
 

Det svenska riksrådet 

Det svenska riksrådets inre dynamik och agerande runt 
krisåret 1650. 

Lars Eldborn 

 
 
 
 
 
Fristående kurs  
Historia C  
C-uppsats, Historia,  15 hp 
Vt- 2017 
Lars Eldborn



Härmed ger jag mitt tillstånd att föreliggande uppsats får spridas och att forskare och 
studerande får citera ur densamma. Uppgifter om uppsatsen får läggas ut på internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 5 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 7 

2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 8 

3 Bakgrund .............................................................................................................................................. 8 

4 Metod och Källor .................................................................................................................................. 9 

4.1 Källkritik. ...................................................................................................................................... 10 

5 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 11 

6 Riksrådsprotokollen ............................................................................................................................ 14 

7 Rådets arbete åren 1649–1651 .......................................................................................................... 15 

7.1 Revisionsärenden ........................................................................................................................ 16 

7.1.1 Typiskt revisionsfall .............................................................................................................. 17 

7.2 Inrikespolitik ................................................................................................................................ 19 

7.2.1 Typiskt inrikespolitiskt fall .................................................................................................... 20 

7.3. Utrikespolitik .............................................................................................................................. 23 

7.3.1 Typiskt utrikespolitiskt fall .................................................................................................... 24 

7.4 Provinserna .................................................................................................................................. 25 

7.4.1 Typiskt fall rörande provinserna........................................................................................... 27 

7.5 Övrigt ........................................................................................................................................... 28 

7.5.1 Typiskt fall i kategorin övrigt ................................................................................................ 30 

7.6 Sammanfattning av rådets arbete 1649–1651. ........................................................................... 31 

8 Riksrådens aktivitet år 1649, 1650 och 1651 ..................................................................................... 33 

8.1 Framträdande och uttalanden i rådet år 1649. ........................................................................... 33 

8.2 Framträdande och uttalanden i rådet år 1650 ............................................................................ 34 

8.3 Framträdande och uttalanden i rådet 1651. ............................................................................... 35 

9. Fem i händelsernas centrum. ............................................................................................................ 37 

9.1 Drottning Kristina. ....................................................................................................................... 37 

9.2 Rikskanslern Axel Oxenstierna. ................................................................................................... 40 

9.3 Fältherren Jacob P. De la Gardie. ................................................................................................ 42 

9.4 Riksdrotsen Per Brahe. ................................................................................................................ 44 

9.5 Riksrådet Johan Adler Salvius. ..................................................................................................... 45 

10 Avslutande diskussion. ..................................................................................................................... 47 

11 Litteraturförteckning ........................................................................................................................ 53 

Bilagor. ................................................................................................................................................... 55 

Rådsmedlemmar åren 1649–1651. ................................................................................................... 55 



4 
 

 

  



5 
 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har som mål att ge läsaren en bild av hur drottning Kristina och det svenska riksrådet 

under åren 1649–1651 har hanterat den nationala och internationella kris som råder runt om Europa 

och det svenska riket. Men även den tumult som uppstår vid 1650 års riksdag då de svenska 

ständerna - bönder, präster och borgare gemensamt stormar det svenska riksrådet och högadeln. De 

kräver lättnader från den utsugande styrande klass de anser adeln vara.  

Rådets vardagliga arbete sammanfattas i fem kategorier, revision ärenden, rättstvister och 

domstolsbeslut. Inrikespolitik, allt det som rör det svenska folkets välgång och motgång. 

Utrikespolitik, det svenska rikets relationer med angränsande länder och dessa relationer. 

Provinserna, det politiska spelet, tvister om gränsdragningar och intrigerna som utspelas i de nyligen 

förvärvade provinserna efter den westfaliska freden. Övrigt, under denna kategori placeras rådets 

arbete rörande framförallt förberedelserna kring drottning Kristinas kröning. 

Efter denna sammanfattning kvantifieras rådsmedlemmarnas aktivitet inom dessa fem olika 

ärendeformer. Det blir då tydligt att drottning Kristina och rikskanslern Axel Oxenstierna är rådets 

allra mest aktiva medlemmar med 66 procent av rådets totala inlägg sett över denna treårs period.  

 

Rådsmedlemmars totala antal inlägg, politiska signifikans synlig i rådsprotokollen och till viss del vad 

den tidigare forskning belyst, avgör vilka fem rådsmedlemmarna som valts. Drottning Kristina, 

rikskanslern Axel Oxenstierna, fältherren Jacob P. De la Gardie, riksdrotsen Per Brahe och Johan 

Adler Salvius är de fem som i detta material är periodens mest framträdande och aktiva 

rådsmedlemmar.  

Drottning Kristinas har som mål under denna tre års period att upplyfta sin kusin Karl Gustav till 

arvfurste, något hon efter många år av listigt planerande och politiskt vågspel nu lyckas genomföra. 

Det första steget tas på 1649 års riksdag för att slutligen ta det sista på 1650 års tumultartade riksdag 

där Kristina spelar ut ständerna mot adeln. Hon får hjälp av framförallt Johan Adler Salvius som 

tydligast av hennes gunstlingar verkar i rådsprotokollen. Högadelns starka män Rikskanslern Axel 

Oxenstierna och riksdrotsen Per Brahe gör sitt yttersta, för att krampaktigt hålla kvar den makt som 

det svenska rådet nu är på väg att gå miste om genom drottningens cyniska dubbelspel. 

Men när ständerna skramlar som högst och inbördeskriget står på riksrådets tröskel vänder rådet sig 

till sin drottning och ber om hennes hjälp och stöd. Plötsligt faller allt på plats för drottning Kristina, 

Karl Gustav upphöjs till arvfurste. Därigenom öppnas vägen bort från tronen och kronan, det som 

drottningen över allt annat verkar önska sig. 
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1 Inledning 

Det 30 åriga kriget har äntligen nått sitt slut. Den westfaliska freden undertecknades år 1648. I och 

med den kom Sverige nu att besitta helt nya provinser på andra sidan Östersjön. Landområden som 

till mångt och mycket bringade riket fler problem än lösningar.  

Det långa kriget hade varit oerhört inkomstbringande för adeln men också kostsamt för kronan och 

det svenska folket. Tunga beskattningar och en hel generation av arbetsföra män utskrivna till 

kronans arméer var bönderna och borgarnas lott. För adeln innebar det en möjlighet att roffa åt sig 

krigsbyten och titlar. Kronan gav adelsmän och officerare landsgåvor för sina bedrifter i kriget eller 

som betalning. 

Dessa landsgåvor blev ett stort problem, många av bönder fick jobba hårdare under sina nya herrar. 

Bönder som brukade land hos adeln gav sina skatter till adeln med adeln var i sin tur skattebefriade. 

Riket gick därigenom miste om stora inkomster. Som en följd av detta gick statstjänstemän utan 

löner, armens fredsorganisation var i upplösningstillstånd.  Till och med drottning Kristinas hov hade 

ekonomiska svårigheter. Det är inte konstigt att de svenska bönderna, borgarna och prästerna var 

missnöjda. I dem hade under flera år kokat en ilska som kom att explodera vid 1650 års riksdag. De 

gick då samman mot adeln och försökte på så sätt vinna mer inflytande.1 

 

Drottning Kristinas som nu börjat tröttna på den press om giftermål och tyngden av kronan som låg 

på hennes huvud, såg denna högst prekära situation som en möjlighet. En möjlighet att manövrera ut 

de fyra stånden och vinna det hon nu önskade sig allra mest. Frihet!2  

Rådets herrar var inte med på den unga drottnings alla planer och det uppstod ett febrilt politiskt 

spel, inte bara för att förmå drottningen stanna kvar på tronen, utan även att lugna den 

upprorsstämning som rådde i landet. Men också att navigera de snåriga utrikespolitiska stigarna som 

det krigshärjade Europa nu bestod av. 

Detta var den scen som det svenska rikets råd åren 1649–1651 spelade på.  

 

  

                                                           
1 Rystad, Göran, Europeiskt 1600-tal, Tryckeri AB Norden, Malmö 1977, s. 120–123 
2 Ibid, s. 126–127 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en genomgång av rådsprotokoll undersöka hur det svenska 

riksrådet och dess medlemmar arbetade under krisåren 1649–1651. 

Frågeställningarna som tas upp i denna uppsats är: 

 Hur arbetade det svenska riksrådet? Vad för slags ärenden hanterades i riksrådet? 

 

 Världsläget efter westfaliska freden och Sveriges hantering av de erövrade områden. Hur 

avspeglas detta i rådsprotokollen? 

 Vilka rådsmedlemmar är mest tongivande och inom vilka områden? Kan man se maktkampen 

mellan Axel Oxenstierna och drottning Kristina i rådsprotokollen? Hur yttrar den sig i så fall? 

 Turbulensen på 1650 års riksdag, hur märks den i rådsprotokollet?  

 

3 Bakgrund 

Sverige år 1650 är en stormakt som kämpade med missväxt i det egna landet och med en växande 

upprorsstämning runtomkring i Europa. Europa var på väg mot upplysningens tidsålder. Det var på 

gång stora förändringar inte bara bland adeln och den styrande eliten, även borgare, präster och 

bönder hade omvälvande förändringar på gång vid horisonten. 

Vid mitten av 1600-talet inträffade det runtom i Europa en rad revolutioner. De var inbördes olika 

och såg ut att uppstå ur specifikt lokala förhållanden, men ser man på dem som en helhet har de 

många gemensamma drag som gör att de nästan ger intryck av en allmän revolution.3 Det var 

revolutioner runt om i Europa. Norr till söder, öst till väst. England, Portugal, Nederländerna, 

Spanien, Katalonien, Andalusien, Nepal, Pfalz, Böhmen, Irland och så vidare. Europas olika länder såg 

ut att vara olika scener, på vilken samma tragedi utspelades fastän på olika språk och med lokala 

variationer.4 

Enligt den rådande visionen om civilisationer, fanns det i samhället en tro att inget rike kunde stå 

kvar längre än 500–600 år. Denna rädsla från de styrande och de revolutioner som rasade runt om 

Europa gjorde att många såg ett annalkande slut. Ett slut som profetior och lärda män pratat om och 

som i och med de omvälvande förändringarna som var på gång under detta århundrade till stor del 

var sanna.5  

1600-talets början ser ut på ett helt annat sätt än det gör i slutskedet. Runt om i Europa har det 

blossat upp revolutioner med mer eller mindre omvälvande resultat. Gemensamt för alla dessa 

                                                           
3 Rystad, Göran 1977, s. 32. 
4 Ibid, s. 33. 
5 Ibid, s. 33–34. 
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revolutioner är att det har total ändrat Europa och en ny era har kommit, upplysningens tidsålder tar 

över efter renässansen.6 

Enligt vad Michael Roberts skriver, spelar drottning Kristina en stor roll i både den icke våldsamma 

revolution som bönder, borgare och präster byggde upp för att sedan släppa loss genom en 

gemensam attack mot adeln på 1650 års riksdag.7  

Kristinas och de styrandes brist på ekonomisk kompetens och en stor missväxt, den värsta på ett 

halvt decennium, spädde på de oroligheter som redan rådde i landet.  

Gods och titlar såldes eller skänktes till officerare hemkomna från kriget i Europa, eller som ett sätt 

att få in snabba pengar.8  Vad dessa pengar skulle användas till har ofta tillskrivits de stora 

kostnaderna från krigen, men 63 procent av alla landsgåvor ägde rum efter 1648 då Sverige var i 

fred.9 

Kronan gav eller sålde enorma arealer. Det innebar att bönder som förut var kronobönder nu hade 

sina gårdar på adelsmännens mark och kände sig mer och mer bundna till dessa adelsmän som inte 

allt för sällan missbrukade detta.10 

Den stora mängden landsgåvor innebar även ett annat problem. Inte bara det att många bönder fick 

jobba hårdare under adelsmännen. De kungliga skatteintäkterna gick ner från 6,39 miljoner 

silverdaler 1644 till 3,79 miljoner 1653.11 

Det är inte konstigt att det i denna sociala oro kokade en ilska som kom att explodera vid 1650 års 

riksdag då bönder, borgare och präster gjorde gemensam sak och försökte erövra ett visst mått av 

inflytande.12 

Tyvärr för dessa tre lägre ständerna blev så inte fallet. Kristina hade ett annat mål i sikte. Hon hade 

insett att detta var ett ypperligt tillfälle att spela ut stånden mot varandra för att ge hennes kusin Karl 

Gustav den arvsrätt som behövdes för att hon själv skulle kunna kliva ner från tronen i Sverige. 13 

4 Metod och Källor 

Källmaterialet denna uppsats utgår ifrån är de svenska riksrådets protokoll från åren 1649–1651.  

De svenska riksråds protokollen är en sammanfattning av de ärenden som det svenska riksrådet 

hanterade. De svenska riksrådsprotokollen från 1600 talet är enligt Leif Åslund ett förmodligen unikt 

material. Det finns förvisso rådsprotokoll i andra länden men ingenstans annars är diskussioner så 

utförligt redovisade på det sätt som gjorts i de svenska. Sekreteraren har haft som sin huvuduppgift 

att registrera argumenten och sekundärt varit intresserad av formuleringen.14   

                                                           
6 Rystad, Göran 1977, s36 
7 Ibid, s117 
8 Ibid, s115-117 
9 Ibid, s119 
10 Ibid, s121 
11 Ibid, s120 
12 Ibid, s122-123 
13 Ibid. s126-127 
14 Åslund, Leif, Pro et contra och consultatioi 1600-talets svenska riksråd (1626–1658), <https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf>, hämtad 2016-03-01, s. 1–2. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf
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I de svenska riksrådets protokoll går att läsa vilka rådsmedlemmar som är närvarande på mötet, samt 

vad de säger på mötet. Somliga brev som inkommer till riksrådet blir upplästa under mötet och 

rådsmedlemmarna kan komma att diskutera brevets innehåll. En grundligare genomgång av dessa 

protokoll kommer längre fram i uppsatsen. 

Materialet som hämtats från svenska rikets rådsprotokoll används till att göra både en kvantitativ och 

en kvalitativ sammanställning av rådets agerande.  

Den kvantitativa sammanställningen visar hur aktiva rådsmedlemmarna är genom att sammanställa 

deras närvaro, hur ofta de yttrar sig och inom vilka ärenden de yttrar sig.  

Den kvalitativa sammanställningen används för att få en djupare förståelse för hur 

rådsmedlemmarna agerade i relation till varandra. 

I första delen av uppsatsen presenteras rådets arbete och de ärenden de jobbar med. Efter 

genomgång av protokollen delades dessa ärende i fem kategorier. Revisionsärende, inrikespolitiskt, 

utrikespolitiskt, provinserna och övrigt. Kategorin övrigt handlar mycket om kröningen och drottning 

Kristinas kusin Karl Gustav.  

