL i Vietnamkriget 1955–1975.92   

                                                 

91 Riksarkivet. Vejde, Albert (2018) https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/15765  
92 Nationalencyklopedin (2018) https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fnl 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/15765
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fnl
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8. Slutdiskussion  

8. 1 Diskussion av uppsatsen  

Som en sammanställning av uppsatsen kan jag konstatera att den har varit mycket intressant och 

spännande då jag har fått uppleva många möten med olika människor. Bland annat har jag sökt 

upp experter, lärare, privatpersoner, bibliotekarier, och museum. Det har lett till kontakter jag 

kommer kunna återanvända mig av i framtiden. Det svåraste med uppsatsen har varit att hitta 

källor som passar till ämnet, till exempel i mina uppsatssökningar hittar jag ingen tidigare 

forskning angående Christer Somme, det finns mest litteratur. Dock med hjälp av ovannämnda 

kontakter kunde jag komma fram till flera källor. I slutändan ledde det till att jag själv kom på 

många nya frågeställningar, därför kände jag efteråt att ämnet Kalmarkriget verkligen var ett 

passande objekt för min uppsats. Eftersom majoriteten av källor som jag hittat bestod av 

andrahandskällor förblev analysen en källanalys. Resultaten av undersökningarna stämde relativt 

bra överens med teorierna, det är till exempel fastställt i uppsatsen att Rantzau’ s här inte blev 

tillbakaslagen enbart av småländska bönder utan det fanns även andra viktiga bakomliggande 

orsaker. Christer Sommes oskyldighet eller skyldighet förblir ännu ett mysterium, dock kan 

uppsatsen användas som underlag för att motbevisa vissa påståenden som talar mot honom. Till 

exempel att han inte öppnade porten för danskarna, utan med hjälp av hövitsmän förhandlade sig 

till en fred som gynnade hela försvaret och inte bara Somme själv. Dessutom bekräftades teorin 

att danskarna hade en bakomliggande taktik till de östra och västra härjningarna. Något annat 

som var problematiskt för mig var att vissa av källor var svåra att tyda då jag inte kan de 

involverade språken. Bland annat var det en gammal version av svenska, danska, norska, eller 

tyska. Det uppstod också i detta svårigheter att hålla reda på vissa personer då de i olika verk 

stavas på olika sätt och därtill olika förkortningar. Utifrån resultatet av uppsatsen kom jag fram till 

att områdena som mina frågeställningar behandlade kunde ha omformulerats på flera sätt för att 

både underlätta eller försvåra undersökningarna. Resultaten från denna uppsatsen har i sig 

bidragit med information som kan vara nödvändig för andra och framtida forskare. Vad jag dock 

inte fick reda på, var ifall minnesstenen i Nässjö talar sanning om allmogens försvar av Nässjö 

socknen då inga belägg fanns att undersöka kring händelsen.  

  

8. 2 Vidare forskning  

Denna uppsats svarade på mina tre frågeställningar, men det finns många mer frågor att ställa. 

Något att forska vidare i, är som nämnt Christer Somme, då det ännu inte har fastställts om han 
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var en landsförrädare eller inte. Jag hade inte tiden eller materialet till att fastställa det, vilket 

betyder att svaret fortfarande finns att avslöja (förutsatt att det är möjligt). Man skulle kunna 

vända och vrida mycket på hypoteser och frågeställningar, till exempel om Somme hade fortsatt 

försvarandet av Kalmar slott, vad hade hänt då?  En annan omdiskuterad händelse är den med 

Mickel i Tenhult, det finns endast några fåtal fakta kring striden som är bekräftade. Annars är den 

mesta informationen den muntliga traditionen som har ärvts genom historien och därmed har 

historien med stor sannolikhet tappat reliabilitet på grund av den mänskliga faktorn.   

Något man också skulle kunna resonera kring eller ha som frågeställningar är till exempel det jag 

tog upp i diskussionen, vad hade hänt om Rantzau inte hade blivit stoppad? Eller vad hade hänt 

om danskarna hade satsat på en offensiv från väster där Kristian IV väntade? Skulle Sverige då 

tillhört Danmark och hade då Norge dessutom varit delaktig i den unionen, hela Norden kanske 

på något sätt skulle vara enat. Den framtida forskningen skulle även kunna inkludera andra 

forskningsmetoder, till exempel en fältstudie där man besöker platserna där Rantzau ska ha blivit 

anfallen utav bönderna i Småland för att undersöka deras bråtetekniker. Något jag upptäckte i 

analysen var hur Cronholm beskrev hur Gustav II Adolf jagade Rantzau till Kalmar medan Allvin 

hänvisade till en J. Jacobsson och Jesper Andersson. Därför kanske man skulle kunna, liksom 

Ingel Wadén göra källundersökningar för att få obesvarade pusselbitar att falla på plats.  
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