Under var och en av dessa följer ett referat av rådets agerande inom ärendet i fråga. De fem 

ärendena har även kvantifierats för att se om rådsmedlemmarnas aktivitet går att särskilja inom de 

olika kategorierna. Är medlemmarna mer aktiva inom exempelvis utrikespolitiska ärenden än till 

exempel ärenden rörande provinserna. Ett ärende i protokollen kan vara så enkelt som att en 

rådsmedlem pratar i korthet om ett brev som kommit in, till att involvera flertalet rådsmedlemmar 

och fylla ut flera dagar av rådets uppmärksamhet. Under denna tre års period har rådet hanterat 452 

ärenden utspridda på 352 protokollförda möten med totalt 6247 inlägg. 

Den andra delen fokuseras på de fem rådsmedlemmar som kommit att vara mest aktiva. Detta urval 

har baserats på deras närvaro över de tre åren, totala antalet inlägg över åren, samt inlägg per möte. 

Tidigare forskning såsom tillexempel Curt Weibulls Drottning Christina, studier och forskning 1931, 

Marie-Louise Rodéns, Drottning Christina, en biografi, Gunnar Wetterbergs Axel Oxenstierna, Makten 

och klokskapen 2010 har använts för att ge en större och tydligare bild av rådsmedlemmarnas 

agerande. 

4.1 Källkritik. 

Då de svenska riksrådsprotokollen är en omarbetning av sedan tidigare existerande dokument med 

tomrum och utelämnanden finns det chans att viktig information försvunnit. Det som skrivs i 

protokollen är inte alltid en korrekt återgivning av vad som sades, då argumentet gick före den 

korrekta formuleringen. Dessa argument och formuleringar är således till viss del en tolkning av 

sekreteraren. Sekreteraren kan även ha påverkats i sin relation till de olika rådsmedlemmarna att i 

mer positiva eller negativa ordalag återberätta det som diskuterades på mötet.  

Hur dessa inlägg är formulerade i protokollet har dock inte någon större påverkan på resultaten i 

denna uppsats, då det är deras totala antal inlägg som analyserats inte deras ordalydelser.  

 

Mycket av det skrivna materialet om medlemmarna i det svenska riksrådet, med drottning Kristina 

och Axel Oxenstierna i spetsen baserats till stor del på brevväxlingar, propaganda och hovskvaller. 

Breven säger inte mer än vad författaren av brevet vill berätta. Skvaller är ofta just bara skvaller och 

propaganda är ett verktyg för någon att förmedla sin egen åsikt. Det finns därför en möjlighet att 
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informationen som lyfts fram inte är en helt rättvis bild av den då rådande situationen. Det blir därför 

intressant att se vad som verkligen syns i protokollen och vad som skrivits om denna tidsperiod i den 

tidigare forskningen.  

5 Tidigare forskning 

Historikern Curt Weibull berättar i sin bok om Drottning Kristina vilket rikt källmaterialet det finns om 

denna svenska drottning. Materialet är dock av mycket varierande karaktär och värde. Kristina var en 

fascinerande personlighet, frispråkig, självständig och okonventionell. I vad hon än företog sig väckte 

hon strid eller meningsskiljaktighet. Weibull menar dock att många av de källor som använts för att 

beskriva drottningen är lösryckt hovskvaller, underdåniga hyllningar eller rena smädelseskrifter. Han 

anser vidare att många av de historieskrivningar som gjorts om drottningen Kristina inte gjorde 

någon skillnad på detta skvaller och de riktiga källorna som han anser riksrådsprotokollen och hennes 

personliga brevväxlingar var.15 

Weibull ger en bild hur Kristinas relation med sin kusin Karl Gustav, senare Karl X Gustav. Som till en 

början verkar öm och kanske till och med kärleksfull, de förlovar sig redan år 1942 när Kristina är 17 

år men som förbytts till andra tonarter när Karl Gustav tre år senare vänder åter från kriget i 

Tyskland. Kristina var inte längre en ung flicka. Hon hade nu ett annat intresse, att styra det svenska 

riket. Denna ungdomskärlek som falnat blev senare ett politiskt maktinstrument som Kristina 

använde sig av. Tronföljdsfrågan kom att i slutet av 1640-talet och år 1650 att bli en brännpunkt i 

Sveriges inre politik. 16 

Weibull presenterar även en förklaring till den motvilja drottning Kristina kände för de högadliga. 

Redan i sin ungdom blev hon varnad av bland annat sin farbror riksamiralen Carl Gyllenhielm. 

Gyllenhielm varnade att den svenska högadeln med framförallt Oxenstiernorna i spetsen, försökte 

avskaffa arvriket och därmed hota själva fundamenten för det svenska rikets bestånd. Genom dessa 

varnande ord kan man finna början på den maktkamp som Kristina och Axel Oxenstierna hamnar i. 17   

Från början med idel förluster, men allt eftersom växer Kristinas kunskap om det politiska spelet sig 

starkare och hennes mål blir klarare. Karl Gustavs upphöjelse till arvfurste. Vägen dit blev dock inte så 

som hon hade förutspått den. Vid 1649 års riksdag skulle det sista steget tas. Enligt Weibull var det 

dock inte Kristinas plan att helt avsäga sig giftermålet utan att ännu en gång uppskjuta det, men efter 

ständernas och rådets reaktion tar hon tillfället i akt och argumenterar för Karl Gustavs upphöjelse 

till arvfurste, en garanti för rikets bästa ifall hon själv skulle dö. Det svenska riksrådet och ständerna 

stod emot hennes försök och oavsett hur vältalig och dialektiskt skicklig hon än var gick de inte med 

på hennes krav. Inte förrän hon utropar sig helt vara emot giftermålet. Hon kan omöjligen gifta sig 

med någon man. Detta vände på hela situationen och Karl Gustav blir motstridigt efterträdare till 

tronen och endast ifall Kristina skulle avlida.18  

Weibull fortsätter och berättar hur Kristina inför 1650 års riksdag hade ett fast mål i sikte: Att få Karl 

Gustav erkänd som Sveriges arvfurste. Hon visste att hon hade de tre ofrälse stånden på sin sida, 

                                                           
15 Weibull, Curt, Drottning Christina, studier och forskning, Natur & Kultur, Stockholm 1931. s. 7–8. 
16 Ibid, s. 12; s. 16. 
17 Ibid, s. 21. 
18 Ibid, s. 32-40 
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frågan var ifall riksrådet kunde övertalas. Med hjälp av den upprorsstämning som rådde i landet och 

med brandtal och efterskänkningar åt bönder, borgare och präster fick hon adeln och riksrådet så 

hårt pressade att de blev tvungna att gå med på alla hennes krav. Vid ett par tillfällen fult synligt i 

riksrådet eldade hon på ständernas krav, men även utanför riksrådsprotokollet och rådets vetskap. I 

och med detta vågade politiska spel kom Kristina att vinna en oerhörd maktposition som gav henne 

allt det hon önskade, Karl Gustav upphöjd till arvfurste och därigenom en väg bort från tronen.19 

Weibull har även klart för sig vem det var som stod bakom Kristina och gav henne de råd hon 

behövde för att navigera denna politiska labyrint. Den tidigare yrkesdiplomaten och nuvarande 

rådsherren Johan Adler Salvius. Han var den som skrev Kristinas första proposition till ständerna om 

Karl Gustavs erkännande till arvfurste. En proposition som ständerna i stora ord lovprisade och som 

blev grunden i erkännelsen av Karl Gustav som arvfurste.20 

 

Idéhistorikern Karin Tegenberg Falkdalen berättar hur det kunde vara för en kvinnlig monark och hur 

det kommit sig att det ibland inte funnits andra alternativ än att tillåta en kvinnlig regent på tronen.  

Hon tar upp hur man i Sverige kring sekelskiftet år 1600 inför kvinnlig arvsrätt, detta för att säkra 

tronföljden och att undvika blodiga konflikter. Detta innebar att ogifta prinsessor kunde vara 

tänkbara som regenter21. 

Vidare skriver Tegenberg Falkdalen mycket om hur drottning Kristina ser på livet som regent i Sverige 

och hur hon ser på sig själv som kvinna och monark. Hur Kristina ser det oförenliga med att gifta sig 

med en man, skaffa barn och samtidigt reagera över Sverige på samma gång. Kristina oroar sig över 

att tappa sin auktoritet om hon samtidigt ska vara understående mannen i sitt äktenskap.22 

Historikern Peter Englund målar upp en bild av Kristina som väl belevad i de flesta av intellektuella 

inriktningar. Religion, historia, matematik, naturvetenskap och filosofi är henne väldigt kära. Hon är 

säker på sin egen intelligens. Kristina är även en sökare, hon letade svar bortom den grå ortodoxa 

protestantismen, allt för att öka sin intellektuella tillväxt. Hon sökte svar i såväl grekiska som islamska 

texter. De svenska krigen runt i Europa förde till hovet en enorm bokskatt. Dessa enorma mängder 

böcker förde även med sig några av de främsta tänkare eller i alla fall de mest kända från runt om i 

Europa.23 

Englund beskriver även en annan sida av Kristina, en självmedveten, cynisk, skoningslös och slipad 

taktiker som väver intrikata nät av intriger som ibland endast fångade henne själv.24 

Hennes absoluta politiska mästerverk var 1650 års riksdag. Allt det hon jobbar för under så lång tid 

lyckas hon nu fånga. Hon spelar ut adelsmännen med Axel Oxenstierna i spetsen mot bönder, 

borgare och präster mot varandra. Hon hade länge fört ett lågintensivt krig mot rikskanslern Axel 

Oxenstierna. Från början hade det varit idel svidande förluster, men allt eftersom hennes kunnande 

om hovets intriger och hennes egen grupp växte började hon mer och mer vinna mark.25   

                                                           
19 Weibull, Curt 1931, s.47–58. 
20 Ibid, s.59–61. 
21 Tegenborg, Falkdal, Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid. 
Umeå universitet, Umeå 2003, s. 49. 
22Ibid. s. 52. 
23 Englund, Peter Silvermasken, en kort biografi över drottning Kristina, Bonnier, Stockholm 2006, s. 25. 
24 Ibid. s. 55. 
25 Ibid, s. 65. 
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Kristina var påläst och intelligent men hade också dålig känsla för karaktär och hederlighet. 

Nyadlingarna ökade dramatiskt. Under hennes tio år vid makten fördubblades antalet adliga ätter, 

från cirka 300 till runt 600. Ur dessa nya ätter härstammade hennes innersta krets. Bengt Skytte och 

Johan Adler Salvius kom båda fram genom dessa nya adelsätter. Även Magnus De la Gardie som var 

en favorit till Kristina och medlem i den innersta kretsen under sina tidiga år i Kristinas hov åtnjöt 

stora förmåner, värdefulla gåvor och titlar för att nämna några.26 

Historikern Marie-Louise Rodén ger läsaren bland annat en insyn i drottning Kristinas inställning till 

det 30-åriga kriget och den efterföljande westfaliska freden. Rodén beskriver detta långvariga krig 

som det sista stora religionskriget, ett krig som kom att bli den slutgiltiga uppgörelsen inom den 

västerländska kristendomen. Rodén ger en intressant nyansering på drottning Kristinas inställning till 

detta långvariga krig, där Petterson 2010 och Stolpe 1960 lyfter fram Kristinas nästan aggressiva 

önskan till fred ser Rodén att Kristina fram till år 1647 önskar att kriget skall fortsätta och det är 

Johan Oxenstierna som förespråkar freden. Men efter år 1647 vänder det och drottningen och 

hennes utvalda diplomat i förhandlingarna Johan Adler Salvius förespråkar plötsligt freden och 

Oxenstiernorna blir målet för drottningens frustration när freden inte tecknas snabbt nog.27 

Rodén berättar också om den maktposition som drottning Kristina efter den westfaliska freden nu 

fann sig i. Kristina tog direkt politiskt utrymme i dessa tidigare tyska regioner. Bland annat förbjöd 

hon år 1649 häxförföljelser i hertigdömet Bremen och Verden. Genom detta beslut avslutades 

häxförföljelserna i denna del av Tyskland tidigare än på många andra ställen.28  

Rodén ser hur den svåra missväxten år 1649 och en stor social oro eldade på ständernas missnöje på 

de styrande adelsherrarna. Men att Kristina och rådets herrar var ekonomiskt okunniga håller hon 

inte helt med om. Sverige var i grunden ett bondesamhälle vars ekonomi vilade på 

naturahushållning. Axel Oxenstierna eftersträvade att införa ett ekonomiskt system som i högre grad 

skulle baseras på intäkter i pengar. Rodén menar att bristen på kontanta medel var ett kroniskt 

problem för alla tidigmoderna monarkier, och Sverige var inget undantag. Det var onödigt 

problematiskt att avlöna legoknektar med oxhudar och salt. Kristina anslut sig till Oxenstiernas linje, 

så till den grad att prästerskapet hånfullt gav henne namnet drottningen av tullar och acciser.  

Journalisten Gunnar Wetterberg beskriver hur rikskanslern Axel Oxenstierna får allt svårare att hålla 

greppet om de ärenden som rådet handhaver. Som en följd av Kristinas ansträngningar att 

manövrera ut honom, förminskas kanslerns inflytande i rådet och kansliet. Axels skröpliga tillstånd 

underlättade detta. År 1648 drabbas Axel Oxenstierna av en hjärnblödning. Den långa sjukfrånvaron 

och kanslerns svaga tillstånd när han återvänder är något Kristina ytterligare använder sig av för att 

förminska kanslerns makt samt främja hennes egen agenda.29  

Vidare så beskriver Wetterberg hur det politiska spelet som mynnade ut i 1650 års riksdag pågått 

under många år, där Axel Oxenstierna först var Kristinas läromästare till att han själv blir 

utmanövrerad och tappar både prestige och makt. 

Wetterberg ger oss även en bild av hur Johan Adler Salvius först genom gediget arbete i 

förhandlingarna, som kom att bli westfaliska freden, och senare i sin roll som riksråd kom att bli en 

                                                           
26 Englund, Peter, s. 56. 
27 Rodén, Marie-Louise, Drottning Christina, en biografi, Prisma, Stockholm 2008, s. 89–93.  
28 Ibid, s. 97. 
29 Wetterberg, Gunnar, Axel Oxenstierna, makten och klokskapen, Atlantis, Stockholm 2010. s. 473. 
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viktig kugge i den svenska statsapparaten. Men även en stark bundsförvant åt drottning Kristina i den 

tumultartade riksdagen år 1650.30   

Historikern Erik Petersson beskriver hur adeln lyckats stärka sin makt under de tolv år som 

förmyndarregeringen regerat efter Gustav Adolfs död. När drottningen började stärka sin egen 

kungamakt fick Axel Oxenstierna och Per Brahe känna av hennes vilja att styra landet på sitt sätt. Att 

Per inte alls deltar år 1649 beror på att Kristina året innan utsett Per till generalguvernör av Finland. 

Ett drag som fick ännu en stark man ur hennes väg.31 

Värt att nämna under tidigare forskning är https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx eller. Svenskt 

biografiskt lexikon (SBL) som är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör 

en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar 

under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. 

SBL är en del av Riksarkivet och utgivningen finansieras med statliga anslag. Fram till år 2016 har 33 

band publicerats. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar 

publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor. Denna källa har varit ovärderlig för att kunna hitta 

information om mindre kända svenska rådsherrar eller personer som på ett eller annat sätt 

medverkat i rådsprotokollen. 

 

6 Riksrådsprotokollen  

Severin Bergh skriver i sitt förord till 1650 års protokoll som en sammanfattning av de oroligheter och 

problem som Kristina och det svenska riksrådet kommer att tampas med. Han nämner några 

exempel. 

”Underhandlingarna om westfaliska freden execution, hvilka detta är ledde detta år till recessen i 

Nürnberg; underhandlingarna med Brandenburg rörande den pommerska gränsen; kosackernas 

uppror i Polen och de ifrågasatta fredsunderhandlingarna och detta rike i Lübeck; de inre 

oroligheterna i Frankrike och frågan om en svensk hjälpsändning dit; konflikten mellan England och 

Skottland och frågan om Karl II:s erkännande såsom konung i sistnämnda land; frågor om Sveriges 

handelsförbindelser med Ryssland, Holland, England, Portugal och Spanien o.s.v.”32  

För att få en rättvis bild av hur rådet arbetar kommer det under varje kategori nedan att presenteras 

ett fall. Dessa är indelade i revisionsärenden, inrikespolitik, utrikespolitik, provinserna och övrigt. 

Revisionsärenden, inrikespolitiska och ärenden rörande till exempel kröningen kan många gånger 

fortgå över flera dagar eller månader medan utrikespolitiska ärende kan snabbt noteras efter ett 

brev har upplästs men också något rikets råd bearbetar över en längre period allt eftersom ny 

information om läget kommer in från omvärlden. 

                                                           
30 Wetterberg, Gunnar 2010, s. 449. 
31 Petersson, Erik, Maktspelerskan, drottning Kristinas revolt, Natur & kultur, Stockholm 2011, s. 155. 
32 Bergh, Severin, Svenska riksrådets protokoll 14, 1650, riksarkivet, Kungliga boktryckeriet, P.A. Nordstedt & 
Söner, Stockholm 1919, s. 2. 
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Under Gustav Adolf II, Kristinas faders tid vid makten fick det svenska riksrådet en tydligare karaktär 

av en fast regering sittandes i Stockholm med regelbundna, protokollförda möten. Det var Gustav 

Adolfs långa frånvaro i krigen som bäddade för denna utveckling.  När Gustav Adolf 1621 skulle resa 

till Livland och hans frånvaro från riket förväntades bli lång utfärdade han instruktioner för nio 

riksråd. Dessa skulle fungera som en tillförordnande regering i hans ställe. Rådet skulle träffas två 

gånger i veckan för att behandla rikets angelägenheter.33 

Efter hans död och Kristinas omyndighets tid styrdes Sverige enligt den regeringsform som antogs 

1634. Regeringen skulle skötas av de fem riksråd som var riksämbetsmän, dessa skulle styra riket 

med råds råde. De regelbundna rådsmötena fortsatte under drottning Kristinas tid som regent. Rådet 

hade vid denna tid blivit etablerat med fast säte i Stockholm.34 

Denna regeringsform är i grund och botten Axel Oxenstiernas förtjänst. Han byggde under många år 

upp denna statsapparat som med en arme av tjänstemän och ett riksråd kunde styra landet utan en 

regent under förmyndartider och som styrde med konungen eller drottningen när det fanns en 

sådan.35 

 

Från omkring år 1600 arbetar det svenska rådet efter två olika sätt att argumentera på. 

Det är antingen Pro et Contra, för och emot eller Consultatio, överläggning.  

Pro et contra är i korthet en argumentationsform där alla inblandade i debatten får en chans att 

lägga fram argument för eller emot, ofta genom punktform. 

Consultatio eller överläggning är en argumentationsform där alla som är inblandade får chansen att 

försöka vinna över de andra på sin sida.36 Under Drottning Kristinas tid som regent användes 

Consultatio och Pro et Contra mindre än tidigare. Troligen på grund att rådet hanterade färre 

allvarliga utrikespolitiska händelser under hennes tid som regent.37  

 

Rikskanslern var rådets ordförande, han leder och ansvarar för ämbetsverket men också den som 

leder debatten. Detta system började användas redan 1626, men det fick en klarare riktning under 

Axel Oxenstiernas ledning och skrevs in i stadgarna 1661.  

Det fanns även en hierarki i vilken ordning rådsmedlemmarna får prata. Innan Kristina kommer till 

makten 1644 var ordningen äldst till yngst i en fallande ordning, med vissa undantag så klart. När 

Kristina tillträder ändras den till yngst först och äldst sist, även där med vissa avvikelser.38 

Kristina som är yngst av medlemmarna i rådet är undantagen denna ordning.  

7 Rådets arbete åren 1649–1651  

I rikets råd under perioden 1649–1651 finns det 42 stycken rådsherrar. Av dessa 42 deltar inte alla i 

rådsmöten av olika anledningar. De kan till exempel vara på utlandsuppdrag eller andra uppdrag som 

inte för dem till rådsmötena. Ibland om ett speciellt ämne kommer upp till diskussion kan man kalla 

in en rådsherre som besitter specifika kunskaper i ämnet eller regionen. Exempelvis Lars Lillieström 

                                                           
33 Svenska riksråds protokoll 1650, s. 279. 
34 Ibid, s280 
35 Nilsson, A, Sven, <urn:sbl:7882>, Svenskt biografiskt lexikon, Axel Oxenstierna, hämtad 2017-05-13. 
36 Åslund, Leif, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf>, s. 4–10. 
37 Ibid, s. 14. 
38 Ibid, s. 21. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf
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som verkade som diplomat i Pommern, men kallas hem för att hjälpa rådet besluta i en rad kniviga 

frågor rörande denna provins.39  

De flesta av rådsherrarna besitter en specifik expertis. Det kan vara fortifikationsfrågor som Anders 

Thorstenson eller Erik Ryning som var chef för flottan.40 Deras expertis i enstaka frågor stoppar dem 

inte från att ha en åsikt i andra frågor än huruvida flottan skall bygga nya skepp eller ej, de har ofta 

även åsikter i andra spörsmål.  

Under ett och samma rådsmöte behandlas ofta många olika ärenden, situationen i England, soldater 

som lämnat sin poster i Pommern, bönder som klagar på hårdhänta adelsmän eller vem som skall gå 

var i kröningsprocessionen. På grund av detta kan rådsmedlemmarna ha högre närvaro om man 

summerar alla ärenden än det totala antalet rådsmöten som redovisats.  

Här nedan följer en presentation av de fem kategorier rådsarbetet delats in i. 

7.1 Revisionsärenden  

 

I denna kategori hanteras alla ärenden som berör juridiska tvister.  

Under denna del presenteras ett typiskt revisionsärende som rådet arbetade med. Vilka som agerar i 

dessa revisionsärenden ser man i tabellen nedan. 

Tabellen visar rådsmedlemmarnas närvaro, uttalanden och uttalanden per möte år för år, från 1649 

till 1651.  

År 1651 ser man en parantes efter Axel Oxenstierna, Magnus De la Gardie, Ture Sparre, Gustav Bielke 

och Johan Oxenstierna. Denna parentes är för att indikera att dessa herrar dömde i ett speciellt 

rådsfall, som i rådsprotokollet kallas Särskilda protokoll i rättegången mot Messenierna. Detta 

revisionsärende handlade om den unge Arnold Messenius. Hur han spridit elak propaganda om 

arvfursten Karl Gustav och drottning Kristina, något som inte accepteras och det går så långt att både 

Arnold Messenius och hans fader döms till döden.41 Detta typ av fall är unikt för denna treårs period 

och därför inte typiskt för vad rådet arbetar med. Men det är värt att sätta i parantes då Magnus De 

la Gardie som annars inte är speciellt aktiv är desto mer aktiv under detta revisionsärende. 

Sammanställning av rådets aktivitet i revisionsärenden åren 1649–1651. 

  

Möten per år: 1649: 7 1650: 29 1651: 26 

  Närvaro 49-51 Uttalanden  Per möte 

Axel Oxenstierna 0 / 21 / 15(+2)       0 / 141 / 128(+27) 0 / 6.7 /9.1 

Drottning Kristina 5 / 2 / 10  47 / 12 / 6  9.4 / 6 / 0.6 

Bengt Skytte  5 / 21 / 2  10 / 21 / 9  2 / 1 / 4.5 

Magnus De la Gardie 0 / 0 / 2(+4)  0 / 0 / 4(+40)  0 / 0 / 7.3 

Seved Båth  4 / 27/ 18  2 / 18 / 4  0.5 / 0.7 / 0.2 

Erik Ryning  2 / 15 / 7  1 / 6 / 3  0.5 / 0.4 / 0.4 

Åke Axelsson  4 / 18 / 0  3 / 18 / 0  0.8 / 1 / 0 

Erik Gyllenstierna 5 / 20 / 13  1 / 14 / 1  0.2 / 0.7 / 0.1 

                                                           
39 Norberg, Axel, <urn:sbl:10376>, Svenskt biografiskt lexikon, Johan N Lillieströhm, hämtad 2017-05-13. 
40 Asker, Björn, <urn:sbl:6291>, Svenskt biografiskt lexikon, Erik Ryning, hämtad 2017-06-05. 
41 Svenska riksrådets protokoll 165, s209-256 
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Gabriel Oxenstierna 0 / 11 / 1  0 / 9 / 1  0 / 0.8 / 1 

Knut Posse  5 / 22 / 6  1 / 6 / 1  0.2 / 0.3/ 0.2 

Gustav Horn   7 / 23 / 2  5 / 5 / 0  0.7 / 0.2 / 0 

Åke Hansson Ulfsparre 4 / 16 / 8  1 / 0 / 0  0.3 / 0  / 0 

Ture Sparre  2 / 15 / 6(+2)  0 / 1 / 6  0 / 0.1/ 1 

Mattias Soop  4 / 10 / 7  1 / 4 / 0  0.3 / 0.4 / 0 

Axel Lillie  3 / 2 / 12  2 / 0 / 0  0.7 / 0 / 0 

Fredrik Stenbock 3 / 7 / 6  0 / 2 / 0  0 / 0.3 / 0 

Lars Kagg  3 / 9 / 2  18 / 0 / 0  6 / 0 / 0  

Gustav Bielke  0 / 0 / 11(+4)  0 / 0 / 11  0 / 0 / 0.7 

Johan Berendes  0 / 1 / 10  0 / 8 / 16  0 / 8 / 1.6 

Arvid Wittenberg 0 / 0 / 10  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Per Brahe  0 / 0 / 5  0 / 0 / 5  0 / 0 / 1 

Erik Stenbock  0 / 0 / 5  0 / 0 / 1  0 / 0 / 0.2 

Herman Flemming  0 / 1 / 4  0 / 0 / 1  0 / 0 / 0.3 

Jacob P. De la Gardie 2 / 0 / 1  6 / 0 / 1  3 / 0 / 1  

Johan Oxenstierna 0 / 0 / (+3)  0 / 0 / (+3)  0 / 0 / 1 

Hans Wachtmeister 0 / 0 / 2  0 / 0 /2  0 / 0 / 1 

Johan Adler Salvius 0 / 0 / 2  0 / 0 / 1  0 / 0 / 0.5 

27 rådsmedlemmar är delaktiga i revisionsärenden åren 1649–1651. 

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649–1651. 

 

7.1.1 Typiskt revisionsfall 

 

Detta fall börjar den 20 mars 1650 och avslutas den 16 mars. Axel Oxenstierna, Gustaf Horn, Åke 

Axelsson, Knut Posse, Lars Kagg, Erik Gyllenstierna, Seved Båth, Bengt Skytte och Åke Hansson 

Ulfsparre deltar för att döma i en rättstvist mellan borgmästaren Arvid Larssons änka och 

direktörerna till ett före detta skeppsbolag.  

Ett skeppsbolag har köpt ett parti skeppmaster från Arvid Larsson företag men har inte betalat dem. 

Det finns kontrakt på köpet men skeppsbolagets representanter vill nu häva detta. Ärendet har gått 

genom rådstugurätten och kammarrätten där Arvid Larsson vunnit i båda instanserna. 42  

 

Till saken hör att detta skeppsbolag gick i konkurs för mer än ett årtionde sedan. Sekreteraren läser 

upp ett brev från 1634 som Arvid Larsson skrivit till kompaniet där han första gången efterfrågar 

betalning utan framgång. Denna Arvid Larsson är en i en lång rad som sökt ersättning från det nu 

ruinerade skeppsbolaget. Men efter år 1646 då drottning Kristina gav skeppsbolaget och dess 

direktörer åtalsfrihet och frihet från käromål går detta inte längre.43 

Innan man kallar in änkan och representanterna för de nu döda direktörerna går man igenom fallet 

och skaffar sig en bild av vad som sagts och hur kontraktet kan ha tecknats. 

                                                           
42 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 87. 
43 Ibid, s. 88. 
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Seved Båth anser att skeppsbolaget har lovat köpa masterna och skall därför också stå vid sitt ord. 

Axel Oxenstierna undrar då var detta skeppsbolag är? Skeppsbolaget har gått omkull och man kan 

inte längre tvinga bolaget att betala. Den stora frågan som rådet kommer att diskutera i detta ärende 

är vem de skall tvinga till att betala?  

Det första rådet funderar kring är om kontraktet som tecknades mellan Arvid Larsson och 

skeppsbolaget är offentligt eller privat tecknat. Vore det privat tecknat som Mattias Soop anser, kan 

den direktör som står bakom kontraktet tvingas betala. Medan Axel Oxenstierna å andra sidan anser 

att kontraktet är offentligt tecknat mellan Arvid Larsson och bolaget som målsman. Något 

majoriteten av rådet instämmer i. 44 

 

Man läser efter detta upp de tidigare fällande domarna, det är kammarrättens dom från 1642, 

rådstugedomen från 3 juni 1644 samt hovrättens dom från 29 november 1644. Alla tre kom fram till 

att Arvid Larsson har rätt till betalning för de master han levererat. 

Åke Axelsson påminner rådsherrarna att när hovrätten beslutade i frågan, ansåg de att direktörerna 

uppfört sig vårdslöst. De har haft stor skuld till att bolaget gått i konkurs, de borde därför betala till 

de kärande ur egen ficka.45 

Axel Oxenstierna kommer då till skeppsbolagets försvar. Orsaken till att bolaget gick i konkurs kunde 

direktörerna inte ha förutsett. Att Spanien plötsligt allierade sig med Tyskland och började angripa de 

svenska handelsskeppen var ett dråpslag för bolaget.46 Spanien slöt vid denna tidpunkt ett avtal med 

Tyskland, därefter angrep spanska skepp de svenska. Det var inte uttryckliga krigshandlingar, utan 

verkade vara utfört av spanska pirater.47 

Efter detta kallar rådet in representanterna för de nu döda direktörerna, däribland svärsonen 

Werhousen, Arvid Larssons änka samt en man vid namn Lars Arvedsson 

Axel Oxenstierna börjar med att berätta hur rådet och han själv har diskuterat fallet. Rådet ser att 

fallet har nått ett beslut tre gånger tidigare och även hur direktörerna blivit befriade tack vare det 

fribrev som Kristina utfärdade 1646. 

Axel frågar svärsonen Werhousen hur han ser på fallet vartefter Werhousen svarar. Eftersom han 

endast är svärson till direktören och inte är helt insatt i fallet kan han inte riktigt svara på frågorna. 

Han vet dock att drottning Kristina har gett direktörerna ett fribrev, där de friades från framtida 

käranden.  

Axel Oxenstierna förhör därefter svärsonen om hur affärerna upprättats med Arvid Larsson och om 

det ingåtts några speciella kontrakt dem i mellan. Han frågar detta då ett personligt kontrakt i så fall 

inte skulle skyddas av drottningens fribrev. 

Men svärsonen är övertygad att kontraktet är tecknat med bolaget, så även ur denna vinkeln kan 

rådet inte tvinga bolaget att betala för sina misstag. 

Efter detta försvarar sig Werhausen och Lars Arvedsson med att de kontrakt som upprättats var i 

bolagets namn och därför skyddade av drottningens fribrev. Detta är Arvid Larssons änka inte är nöjd 

                                                           
44 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 87. 
45 Ibid, s. 88. 
46 Ibid, s. 88. 
47 Åslund, Leif, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf>, s. 11. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf
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med. Hon kan inte gå med på att de ska klara sig undan sina skyldigheter. Denna änka är för övrigt 

den enda kvinna förutom drottning Kristina som uttalar sig under hela år 1650 i rådet.48 

Då alla parter har hörts och rådsherrarna är nöjda med de svar de fått, är det dags att fatta ett 

beslut. Axel Oxenstierna börjar. Han tycker att detta ärende egentligen är en liten sak, det rör sig inte 

om någon stor summa. Som han ser det har direktörerna för skeppsbolaget visat dåligt omdöme, de 

skulle ha tagit av bolagets kvarvarande medel och betalat av sina skulder. De kunde ha sålt några av 

de skepp som kronan senare fick av bolaget och använt dessa pengarna. Om han själv dömde hade 

han inte hållit med hovrätten. Genom deras försummelse har många blivit lidande. Men nu är läget 

som så att alla de gamla direktörerna är döda och bolaget finns inte mer.  

Efter en diskussion mellan Axel Oxenstierna, Bengt Skytte, Erik Ryning, Gustav Horn och Åke Axelsson 

tycker de alla att bolaget har en stor skuld i detta och borde betala. Problemet kvarstår enligt Axel, 

skeppsbolaget finns inte kvar att tvingas betala. Erik Ryning känner att om samvetet fick styra borde 

änkan få betalt.  

Åke Axelsson informerar då de övriga att drottning Kristina redan har planer på att änkan skall få 

ersättning. Axel Oxenstierna tycker detta vore propert varvid de övriga rådsherrarna håller med. 

 

Axel ser däremot ingen annan möjlighet än att fria bolaget. Han ger fyra argument varför. 

1- Eftersom de på plats nu endast är talespersoner. 

2- Bolaget inte längre finns. Det har gått i konkurs. 

3- Direktörerna är alla döda. 

4- Fribrevet som drottning Kristina utfärdade 1646. 

Att låta änkan få betalt är inte otänkbart. Rådet beslutar därför att fråga Drottningen om änkan inte 

skulle kunna få ersättning från kronan för dessa master. Kronan har som sagts tidigare gjort en vinst 

av skeppsbolagets konkurs och det vore det redliga att betala änkan.49 När Kristina den 23 mars tar 

del av rådets tankar kring detta revisionsärende beslutar hon att änkan mycket riktigt får ersättning 

av kronan.50 

7.2 Inrikespolitik  

 

I denna kategori behandlas allt som rör det egna riket. Från den stora bristen på spannmål till 

huruvida olika städers önskan om utökade privilegier. 

Riksdagen år 1650 som kom att bli lång och komplicerad med politiska intriger och upprorsstämning. 

Om man ser antalet möten och antalet uttalanden mellan de tre åren är det tydligt att det var ett 

innehållsrikt år. Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Jacob P. De la Gardie och Per Brahe, när han 

kommer till riket dagen efter riksdagens öppnande, spelar alla viktiga roller i detta politiska 

skådespel. Det är dock utan tvekan Kristina som styr och dikterar det mesta inom detta område. 

Intressant också är att Johan Adler Salvius som sett över alla fem ärenden och de tre åren är som 

mest aktiv 1650 och med sina totalt 130 uttalanden sker 50 i inrikes och 51 på provinserna. Att det är 

                                                           
48 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 89. 
49 Ibid, s. 89. 
50 Ibid, s. 102. 
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51 på provinserna är mindre förvånande då Johan Adler Salvius strax innan 1650 års riksdag kommer 

hem från Tyskland, där han varit med och förhandlat om den westfaliska freden.51 

Sammanställning av rådets aktivitet i inrikespolitiska ärenden åren 1649–1651. 

Möten per år. 1649: 43 1650: 66 1651: 15 

  Närvaro 49–51 Uttalanden  Per möte 

Drottning Kristina 38 / 44 / 7  214 / 575 / 93  5.6 / 13 / 13.2 

Axel Oxenstierna 7 / 48 / 12       52 / 312 / 110  7.5 / 6.5 / 9.3 

Jacob P. De la Gardie 29 / 25 / 6  110 / 143 / 25  3.8 / 5.7 / 4.1 

Per Brahe  0 / 24 / 13  0 / 133 / 50  0 / 5.5 / 3.8 

Gabriel Oxenstierna 18 / 44 / 5  5 / 57 / 0  0.3 / 1.3 / 0 

Erik Ryning  38 / 47 / 9  20 / 27 / 2  0.5 / 0.6/ 0.2 

Bengt Skytte  24 / 45 / 0  17 / 30 / 0  0.7 / 5.7 / 0 

Lars Kagg  17 / 49 / 6  13 / 30 / 5  0.8 / 0.6 / 0.8 

Knut Posse  33 / 52 / 10  9 / 34 / 1  0.3 / 0.7 / 0.1 

Erik Gyllenstierna 34 / 49 / 12  4 / 15 / 1  0.1 / 0.3 / 0.1 

Seved Båth  48 / 57/ 13  12 / 27 / 7  0.6 / 0.5/ 0.5 

Gustav Horn   28 / 54 / 0  12 / 17 / 0  0.4/ 0.3 / 0 

Johan Adler Salvius 0 / 30 / 0  0 / 50 / 0  0 / 1.7 / 0 

Åke Axelsson  12 / 37 / 0  2 / 12 / 0  0.2 / 0.3 / 0 

Mattias Soop  28 / 44 / 7  3 / 7 / 0  0.1 / 0.2 / 0 

Johan Berendes  0 / 0 / 13  0 / 0 / 26  0 / 0 / 2 

Magnus De la Gardie 2 / 9 / 3  3 / 6 / 0  1.5 / 0.7 / 0 

Ture Sparre  28 / 36 / 11  0 / 1 / 1  0 / 0.02/ 0.1 

Fredrik Stenbock 20 / 47 / 2  0 / 3 / 0  0 / 0.1 / 0 

Axel Lillie  6 / 23 / 8  0 / 2 / 0  0 / 0.1 / 0 

Herman Flemming  0 / 21 / 8  0 / 9 / 7  0 / 0.4 / 0.9 

Anders Thorstensson 0  / 11 / 0  0 / 9 / 0  0 / 0.8 / 0 

Åke Hansson Ulfsparre 23 / 18 / 7  0 / 0 / 0  0 / 0  / 0 

Gustav Bielke  0 / 8 / 8  0 / 3 / 0  0 / 0.4 / 0 

Erik Stenbock  0 / 9 / 1  0 / 1 / 0  0 / 0.1 / 0 

Gustav Lejonhuvud 0 / 8 / 0  0 / 3 / 0  0 / 0.4 / 0 

Schering Rosenhanne 0 / 8 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Jöns Kurk  0 / 6 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Carl Gyllenhielm 4 / 0 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

29 rådsmedlemmar är delaktiga i inrikespolitiska ärenden åren 1649–1651. 

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649–1651. 

 

7.2.1 Typiskt inrikespolitiskt fall 

 

Drottning Kristina, Per Brahe, Axel Oxenstierna, Jacob P. De la Gardie, Gabriel Oxenstierna, Gustav 

Horn, Mattias Soop, Åke Axelsson, Erik Ryning, Knut Posse, Lars Kagg, Fredrik Stenbock, Ture Sparre, 

Erik Gyllenstierna, Seved Båth, Magnus De la Gardie, Adler Salvius, Axel Lillie, Bengt Skytte, Herman 

                                                           
51 Johan Adler Salvius, urn:sbl:5540 
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Flemming, Gustav Bielke, Schering Rosenhane, Gustav Lejonhuvud och Jöns Kurk, är inblandade i 

detta ärende som kommer fortsätta över fyra rådsmöten. 

Södertälje stad kommer den 29 juli 1650 in med en ansökan, där de ber om stöd sedan staden i stort 

sett brunnit ner till grunden kring årsskiftet 1649–1650. De önskar bland annat få tillbaka sina 

stadsprivilegier och seglation när staden återigen är uppbyggd.  

Drottning Kristina, Per Brahe och Jacob P. De la Gardie anser att det bästa vore att ge Södertälje det 

stöd och resurser som behövs för att återuppbygga staden igen. Kristina föreslår att staden skulle 

kunna få sin seglation igen. Axel Oxenstierna motsätter sig detta då han anser att detta skulle ruinera 

Stockholm. Att sprida ut handeln mellan Stockholm och de närliggande städerna såsom Södertälje är 

missgynnande för hela regionen enligt Axel.52 

Kristina anser däremot att Södertäljes återbyggande kunde vara en möjlighet att sammanföra 

Södertälje och Stockholm till en stad med gemensamma privilegier, detta vore speciellt gynnsamt 

eftersom Södertälje har sådana fina möjligheter för sjöfart.53  

Det dröjer nu ända till den 26 november innan ärendet om Södertäljes önskan om seglation 

fortsätter, denna gång gör de gemensam sak med bland annat Gävle. 

Axel Oxenstierna var redan på det första mötet emot att Södertälje skall få öppna sin hamn för 

handel. Då det skulle kunna ruinera Stockholm. Han är fortsättningsvis negativ. 

Axel ger två skäl till varför.  

1- Hennes majestäts tull, det må se ut att det är lika var den än läggs, men så är inte fallet. 

2- För själva kommersens skull och för att få en blomstrande stad har riket varit tvungen att 

styra handeln till Stockholm. Det har bara funnits en stad som duger och så är det ännu. 

Drottning Kristina, Åke Axelsson, Seved Båth, Gösta Lejonhuvud, Herman Flemming, Adler Salvius, 

Bengt Skytte och Gustav Horn håller inte med Axel i detta. Hans argument är starka men de är alla för 

att lätta på restriktioner då det kommer till Södertäljes seglation.54 

Kristina tar Gävle som exempel. Den staden har fungerat bra och skulle klara av handel. Axel tycker 

att det kanske ser så ut, men staden duger ändå inte till att klara handeln. Handeln skulle inte dra 

några större summor och därför inte påverkar städerna på ett nog positivt sätt. 

Men kan man inte unna städerna ens det lilla undrar Kristina? 

Axel svarar. – 

”Seer der af den elaka effecten.”55 

Trots Axel Oxenstiernas motstånd bestämmer rådet med Kristina i spetsen, att se över möjligheterna 

för Södertälje och Gävle att bygga skepp och skeppa sina varor till andra städer.56  

Den 12 december fortsätter ärendet om Södertäljes önskan att få sina privilegier återinsatta. Kristina 

ber Bengt Skytte, Seved Båth, Knut Posse och Johan Adler Salvius att diskutera omständigheterna 

kring detta med Södertäljes kansliråd, landshövdingen, borgmästaren från Stockholm och Södertälje 

                                                           
52 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 243. 
53 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 260. 
54 Ibid, s. 411. 
55 Ibid, s. 415. 
56 Ibid, s. 411–416. 
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samt två holländska handelsmän, Petter Spiring och Lovis De Geer.57 

 

Adler Salvius menar att Borgmästaren och kanslirådet är partiska i fallet, varvid Kristina svarar. –  

”Dhe kunde då frambära sine argument, och inthet klaga sigh [ej?] vara hörde.” 

Dessa överläggningar sker över två möten med samma deltagare, 16 och 18 december.  

Efter det första mötet den 16 december har rådet med Bengt Skytte i spetsen sammanställt en lista 

med villkor som staden Södertälje måste efterfölja om de vill få sin seglation tillbaka. 

Bengt Skytte läser upp denna lista för de församlade.  

1- Handelsmän i staden förbjuds segla till utlandet. De som äger andelar i skeppskompanier 

som handlar med utlandet är dock befriade i detta. 

2- Handelsmän får segla från Södertälje till alla svenska städer och provinser. Bäst vore om de 

kunde handla endast med svenska och finska städer. 

3- Att invånarna i Södertälje må ha tillstånd att handla med Kopparberget lika som andra 

städer. 

4- Slippa accisen på utländska drycker. 

5- Slippa lilla tullen då de för sina varor ur eller till andra städer.  

6- För en bestämd tid vara fri från accisen och mantalspenningarna.58 

De båda handelsmännen Petter Spiring och Lovis de Geer kommer med många goda idéer för hur 

man kan underlätta för handeln och Södertäljes uppbyggande. Borgmästaren i Stockholm är mindre 

öppen för dessa förslag. Han är rädd att Södertäljes friare restriktioner då det kommer till handel, 

kommer ruinera Stockholm. Något Bengt Skytte och Spiring inte tror kommer hända. Spiring berättar 

hur det ser ut i Holland. –  

”Seer uthaf andre land och rijken, såsom Spanien, Frankrike etc., der vahrurna äre i landen men 

commercierna inthet frij, tvert om i Holland, der commercierna hafva varit frij och inge vahrur falla i 

landen, äre lichvel der i störste ymnigheet.” 

Fri handel har inneburit ett överflöd av varor som inte ens Frankrike eller Spanien kan leva upp till.59 

Ett argument till varför de svenska handelsmännen var kritiska till Spirings och De Geers förslag hittar 

man i Den svenska utrikespolitikens historia av Georg Landberg. Han skriver om Sveriges inställning 

till handel kontra de holländska. De holländska handelsmännen förespråkar i högre grad fri handel än 

de mer protektionistiska svenska handelsmännen.60 

Seved Båth kan inte se att Södertäljes möjlighet till att handla sjövägen skulle skada Stockholm annat 

än att det skulle locka till sig mer handel in i stadszonen.61 Något som från början var Axel 

Oxenstiernas absolut starkaste argument emot Södertäljes seglation.62 

                                                           
57 Svenska riksrådets protokoll 1651, s. 432. 
58 Ibid, s. 435–436. 
59 Ibid, s. 438. 
60 Landberg, Georg 1952, s. 53–55. 
61 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 438. 
62 Ibid, s. 243. 
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Eftersom Kristina inte närvarar denna dag beslutar rådet att hon skall få en lista med argument för 

och emot Södertäljes seglation.63  

Vad som i slutändan beslutades står inte noterat i rådsprotokollen för åren 1650 eller 1651, det kan 

vara så att det dröjer så långt som till 1652 eller ännu längre innan det sista ordet lades i detta 

ärende.  

 

7.3. Utrikespolitik 

 

I denna kategori behandlas sådant som rör relationerna med nationerna runt det svenska riket. År 

1649 var det stor fokus på det utrikespolitiska spelet. En rysk delegation kommer på sommaren till 

Sverige. De båda nationerna skall förhandla om bland annat svenska överlöpare. Axel Oxenstierna är 

i dessa samtal oerhört framträdande. På 14 möten har Axel 241 uttalanden. Men efter den 19 

september då han plötsligt försvinner tar Erik Gyllenstierna över som drivande i förhandlingarna. På 

fem möten gör Erik 22 inlägg. Långt ifrån Axels antal, men hälften av Eriks inlägg för hela 1649 sker 

på dessa fem möten efter Axel Oxenstierna lämnat förhandlingarna. Det är även många diskussioner 

om situationen i Europa. Till exempel, inbördeskriget i England och om Frankrike som ber om hjälp, 

detta i form av diplomaten Pierre Chanut. Dessa ärenden är återkommande sett över de tre åren 

som uppsatsen baseras på. 

1650 är det lugnare på den utrikespolitiska planet, men situationen i England och Frankrike följs noga 

samt hur det går med de pengar som riksrådet lyckades förhandla till sig i skadestånd för de svenska 

överlöparna.  

Sammanställning av rådets aktivitet i utrikespolitiska ärenden åren 1649–1651. 

Möten per år. 1649: 93 1650: 35 1651: 15 

  Närvaro 49–51 Uttalanden  Per möte 

Drottning Kristina 72 / 30 / 16  475 / 193 / 44  6.6 / 6.4 / 2.7 

Axel Oxenstierna 41 / 15 / 13       435 / 85 / 44  10.1 / 5.7 / 3.4 

Jacob P. De la Gardie 45 / 15 / 14  151 / 42 / 15  2.4 / 9.5 / 1.8  

Erik Gyllenstierna 64 / 27 / 11  44 / 1 / 0  0.7 / 0.03 / 0 

Bengt Skytte  45 / 19 / 6  27 / 2 / 0  0.4 / 1.6 / 0 

Magnus De la Gardie 4 / 6 / 7  11 / 9 / 9  2.8 / 1.5 / 1.3 

Erik Ryning  38 / 27 / 3  12 / 2 / 2  0.5 / 1 / 0.7 

Seved Båth  72 / 33 / 13  8 / 6 / 1  0.2 / 0.8 / 0.5 

Gabriel Oxenstierna 20/ 25 / 4  4 / 9 / 0  0.2 / 0.4 / 0 

Johan Adler Salvius 0 / 14 / 0  0 / 13 / 0  0 / 0.9 / 0 

Gustav Horn   48 / 30 / 4  4 / 8 / 0  0.3 / 0.6 / 0 

Mattias Soop  53 / 30 / 7  3 / 7 / 0  0.1 / 0.2 / 0 

Per Brahe  0 / 8 / 2  0 / 5 / 4  0 / 0.6 / 2 

Åke Axelsson  21 / 25 / 2  2 / 5 / 0  0.1 / 0.2 / 0 

Herman Flemming  0 / 13 / 8  0 / 0 / 6  0 / 0 / 0.8 

Johan Berndes  0 / 0 / 8  0 / 0 / 4  0 / 0 / 3.5 

Lars Kagg  11 / 16 / 3  1 / 1 / 0  0.1 / 0.1 / 0 

Knut Posse  47 / 23 / 5  2 / 0 / 0  0.2 / 1.5 / 0.3 

                                                           
63 Svenska riksrådets protokoll 1651, s. 438. 
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Fredrik Stenbock 15 / 23 / 11  0 / 1/ 0  0 / 0.1 / 0  

Gustav Bielke  0 / 4 / 10  0 / 1 / 0  0 / 0.8 / 0 

Erik Stenbock  0 / 5 / 6  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gösta Lejonhuvud 0 / 1 / 2  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Schering Rosenhanne 0 / 6 / 0  0 / 2 / 0  0 / 0.3 / 0 

Axel Lillie  5 / 11  / 11  2 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Johan Oxenstierna 0 / 0 / 2  0 / 0 / 3  0 / 0 / 1.5 

Ture Sparre  41 / 23 / 8  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0  

Åke Hansson Ulfsparre 48 / 10 / 9  0 / 0 / 0  0 / 0  / 0 

Jöns Kurk  0 / 3 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustaf Köningsmark 0 / 0 / 2  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Gustavsson 6 / 0 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Hans Wachtmesiter 0 / 0 / 2  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Arvid Wittenberg 0 / 0 / 10  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

 

32 rådsmedlemmar är delaktiga i utrikespolitiska ärenden åren 1649–1651.  

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649–1651. 

 

7.3.1 Typiskt utrikespolitiskt fall 

 

De svenska relationerna med England och Skottland. 

Inblandade i detta är Drottning Kristina, Jacob P. De la Gardie, Gabriel Oxenstierna, Gustav Horn, 

Mattias Soop, Åke Axelsson, Erik Ryning, Lars Kagg, Erik Gyllenstierna, Seved Båth, Åke Ulfsparre, 

Bengt Skytte och Knut Posse. 

Den 21 februari 1649.  

Det råder inbördeskrig i England. Den engelske Kung Karl I halshöggs av sitt eget folk för en knapp 

månad sedan. Prins Karl II har flytt till Skottland och har genom omvägar skickat ett brev till Kristina 

där han ber om Sveriges stöd.64 

Prins Karl II begär att Sverige skickar sex skepp och ammunition som understöd till hans och 

Skottlands krig mot de engelska upprorsmakarna. Han önskar ett snabbt svar på denna begäran.  

Jacob P. De la Gardie är först ut med att svara. Han anser att det är ett problematiskt läge. Sverige 

har länge favoriserat skottarna, men drottning Kristina kan inte riskera att verka partisk just nu i 

denna prekära situation. 

Kristina undrar då varför man inte kan ta Skottlands parti i denna fråga som landet av tradition har 

gjort. Sverige har förut favoriserat dem, så varför inte nu också? 

Gabriel Oxenstierna anser att det inte uttryckligen var nationen man favoriserade utan mest en den 

person som styrde riket. 

Det fortsätter ett tag till där Kristina argumenterar för att få hjälpa skottarna medan Jacob P. De la 

Gardie och Gabriel Oxenstierna förespråkar en mer passiv inriktning, för att inte ådra sig Englands 

ogillande.  

                                                           
64Bergh, Severin, Svenska riksrådets protokoll 13, 1649, riksarkivet, Kungliga boktryckeriet, P.A. Nordstedt & 
Söner, Stockholm 1912, s. 16. 
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Kristina står dock på sig och vill att rådet överlägger, Consultatio i frågan.  

Jacob P. De la Gardie. –  

”När H. K. M:t befaller, att man skal öfverleggiat, så vill man görat efter bästa maneret, som eens 

förnuft göra kan.”65 

Jacob fortsätter. Det första vi måste ta i beaktning är allt oväsen som kommer från England, de 

verkar lida av yrsel och agerar inte rationellt. 

Kristina svarar, religion är blott en ursäkt och för oss i Sverige spelar det föga roll vem som har 

makten i England, Calvinister eller Papister.  

Jacob P. De la Gardie berättar då att Spanien, påven och Österrike alla tre försöker förstora sin egen 

religion. Samma som Calvinistern och Papister gör i England.  

Kristina anser att religion är detsamma som en regnkappa 

 

”Är såsom en regnkappa.”66 

Så här fortsätter det, tills dess Kristina sätter saker på sin spets. Skottarna slåss för freden, sitt land 

och de stora inkomster som skulle följa med religionen. Varför skall vi då inte hjälpa dem? Hon 

befaller därefter alla i rådet att fundera på detta till nästkommande fredag.67 

Något sådant möte där rådet beslutar vilken sida de ska stötta syns däremot inte i rådsprotokollet. 

Relationen med Skottland och England fortsätter vara komplicerad under hela perioden 1649–1651. 

Men allt eftersom England återfår sin styrka och bland annat besegrar skottarna slipper rådet välja 

sida.68  

7.4 Provinserna 

 

I denna kategori behandlas det som rör provinserna, exempelvis Livland, Pommern eller 

gränsdragningar efter den westfaliska freden. 

På våren 1649 kommer det till Sverige en delegation från Pommern och rådet kommer att förhandla 

med dem om hur det nya styret skall se ut. Pommern är en av provinserna som Sverige vann efter 

kriget mot Tyskland och den westfaliska freden. 

Då de faktiska mötena med dessa herrar från Pommern är skriva på tyska och rådsherrarna som 

deltar ej utskriva är dessa inte kvantifierade. Men i det vardagliga rådsarbetet kommer 

förhandlingarna med dessa herrar ofta upp och rådet diskuterar framgångar och motgångar samt 

slipar på argument för nästa möte med dessa adelsherrar från Pommern. 

1650 är det ungefär samma aktivitet för möten och uttalanden. Pommern, Mecklenburg, huruvida 

tyska eller svenska soldater skall användas som fredsbevarare i dessa provinser eller hur borgare och 

adelsmän är missnöjda är ständigt återkommande ämnen. 

1651 har överlag färre rådsmöten än de två andra åren, intressant är att samtal om provinserna då i 

stor majoritet förs mellan Axel Oxenstierna och drottning Kristina, med några få inlägg från de 

resterande rådsmedlemmarna . 

                                                           
65 Svenska riksrådets protokoll 1649, s. 17. 
66 Ibid, s. 17. 
67 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 18. 
68 Ibid, s. 328. 
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Sverige som varit indragen i det 30-åriga kriget och nu äntligen fått till en fred med Tyskland och 

genom den tagit i besittning östersjöprovinserna, Pommern, Bremen -Verde och Mecklenburg. 

Problem uppstår dock med styret av dessa.  

Den svenska inställningen är till en början att styra dessa provinser fredligt och utan större 

förändringar. Johan Adler Salvius som hjälpt till att förhandla fram den westfaliska freden och som 

1650 kommer tillbaka till Sverige och rådet förespråkar också denna vision. Det tyska hovets intriger 

och problematik visar sig bli svåra att hantera för den nya svenska regimen i dessa provinser.69 

Sammanställning av rådets aktivitet i ärenden rörande de svenska provinserna. Åren 1649–1651. 

Möten per år. 1649: 40 1650: 35 1651: 12 

  Närvaro 49–51 Uttalanden  Per möte 

Drottning Kristina 32 / 31 / 11  166 / 190 / 43  5.1 / 6.1 / 3.9 

Axel Oxenstierna 21 / 23 / 10       130 / 135 / 52  6.2 / 5.9 / 5.2 

Jacob P. De la Gardie 31 / 19 / 5  59 / 35 / 0  3.8 / 5.7 / 0 

Johan Adler Salvius 0 / 21 / 2  0 / 51 / 2  0 / 1.7 / 1 

Gabriel Oxenstierna 10 / 20 / 4  4 / 2 / 2  0.4 / 0.1 / 0.5 

Bengt Skytte  31 / 20 / 5  7/ 2 / 5  0.2 / 0.1 / 1 

Erik Ryning  23 / 20 / 4  1 / 1 / 0  0.04 / 0.1/ 0 

Herman Flemming  0 / 18 / 8  0 / 9 / 7  0 / 1.3 / 0.9 

Magnus De la Gardie 1 / 11 / 8  3 / 9 / 3  3 / 0.8 / 0.4 

Johan Berndes  0 / 0 / 9  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Per Brahe  0 / 9 / 4  0 / 3 / 0  0 / 0.3 / 0 

Erik Gyllenstierna 24 / 22 / 9  1 / 0 / 0  0.1 / 0 / 0 

Lars Kagg  3 / 14 / 9  0 / 2 / 0  0 / 0.1 / 0 

Knut Posse  24 / 27 / 5  0 / 0 / 0  0.3 / 0 / 0 

Gustav Horn   30 / 31 / 5  1 / 1 / 0  0.03/ 0.30 / 0 

Åke Axelsson  18 / 24 / 1  2 / 0 / 0  0.1 / 0 / 0 

Mattias Soop  16 / 25 / 5  1 / 0 / 0  0.1 / 0 / 0 

Seved Båth  34 / 31 / 11  1 / 0 / 0  0.03 / 0 / 0 

Fredrik Stenbock 5 / 26 / 5  1 / 0 / 0  0.3 / 0 / 0 

Gustav Bielke  0 / 6 / 9  0 / 5 / 6  0 / 0.8 / 0.7 

Åke Hansson Ulfsparre 23 / 8 / 5  0 / 0 / 0  0 / 0  / 0 

Ture Sparre  22 / 21 / 5  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Axel Lillie  3 / 15 / 9  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Erik Stenbock  0 / 5 / 6  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Gustavsson 3 / 0 / 0  1 / 0 / 0  0.3 / 0 / 0 

Johan Oxenstierna 0 / 0 / 3  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Jöns Kurk  0 / 3 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Lejonhuvud 0 / 2 / 1  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Schering Rosenhanne 0 / 6 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Arvid Wittenberg 0 / 0 / 10  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Köningsmark 0 / 0 / 4  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Hans Wachtmeister 0 / 0 / 3  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

 

32 stycken rådsmedlemmar är aktiva i ärenden rörande provinserna åren 1649-1651.  

                                                           
69 Landberg, Georg 1952, s. 52–54. 
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Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649–1651. 

 

7.4.1 Typiskt fall rörande provinserna 

 

20 mars 1649. Ett ärende rörande provinsen Mecklenburg, Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, 

Gustav Horn, Fredrik Stenbock, Erik Gyllenstierna, Seved Båth, Magnus De la Gardie, Axel Lillie, Bengt 

Skytte, Herman Flemming, Erik Stenbock och Gustav Bielke deltar.70 

Guvernören Erik Hansson i Mecklenburg med säte i provinsens huvudstad Wissmar har problem att 

styra regionen.  

 

Adeln i provinsen vill inte längre skeppa ut spannmål från stadens hamn. De begär att den spannmål 

som lämnar området skall skeppas från ett skeppsvarv utanför staden. 

Axel Oxenstierna som är väl förtrogen med provinsen ger Kristina råd. Han tycker att Kristina skall 

spela hårt mot hårt. Beordra guvernören att inte ge efter för dessa adelsherrar. Guvernören skall 

stoppa all form av utskeppning från de skeppsvarv som adelsherrarna vill styra spannmålshandeln 

till.  

Kristina håller med Axel i hans råd och beslutar därefter. 71 

 

Sekreterare läser sedan upp ett ärende rörande hertigen av Mecklenburg som kräver pengar för 

utförda tjänster och varor. 

Varpå Axel Oxenstierna svarar. – 

”ville Hertigen betala K. M:t det han änn står tillbaka medh contribution, kunde den posten och så 

betalas.”72 

Om hertigen i Mecklenburg vill ha betalt för tjänster och varor från oss, så får han börja med att 

betala den kontribution som hertigen av Mecklenburg är skyldig kronan. Mer än så sägs inte rörande 

hertigens klagomål, men det är gott nog så. 

En överstelöjtnant Rebbener har kommit med ett klagomål på grund av en oförrätt som hertigen av 

Mecklenburg har utsatt honom för. Han anser sig vara felaktigt fängslad i staden Schwerin på grund 

av en eldsvåda.  

Detta är något som Axel Oxenstierna inte har hört talas om. Magnus de La Gardie däremot känner till 

detta och informerar Axel och rådet om situationen med Rebbener. Överstelöjtnanten har berättat 

hur borgare i staden har vittnat att han inte är skyldig till denna eldsvåda. Rebbener kan dock tänka 

sig betala för den eftersom han skulle bli ruinerad om han fortsatte sitta fängslad. 

Axel Oxenstierna oroar sig att än om detta ärende må vara en liten sak. Det kan växa och bli 

komplicerat i fall det blir ett rättsärende med hertigen av Mecklenburg. Axel råder därför Kristina att 

inte blanda sig i detta politiska spel. Kristina håller med. Kristina förstår att det kunde bli ett problem 

gällande mer än bara rättstvisten. Detta skulle till exempel kunna ställa till det gällande tullen.73  

                                                           
70 Bergh, Severin, Svenska riksrådets protokoll 15, 1651–1653, riksarkivet, Kungliga boktryckeriet, P.A. 
Nordstedt & Söner, Stockholm 1920, s. 15. 
71 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 16. 
72 Ibid, s.16. 
73 Svenska riksrådets protokoll 1651, s. 17. 



28 
 

Kristina bestämmer sig dock för att ge överstelöjtnanten ett ekonomiskt stöd under rättegången. 

Detta för att han inte skall vara helt barskrapad när den är över. Han har trots allt hamnat i detta 

genom att ha tagit värvning i hennes tjänst.74 

Nästa fråga handlar om godset Teutenwinkell. Axel Oxenstierna kan efter att han hamnat i fejd med 

hertigen av Mecklenburg inte längre sälja godset. I alla fall inte utan prinsens tillåtelse. Han önskar 

därför att Kristina ger honom sitt godkännande till en försäljning. Kristina beslutar att häva köpet om 

det inte går övertyga hertigen av Mecklenburg att köpa det.75 

 

Sista punkten för dagen är om ölet från Wissmar. Staden exporterar öl, denna öl är just nu ålagd en 

skatt kallad tolagen, en slags import och exportavgift. Provinsen Mecklenburg och staden Wissmar är 

sedan en tid tillbaka befriad från licensen. Även det en export och importskatt.76 Frågan lyder, då 

staden är befriad av licensen skall de ändå betala tolagen? Kristina beslutar att de skall befrias från 

dem båda. Detta är nödvändigt om Wissmar skall ha en chans att frodas som stad. 

 

Nu då alla frågor rörande Mecklenburg är behandlade ber Kristina Axel Oxenstierna, Gustav Horn och 

Magnus De la Gardie att prata med sändebudet från Mecklenburg. När sändebudet i sin tur har 

skriftligen inkommit med svar på det som rådet idag diskuterar kan hon bjuda honom på en 

audiens.77  

 

Denna audiens är inte protokollförd och inga mer noteringar finns i rådsprotokollet rörande detta 

sändebud och Mecklenburgs svar år 1649–1651. 

 

7.5 Övrigt 

 

I denna kategori behandlas ämnen som inte faller in under de andra kategorierna.  

Även här står det en parentes efter vissa namn samt efter 1649 och antalet möten det året. Denna 

parentes är för att visa aktiviteten för förhandlingarna Kristina förde med rådet för att föra fram sin 

kusin hertig Karl Gustav till arvfurste. Något som försiggick över fyra rådsmöten, där ser man att 

drottning Kristina och Jacob P. De la Gardie var särskilt aktiva. Just dessa fyra möten rörande Karl 

Gustavs upphöjning till arvfurste är intressant. Jacob P. De la Gardie gör sitt bästa för att förhandla 

med Kristina, men hon går inte att stoppa. Med löfte från Kristina om att ha sin kusin Karl Gustav i 

åtanke då det kommer till giftermål går rådet med på att upphöja honom till arvfurste.78 Axel 

Oxenstierna är vid denna tidpunkt sjuk och får motvilligt lov att skriva under successionsakten 

liggandes i sjuksängen.79 

Sekreteraren som går till Axel Oxenstierna för att få hans underskrift, hörde då detta av Axel 

angående successionsakten. –  

                                                           
74 Svenska riksrådets protokoll 1651, s. 17. 
75 Ibid, s. 17. 
76 http://www.fho.sls.fi/kalla/280/alla-dessa-tullar-en-arkivguide-en-vagledning-till-tullarkiv-och-
tullhandlingar-i-riksarkivet/, hämtad 2016-04-15. 
77 Svenska riksrådets protokoll 1649, s. 18. 
78 Petersson, Erik 2011, s. 170–171. 
79 Nilsson, A, Sven, <urn:sbl:7882>, Svenskt biografiskt lexikon, Axel Oxenstierna, hämtad 2017-05-13. 

http://www.fho.sls.fi/kalla/280/alla-dessa-tullar-en-arkivguide-en-vagledning-till-tullarkiv-och-tullhandlingar-i-riksarkivet/
http://www.fho.sls.fi/kalla/280/alla-dessa-tullar-en-arkivguide-en-vagledning-till-tullarkiv-och-tullhandlingar-i-riksarkivet/
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”Jag bekänner det med allvar, att om min grav stod mig i denna timmen öppen och mitt vilkor vore 

att lägga mig i graven eller ock underskriva instrumentet om successionen, så tagen fanen, om jag 

icke hellre ville lägga mig i graven än som det underskriva.”80 

Överlag är det tydligt hur Kristina är den mest aktiva parten rörande kröningen och sin kusin Karl 

Gustavs upphöjning till arvfurste. När kröningen genomförs sent på hösten år 1650 försvinner i stort 

sett allt som tidigare kategoriserats under övrigt. Eftersom denna kategori varit så tydligt kopplad till 

ärenden rörande kröningen och Karl Gustavs upphöjelse till arvfurste. 

Möten per år. 1649: 9 (+4) 1650: 22 1651: 3 

  Närvaro 49–51 Uttalanden  Per möte 

Drottning Kristina 9(+4) /18/1  38(+48) /163/1  6.6 / 9 / 1 

Axel Oxenstierna 0 / 16 / 2       0 / 85 / 10  0 / 5.3 / 5 

Jacob P. De la Gardie 5(+4) / 11 / 1  13(+41) / 32 / 0  6 / 2.9 / 0  

Bengt Skytte  6(+4) /14 / 0  1(+1) / 1 / 0  0.2 / 0.1 / 0 

Erik Ryning  3(+2) / 12 / 0  4(+4) /1 / 0  1.6 / 0.1 / 0 

Per Brahe  0 / 11 / 0  0 / 23 / 0  0 / 2.1 / 0 

Johan Adler Salvius 0 / 15 / 0  0 / 16 / 0  0 / 1.1 / 0 

Lars Kagg  1(+4) / 11 / 0  3(+2) / 2 / 0  1 / 0.2 / 0 

Knut Posse  7(+4) / 18 / 0  0(+1) / 1 / 0  0.1 / 0.1 / 0 

Gustav Horn   8(+4) / 18 / 1  0(+1)/ 1 / 0  0.1 / 0.1 / 0 

Åke Axelsson  4(+4) / 12 / 0  3(+1) / 7 / 0  0.5 / 0.6 / 0 

Mattias Soop  6(+4) / 11 / 0  0(+5) / 2 / 0  0.5 / 0.2 / 0 

Seved Båth  7(+3) / 19 / 1  5(+2) / 0 / 0  0.7 / 0 / 0 

Gabriel Oxenstierna 2(+4)/ 16 / 0  0(+1) / 0 / 0  0.2 / 0 / 0 

Erik Gyllenstierna 7(+4) / 19 / 1  0(+1) / 0 / 0  0.1 / 0 / 0 

Axel Lillie  3 / 11 / 1  1 / 1 / 0  0.3 / 0.1 / 0 

Fredrik Stenbock 3(+1) / 13 / 1  1 / 0 / 0  0.3 / 0  / 0 

Ture Sparre  5(+4) / 15 / 3  0(+1) / 0 / 0  0.1 / 0 / 0 

Åke Hansson Ulfsparre 9(+4) / 7 / 1  0(+1) / 0 / 0  0.1 / 0  / 0 

Magnus De la Gardie 0 / 6 / 2  0 / 1 / 0  0 / 0.2 / 0 

Hans Wachtmeister 0 / 2 / 1   0 / 1 / 0  0 / 0.5 / 0 

Erik Stenbock  0 / 5 / 1  0 / 1 / 0  0 / 0.2 / 0 

Herman Flemming  0 / 10 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Jöns Kurk  0 / 6 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Bielke  0 / 4 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Gustav Lejonhuvud 0 / 4 / 1  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Schering Rosenhanne 0 / 4 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Carl Gyllenhielm 4 / 0 / 0  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

Arvid Wittenberg 0 / 0 / 1  0 / 0 / 0  0 / 0 / 0 

 

 

29 rådsmedlemmar är aktiva inom ärendeområdet övrigt åren 1649–1651.  

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649–1651. 

 

                                                           
80 Petersson, Erik 2011, s. 174. 
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7.5.1 Typiskt fall i kategorin övrigt 

 

31 juli 1650, ett ärende som behandlar kröninen. Inblandade denna dag är Drottning Kristina, Axel 

Oxenstierna, Jacob P. De la Gardie, Per Brahe, Gabriel Oxenstierna, Mattias Soop, Gustav Horn, Åke 

Axelsson, Erik Ryning, Jöns Kurk, Knut Posse, Lars Kagg, Fredrik Stenbock, Ture Sparre, Erik 

Gyllenstierna, Seved Båth, Johan Salvius, Bengt Skytte och Herman Flemming. 

 

Kristina börjar att föreslå en väg som kröningsprocessen skulle kunna gå, en väg som Axel 

Oxenstierna tror kommer bli jobbig och svår för de gamla.  

Kristina svarar till detta. –  

”att dhe g[amla] herrarna kundhe hafva stolar mädh sig och under vägen sättia sigh”81 

Därefter följer en kort diskussion om regalierna, hur de skall bäras i processionen och hur de skall 

hållas under kröningen.82 

Kristina påminner därefter rådet att någon från rikets råd måste hämta upp änkemodern och 

arvfursten Karl Gustav. Hon föreslår att någon med ett högt ämbete som exempelvis 

riksskattmästaren Gabriel Oxenstierna kunde göra detta. Axel säger att han har tänkt på detta, först 

hämtas änkemodern sedan arvfursten.  

Sedan funderar man hur man skall göra det så enkelt som möjligt för alla de som fått privilegiet att 

komma in i kyrkan att se kröningen. Axel föreslår denna ordning. Drottningen längst fram, 

änkemodern, alla furstliga personer, rikets råd, längst bak biskoparna men även några 

kammarjunkare som var redo hjälpa Kristina.83 

 

Kristina anser att bänkarna i kyrkan bör tas ut för att skapa mer utrymme, två läktare byggas, en för 

hennes mor, den andre för de utländska besökarna. Hon vill vidare att de fem med högst ämbete 

använder hennes karosser. De kunde åka två eller tre i vardera. Stallmästaren och arvfursten Karl 

Gustav får rida, medan kammarjunkarna får gå.  

 

Sedan bestämmer Kristina vilka som ska leda predikningen under kröningen. Hon vill att jobbet skall 

delas av flera biskopar.  

När kröningen är över skall borgarna stå kvar på sina angivna platser i kyrkan. De kan efteråt komma 

till slottet för att bevittna processionen. Men de måste betala dubbla inträdet för att få komma in på 

borggården.84  

Som avslut på dagen där Kristina dikterat det mesta av dagen med kröningen som enda ämne säger 

Kristina. – 

”I dansen tycker H. M:t bäst är H. M:t dansar mädh ingen, ty schulle H. M:t dansa mädh en, så dansar 

H. M:t mädh flere.”85 

                                                           
81 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 246. 
82 Ibid, s. 246. 
83 Ibid, s. 247. 
84 Ibid, s. 247. 
85 Svenska riksrådets protokoll 1651, s. 247. 
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Inte det viktigaste av dagens beslut, men likafullt något Kristina tycker är viktigt informera 

rådsmedlemmarna om. 

7.6 Sammanfattning av rådets arbete 1649–1651. 

 

Om man ser på den kvantifiering som gjorts inom de fem olika ärendekategorierna här ovan är det 

tydligt vilka de aktiva parterna är i rådet. Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Gabriel De la Gardie, 

Per Brahe, Johan Adler Salvius, Gabriel Oxenstierna och Bengt Skytte är de stora debattörerna.   

Kristina och Axel tar helt klart mest utrymme och de styr debatterna dit de vill att den skall gå. Det är 

de som kommer med de flesta frågorna men också flest svar.  

 

Jacob P. De la Gardie i sin egenskap som fältherre och riksmarsk kommer in på en tredjeplats, då det 

gäller talarutrymme, ordentligt distanserad av drottning Kristina och Axel Oxenstierna. Jacob står 

dock upp emot både Kristina och Axel Oxenstierna vid ett flertal tillfällen. Han är delaktig på ett eller 

annat sätt i allt som rådet har att göra med under dessa tre år förutom revisionen. Där deltar 

fältherren knappt alls. 

Per Brahe kommer till Sverige från Finland dagen innan riksdagen år 1650, han är då mycket delaktig 

och tar rikligt med talarplats. 

Johan Adler Salvius kommer till Sverige först den 29 juni 1650 och tar genast utrymme i debatten. 

Trots att han endast är närvarande i rådet vid 53 av 137 möten hinner han med 130 inlägg. Jämför 

detta med Gustav Horn som närvarar vid 108 av 137 möten och har 33 inlägg. Inte bara rådsherrens 

expertis i ämnet är viktig då det kommer till uttalanden i rådet, även åldern spelar roll. Under 

Kristinas tid som regent var ordningen att inkomma med debattinlägg yngst till äldst. Detta stoppade 

inte Axel Oxenstierna som var en av de äldre i rådet. Han är på 83 möten 1650 och har 755 inlägg. 

Rikskanslern hade en viktig roll i att leda och moderera debatten.86 Mer om rådsherrarnas aktiviteter 

kommer i del två av uppsatsen. 

Hur rådet jobbar under dessa tre år kan sammanfattas till viss del. Det är ofta beroende på vad som 

behandlas. Inrikes, utrikes och provinserna ser ofta ut på ungefär samma sätt. Ett brev, diplomat eller 

sändebud har inkommit som antingen läses upp av sekreteraren eller någon från rådet. Kristina själv 

eller Axel Oxenstierna, är Axel inte närvarande är det näste man på stegen som berättar om 

problemet.  

Vi kan ta fallet om Pommern där Johan Lillieström nyligen har hemkommet från provinsen i fråga. 

Man har under året ett par gånger pratat om Pommern och de problem man har i regionen.87 

Lillieström blir då helt enkelt målet för en frågestund där rådet använder honom som ett bollplank.88 

De har under året som gått ofta pratat om Pommern, men eftersom de är medvetna om att deras 

bild inte är helt korrekt tar de chansen att få en rättvis bild av läget. Rådet har en lista med frågor 

som de ställer honom. Varje sådan fråga följs av en diskussion där de bestämmer en handling eller 

om det är en synnerligen knivig fråga kan de skjuta upp den för att fundera på den lite mera. Det är 

väldigt tydligt hur rådet arbetar och att de litar på Lillieströms kunskap om provinsen. Detta är inte 

lika tydligt då det kommer exempelvis till inrikesfrågor.  

1650 var ett explosivt år, mycket på grund av den stora missväxten 1649. De tre lägre stånden har 

                                                           
86 Åslund, Leif, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf>, s. 8. 
87 Norberg, Axel, <urn:sbl:10376>, Svenskt biografiskt lexikon, Johan N Lillieströhm, hämtad 2017-05-13.> 
88 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 293–294. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf


32 
 

gjort gemensam sak mot rådet och adeln. Rådet är inte bered på att bönder, borgare och präster 

hade en gemensam agenda, rådet och adeln fick länge vara på defensiven. Detta syns i frågan om 

kvarntullen. Kristina har föreslagit den redan 1649 men utan resultat. Nu föreslår hon den igen och 

mot slutet verkar hon använda kvarntullen som ett sänke som hon fäster på rådet. Rådet har med 

Axel Oxenstierna och Per Brahe länge varit motståndare till iden, något som inte verkar stoppa 

Kristina från att igen och igen föreslå den. Det går så långt att till och med Axel och Per är nära att 

acceptera den så länge Kristina är villig att ställa sig på deras sida mot ständerna. När hela rådet ber 

om Kristinas hjälp mot ständerna släpper hon plötsligt bland annat kvarntullen och sätter ner sin 

kungliga auktoritet på adelns sida. Det ger henne plötsligt en enorm makt. Adel och rådet stöttar 

henne eftersom hon nu otvivelaktigt är på deras sida och bönder, borgare och präster tappade sin 

bundsförvant, rädda för adelns och Kristinas vrede ger de med sig och går med på allt som föreslagits 

i 1650 års riksdag. 89 

 

I korthet kan man sammanfatta ett rådsmöte på följande sätt. 

 

Ett ärende presenteras av rikskanslern, sekreteraren, drottning Kristina eller en av de äldre 

rådsherrarna.90 De problem eller fördelar som detta innebär diskuteras därefter. 

Rådet får en chans att överlägga i ämnet.  

Vid frågor bjuder man en expert eller de inblandade för att fråga ut dem. Efter utfrågning och om 

rådet är nöjda med svaret överlägger rådet igen. 

De kan antingen fatta ett beslut direkt eller skjuta upp beslutet för att fundera på det ett tag tills de 

är mogna besluta i frågan. 

Detta exempel täcker inte in hur rådet arbetade vid alla olika ämnen, men undantaget 

kröningsärenden så ser de väldigt lika ut. 

 

Denna process kan många gånger ta flera dagar, veckor, månader eller till och med år. Rådet kan 

kalla till sig de berörda parterna, eller sakkunniga många gånger för en chans att fråga ut dem. 

Drottning Kristina har normalt den resolverande kraften. Hon är hammaren som slår in den spik som 

rådet gemensamt ställt upp, najat fast och hamrat ner nästan hela vägen. Drottningen har så klart 

oftast varit en del av hela processen, hon är den som slår ner spiken den sista biten. 

  

                                                           
89 Englund, Peter 2006, s. 65. 
90 Åslund, Leif, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf>, s. 8. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:881740/FULLTEXT01.pdf
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8 Riksrådens aktivitet år 1649, 1650 och 

1651 

I denna del sammanfattas alla rådsmedlemmars aktivitet för de tre åren. Deras totala antal inlägg 

och närvaro i rådet för varje år under denna treårs period. 

Dessa rådsmedlemmar är med i det svenska rikets råd åren 1649–1651. 

Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Per Brahe, Jacob P. De la Gardie, Gabriel Oxenstierna, Johan 

Salvius, Seved Båth, Knut Posse, Bengt Skytte, Lars Kagg, Gustav Horn, Mattias Soop, Åke Axelsson, 

Magnus De la Gardie, Gustav Bielke, Erik Ryning, Erik Gyllenstierna, Erik Stenbock, Fredrik Stenbock, 

Åke Hansson Ulfsparre, Anders Thorstensson, Herman Flemming, Gösta Lejonhuvud, Thure Sparre, 

Jöns Kurk, Schering Rosenhanne, Axel Lillie, Johan Oxenstierna, Gustav Gustavsson, Arvid 

Wittenberg, Carl Gyllenhielm, Hans Wachtmeister, Hans Von Köningsmark och sekreteraren Nils 

Tungel. Nils Tungel har dock inte fått noteringar i protokollen för närvaro eller inlägg då hans namn 

inte skrivits in i som närvarande. 

Svenska högre ämbetsmän från 1634, högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom central och lokal 

förvaltning m.m namn och åratal, Norstedt, Stockholm 1962. 

 

Följande medlemmar är med i rådet, men närvarar inte vid några möten åren 1649 – 1651. 

 

Carl Wrangel, Erik Oxenstierna, Lorentz Von der Line, Claes Horn, Gustaf Lewenhaupt, Carl Bonde och 

Lars Cantersten. 

Sammanlagt är det 35 som är närvarande i rådet vid ett eller fler tillfällen under denna tre års period 

och 7 som inte är på plats vid något tillfälle.91 

8.1 Framträdande och uttalanden i rådet år 1649. 

 

År 1649 hade rådet 135 protokollförda möten. På dessa möten närvarade och agerade följande 

rådsmedlemmar.  

   Närvaro  Uttalanden Per möte 

Drottning Kristina 121  988 8.2  

Axel Oxenstierna 31  617 20 

Jacob P. De la Gardie 80  339 4.2 

Bengt Skytte  84  53 0.6 

Erik Gyllenstierna 90  51 0.6 

Erik Ryning  73  42 0.6 

Lars Kagg  33  37  1.0  

Magnus De la Gardie 6  17 2.8 

Seved Båth  114  34 0.3 

                                                           
91 Lewenhaupt, Sten, svenska högre ämbetsmän från 1634, högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom 
central och lokal förvaltning m.m namn och åratal, Norstedt, Stockholm1962, s. 43–44. 
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Knut Posse  88  20  0.2 

Gustav Horn  93  19  0.2  

Gabriel Oxenstierna 45  15 0.3 

Åke Axelsson  55  12 0.4 

Mattias Soop  73  8  0.1 

Gustav Gustavsson 6  7 1.2 

Johan Berendes 15  6  0.4 

Thure Sparre  75  5 0.1 

Fredriks Stenbock 40  2 0.1 

Åke Hansson Ulfsparre 55  2 0.04 

Axel Lillie  16  2 0.1 

Carl Gyllenhielm 9  0 0 

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1649. 

 

Drottning Kristina har hög närvaro och leder mycket av diskussionerna. Axel närvarar endast på 31 av 

rådsmötena men när han är på plats styr han mycket av debatten i egenskap av rikskansler. Jacob P. 

De la Gardie har ett finger med i det mesta som rådet pratar om, dock inte lika aktiv som Axel eller 

Kristina, Jacob tar större utrymme i rådet då Axel Oxenstierna ligger i sjuksängen stora delar av året 

1649.92 Axels första möte 1649 är den 21 maj93 och det sista 7 september.94 Han hinner på sina 31 

möten göra ett massivt intryck. I snitt 20 inlägg per möte är mest av alla rådets medlemmar under 

dessa tre år. 

Per Brahe som under 1650 och 1651 har ett stort inflytande i rådet närvarar inte alls under 1649. 

Det finns en bilaga om förehavanden med de Pommerska sändebuden från sidan 409–463 i 

riksrådsprotokollet år 1649. Denna del är på tyska och sekreteraren har inte skrivit ut vilka rådsherrar 

som närvarar eller om det är någon speciell som har ordet, så dessa rådsmöten har inte tagits med i 

uppsatsen.95 

8.2 Framträdande och uttalanden i rådet år 1650 

 

År 1650 hade rådet 137 protokollförda möten. På dessa möten närvarade och agerade följande 

rådsmedlemmar.  

   Närvaro  Uttalanden Per möte 

Drottning Kristina 71  1130 15.1  

Axel Oxenstierna 83  755 9.1 

Jacob P. De la Gardie 49  279 5.7 

Per Brahe  34  142 4.2 

Johan Adler Salvius 53  130  2.5 

Bengt Skytte  90  132 1.5  

                                                           
92Nilsson, A, Sven, <urn:sbl:7882>, Svenskt biografiskt lexikon, Axel Oxenstierna, hämtad 2017-05-13.. 
93 Svenska riksrådets protokoll 1649, s. 73. 
94 Ibid, s. 251. 
95 Ibid, s. 409–463. 
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Magnus De la Gardie 21  24 1.1 

Seved Båth  124  69 0.6 

Åke Axelsson  81  58  0.7 

Knut Posse  104  49  0.5 

Erik Ryning  85  44 0.5 

Lars Kagg  56  37 0.7 

Gustav Horn  104  33  0.3 

Erik Gyllenstierna 91  30 0.3 

Mattias Soop  81  16  0.2 

Herman Fleming 39  11 0.3 

Anders Thorstensson 11  9  0.8 

Johan Berndes 1  8 8.0 

Thure Sparre  73  7  0.1 

Fredrik Stenbock 88  6 0.1 

Schering Rosenhanne 14  6 0.4 

Gösta Lejonhuvud 9  6 0.7 

Gustav Bielke  12  5  0.4 

Hans Wachtmesiter 1  3 3.0 

Axel Lillie  41  2  0.1 

Jöns Kurk  17  2 0.1 

Åke Hansson Ulfsparre 41  0 0 

Erik Stenbock  3  0 0 

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1650. 

 

Ganska tydligt är att Drottning Kristina tar ett större utrymme detta år än 1649. Enligt Curt Weibull är 

1650 året då Kristina spelar ut sin hand. Efter att i flera år förlorat strider mot Axel Oxenstierna och 

hans följe. Har nu Kristina skaffat ett starkt följe, som hjälper henne att få allt det hon under en 

längre tid strävat efter. Slippa giftermålet helt, något hon påbörjade 1649 och att Karl Gustav skall bli 

upphöjd till arvfurste. Detta gör att hon nu slipper gifta sig, får ett sätt att lämna tronen utan att 

lämna efter sig en kaotisk kamp om tronen. I denna hennes inre krets ingick Johan Adler Salvius, 

Bengt Skytte och Magnus De la Gardie.96 

8.3 Framträdande och uttalanden i rådet 1651. 

 

År 1651 hade rådet 80 protokollförda möten. På dessa möten närvarade och agerade följande 

rådsmedlemmar.  

   Närvaro  Uttalanden Per möte 

Axel Oxenstierna 54  365 6.8 

Drottning Kristina 44  276 6.3  

Per Brahe  22  73  3.3 

Magnus De la Gardie 23  59  2.3 

                                                           
96 Weibull, Curt 1931, s. 47–49 
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Jacob P. De la Gardie 26  47 1.8 

Johan Berndes 45  46  1.0 

Seved Båth  53  17 0.3 

Gabriel Oxenstierna 12  17  1.4 

Bengt Skytte  11  17  1.5 

Herman Flemming 25  15  0.6 

Gustav Bielke  44  6  0.1 

Axel Lillie  40  6  0.2 

Erik Ryning  16  5  0.3 

Lars Kagg  10  5 0.5 

Thure Sparre  42  4 0.1 

Knut Posse  25  3 0.1 

Erik Gyllenstierna 44  3  0.1 

Johan Oxenstierna 15  3  0.2 

Erik Stenbock  18  2  0.1 

Mattias Soop  25  1  0.04 

Johan Adler Salvius 5  1 0.2 

Åke Axelsson  2  1 0.5 

Fredrik Stenbock 39  0  0 

Arvid Wittenberg 37  0  0 

Åke Hansson Ulfsparre 29  0  0 

Gustav Horn  11  0 0 

Hans Wachtmeister  7  0 0 

Hans von Köningsmark 3  0 0 

Jöns Kurk  1  0 0 

Källa: Det svenska riksrådets protokoll år 1651. 

 

År 1651 är om man jämför 1649 och 1650 avslaget. Kristina är långt ifrån lika aktiv som de 

föregående åren. Även Axel Oxenstierna är något mindre aktiv än de tidigare åren. Han har 

accepterat sitt nederlag i 1650-års riksdag där Kristina lyckats få igenom allt det hon önskat.97 

Per Brahe kommer som året innan strax innan riksdagen börjar, han är lika aktiv som 1650 och har en 

framträdande roll under sin tid i Stockholm. Johan Salvius som kommer tillbaka till Sverige från 

Tyskland 1650 och tar mycket plats, försvinner helt efter endast fem framträdanden 1651.  

 

  

                                                           
97 Englund, Peter, s. 66. 
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9. Fem i händelsernas centrum. 

Rådsmedlemmarnas aktivitet i de fem ärende revisionsärenden, inrikespolitik, utrikespolitik, 

provinserna och övrigt summeras här nedan. Detta för att visa vilka som är rådets 10 mest 

inflytelserika medlemmar.  

Rådsmedlemmars totala antal inlägg sett över de tre åren adderas och delas med deras närvaro i 

rådsmöten. Därigenom får vi se vilka de 10 mest aktiva rådsmedlemmarna är under denna tre års 

period. 

Namn:   Antal inlägg per möte 

Drottning Kristina  2394 10.1   

Axel Oxenstierna  1737 10.3  

Jacob P. De la Gardie  685 4.4  

Per Brahe   215 3.8   

Bengt Skytte   202 1.1 

Johan Adler Salvius  131 2.3  

Magnus De la Gardie  100 0.5  

Seved Båth   120 0.3   

Erik Ryning   91 0.5 

Erik Gyllenstierna  84 0.4 

   Källa: Det svenska Riksrådets protokoll år 1649–1651. 

    

Med denna tabell till hjälp har Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Jacob P. De la Gardie, Per Brahe 

och Johan Adler Salvius valts ut. För att här nedan få klarhet över deras engagemang och delaktighet 

i det svenska rikets råd åren 1649 – 1651. Rådsmedlemmarnas totala närvaro och delaktighet på 

möten tas också i hänsyn då dessa fem valts.  

Bengt Skytte placerar sig över Johan Adler Salvius då det kommer till totala antalet inlägg och närvaro 

i riksrådet sett över dessa tre år. Men Johan Adler Salvius tyngd vid hela 1650 års riksdag, (dubbelt så 

många inlägg per möte än Bengt Skytte) samt för den roll han enligt bland annat Weibull 1931, 

Wetterberg 2010 och Stolpe 1960 spelar vid den turbulenta 1650 års riksdag blir för denna uppsats 

avgörande.  

Magnus De la Gardie som ofta omnämns i litteraturen som drottning Kristinas allra största gunstling 

placerar sig först på en 7 plats. Hans arbete må kanske vara bakom scenen, men det är endast vid ett 

fåtal gånger Magnus De la Gardie verkligen tar plats i rådet och det är vid ett revisionsärende år 1651 

mot Messenierna. Trots att ordningen för rådets herrar att prata i en fråga är yngst till äldst, tar 

Magnus lite talarutrymme 

9.1 Drottning Kristina. 

 

Kristina är onekligen i händelsernas centrum under hela denna treårsperiod. År 1649 är drottning 

Kristina 23 år gammal, en ung kvinna som från barnsben blivit uppfostrad och utbildad till att en dag 

bli drottning i det svenska riket. Den franske diplomaten Pierre Chanut som återkommer i 

rådsprotokollen åren 1649–1651 har i brev full av beundran beskrivit den nyss myndige drottningen.  
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Hon är klok och behärskad, energisk i sitt arbete och ständigt i rörelse hänger hon sig fullständigt åt 

politiska och filosofiska sysselsättningar. Kristina verkar sträva efter att öka sina kunskaper i att styra 

landet genom att ivrigt vara närvarande i rådet.98  

Det som från början var spännande och utmanande blir allt mer en blytyngd runt hennes hals. Allt 

eftersom Kristinas insikt om sin egen situation växer och hennes olust för giftermål och 

barnafödande samt den press som ligger på hennes axlar, att som kvinna måsta vara bättre än en 

man på samma position, bidrar mer och mer till hennes vilja att fly kronans tyngd.99 

Kristina skriver många år senare i sina memoarer ett intressant stycke om sin inställning till sitt 

fosterland. Hennes uppfattning är att kvinnor inte bör regera, hon är så pass övertygad om detta att 

om hon skulle fött en dotter hade hon inte velat se denna på tronen. Hon anser det vara ett svek mot 

landet att tillåta en kvinna på tronen. Därigenom kan en stor del av hennes brådska att lämna tronen 

och landet bakom sig ligga. Kristina avskaffar till och med den stadga som hade tillåtit henne, en 

kvinna komma till kronan.100 

När den franske filosofen René Descartes en kylig vinterdag i februari 1650 avlider i sviterna av den 

lunginflammation han ådragit sig, tidiga mornar för filosofiska samtal i det råa och kalla slottet med 

Kristina. Den råa vinter kylan blev för mycket. Detta blir ett dråpslag för Kristina. Descartes död blev 

början till en lång period av nedtryckthet och en känsla av fiasko. Hon fann inte längre samma glädje i 

sökandet efter kunskap som hon gjort tidigare. Kristina kände sig ensammare än någonsin förut. 

Även politiken tappade hon intresse för. De män som hon tidigare livligt diskuterat med och sökt 

kunskap från gjorde henne nu besviken och irriterad.101 

Kristinas tankar om abdikationen är dock inte nya, redan vid 1649 års riksdag, sår hon fröet för det 

som kommer att explodera vid 1650 års riksdag och de verktyg som hon behöver för att komma loss. 

Den 11 februari 1649 meddelar Kristina att hon vill föra fram sin kusin Karl Gustav som arvfurste. 

Detta ifall Kristina själv skulle dö utan arvinge.  Hon verkade till en början osäker på ifall hon ville gifta 

sig. Något hon senare i denna debatt helt motsätter sig. Riksrådet kraftigt försvagat utan vare sig Axel 

Oxenstierna eller Per Brahe får till den 26 februari att fundera på detta. Kristina argumenterar. – 

”Om K:M.t proposition vore rijket skadleligh, ville H. K. M:t aldrig derom röra, utan ville thet aldeles 

förtigja. Men den förnembste ratio till att keesa och declarera Hertig till regni succesorem vore 

securitas regni.” 

Om Kristinas förslag vore skadligt för riket så skall hon inte fortsätta, men hon vill endast se till att 

riket är säkrat ifall hon skulle dö utan att ha fött en arvinge.102 Jacob P. De la Gardie anser att hon ska 

uppfylla det hon tidigare lovat, gifta sig med Karl Gustav. Kristina blir då tvungen lägga korten på 

bordet. –  

”Jagh säger det uthtryckeligen, at det är migh omöjeligt att giffta migh. Således är migh denna 

beskaffat. Rationes härtill förijger jagh. Men mitt sinne är därtill inthet. Jag hafver bedat flitigt Gudh, 

at jagh måtte då det sinnet en jag hafver det aldrig kunnat få.” 

                                                           
98 Weibull, Curt 1931, s. 12-13. 
99 Tegenborg, Falkdal 2003, s. 52. 
100 Rodén, Marie-Louise 2008, s. 105. 
101 Goldsmith, Margaret 1933. S. 99–100. 
102 Svenska riksrådets protokoll 1649. s. 341 
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Kristina säger klart och tydligt att det är för henne omöjligt att gifta sig! Hon har flitigt bett till Gud 

för få den tanken i sinnet, men det har inte gått.103 

I denna debatten lägger sig nu Bengt Skytte, en rådsherre som genom Kristinas politik fått både land 

och position.104 Han tycker det vore bäst om debatten om arvinge fördes före drottningens död, 

istället för efter. Då alla söker sitt eget bästa.105 

Kristina är utan tvekan en spindel i en väv av politiska intriger som startade redan 1642 och 

kulminerade vid 1650 års riksdag.106 Där hon tidigare lidit nesliga förluster mot Axel Oxenstierna och 

hans högadliga sida. Har hon nu byggt upp ett eget följe som radat upp segrar. Johan Adler Salvius, 

Bengt Skytte och Magnus De la Gardie ingick i hennes innersta krets av förtrogna.107 Att få Karl 

Gustav till tronföljare var ett av de trappsteg hon behövde för att nå målet. Dessa herrar som ingick i 

Kristinas inre krets hade kommit dit på olika vägar. Johan Adler Salvius och Bengt Skytte var båda 

komna ur den nya våg av adelsherrar som uppstått. Då Axel Oxenstierna år 1649 ligger sjuk låter 

drottning Kristina Bengt Skytte inleda riksdagen. Ett ytterst prestigefullt uppdrag.108 Bengt Skytte är 

en av de herrar som adlats tack vare den ekonomiska politik Kristina och i stor mån det svenska 

riksrådet fört. En politik som sett enorma godsavsöndringar med adeln som de stora vinnarna och 

bönderna som de stora förlorarna.109  

Magnus De la Gardie binder Kristina till sig genom inte bara gåvor och ärofyllda uppdrag utan även 

genom att arrangera ett giftermål. Där Magnus får gifta sig med pfalzgreven Johan Kasimirs dotter 

och Karl X Gustavs syster, prinsessan Maria Eufrosyne.  Ett för Magnus De la Gardie högst fördelaktigt 

giftermål.110  

På våren 1650 låg Kristina sjuk under en längre tid. Det fanns en del som trodde att detta till och med 

kunde vara slutet för den svenska drottningen. Inte helt omöjligt kan detta hälsotillstånd ha skyndat 

på samtalen om Karl Gustavs upphöjelse till arvfurste. Men vägen dit går först genom 1650 års 

riksdag. 111  

Ser man på hennes delaktighet i det svenska rådet är det tydligt vem som bestämmer, 988 inlägg år 

1649, 1130 inlägg år 1650. År 1651 som överlag är lite avslaget och innehåller en hel del 

revisionsärenden deltar Kristina inte lika aktivt, hon har då 276 inlägg. Hennes ointresse för 

rättstvister ter sig ganska tydlig om man ser på statistiken. 46 uttalanden år 1649, tolv stycken år 

1650 och endast sex i denna ärendeform år 1651. Men i alla övriga ärendeformer är det Kristina som 

dominerar. 

År 1651 blir Kristina slagen av Axel Oxenstierna i antal inlägg i rådet. 

Vad som är tydligt under både 1649 och 1650 års riksdag är att Kristina tar ett steg tillbaka i 

debatterna med ständerna. Där låter hon Axel Oxenstierna, Per Brahe, Jacob P. De la Gardie, Johan  

                                                           
103 Svenska riksrådets protokoll 1649. s. 344. 
104 Dahlgren, Stellan, <urn:sbl:6031>, Svenskt biografiskt lexikon, Bengt Skytte, hämtad 2017-05-13 
105 Svenska riksrådets protokoll 1949, s. 353. 
106 Petersson, Erik 2011, s. 93. 
107 Englund, Peter 2006, s. 56. 
108 Ahnlund, Nils, Sveriges Riksdag, Ståndsriksdagens utdaning 1592–1672, Stockholm 1933, s 263. 
109 Englund, Peter 2006, s. 56. 
110 Wittrock, G med bidrag av Nordberg T. O:son, <urn:sbl:17381>, Svenskt biografiskt lexikon, Magnus Gabriel 
De la Gardie, hämtad 2017-05-13. 
111 Petersson, Erik 2011, s. 183. 
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Adler Salvius, Bengt Skytte och Gabriel Oxenstierna föra rådets talan. Ända fram till dess rådet ställer 

sig upp i riksdagen och ber Kristina om hjälp. Högadeln har efter en offensiv från en samlad front av 

bönderna, borgare och präster trängts in i ett hörn. De ser bara svärdet som utväg, om inte Kristina 

kommer till deras undsättning. Då tar Kristina en ledande roll i debatterna med ständerna. Men 

innan hon kommer till adelns undsättning begär hon att rådet erkänner Karl Gustav upphöjelse till 

arvfurste. Johan Adler Salvius ser ut att vara redo för detta och har med sig den proposition han 

skrivit ihop med villkoren för Karl Gustavs upphöjelsen. Med kniven på adelns strupe har de inget 

annat val än att gå med på Kristinas krav. 112  

Kristina skriver många år senare i sina memoarer ett intressant stycke om sin inställning sitt 

fosterland. Hennes uppfattning är att kvinnor inte bör regera, hon är så pass övertygad om detta. om 

hon fött en dotter hade hon inte velat se henne på tronen. Hon anser det vara ett svek mot landet 

att tillåta en kvinna på tronen. Därigenom kan en del av hennes brådska att lämna tronen och landet 

bakom sig förklaras. Kristina avskaffar till och med den stadga som hade tillåtit henne, en kvinna att 

komma till kronan.113 

 

9.2 Rikskanslern Axel Oxenstierna. 

 

Rikskanslern Axel Oxenstierna har vid riksdagens början år 1649 hunnit bli 66 år gammal och en man 

med många krämpor. Han är på grund av dessa långa stunder frånvarande i rådet på grund av dessa. 

Då han är på plats är det tveklöst inget fel på hans intelligens och klokskap. Axel drabbades år 1648 

av en hjärnblödning så 1649 års riksdag ansluter Axel till först i april. Redan efter ett par månader 

drar han sig tillbaka och från september 1649 till mitten av mars 1650 närvarar Axel inte alls i rådet. 

Under denna tid passar Kristina och hennes anhängare på att stärka sina positioner.114 

I slutet av juni då riksdagen strax skall börja ber Kristina Axel skriva ihop en proposition till ständerna. 

Axel klagar då på att sitt minne och kropp inte är vad de en gång var. Kristina ber då Johan Adler 

Salvius att bistå Axel i arbetet att skriva ihop denna proposition. Axel för ordet medan Johan Adler 

Salvius får skriva ihop förslaget.115 

Detta måste ha varit ett politiskt spel av Kristina då Axels relation till Johan Adler Salvius är allt annat 

än enkel. Johan Adler Salvius röstades in i rådet 1648 trots stort motstånd från framförallt Axel själv. 

En ny värld som den gamle rikskanslern inte känner igen hade därefter öppnat upp sig. En plats där 

Kristina bestämde riktning.116 

Detta nya politiska klimat var förövrigt något Axel hade svårt för. I sluttampen av riksdagen 1650 då 

riksdagsbeslutet skall undertecknas och talespersonerna för adeln skall ge sina synpunkter på 

beslutet undrar Axel vad Kristina lovat dem angående den elfte punkten i beslutet rörande hennes 

kungaförsäkran. Axel vet helt enkelt inte vad Kristina sagt till dem.117 

Trots Axels minskade inflytande är det ingen tvekan om att rikskanslern är en kraft att räkna med i 

rådet. Hans åsikter och kraft finns ordentligt representerade inom alla fem ärendeområden. Han är 

                                                           
112 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 333–337. 
113 Rodén, Marie-Louise 2008, s. 105. 
114 Wetterberg, Gunnar 2010, s. 473. 
115 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 204. 
116 Petersson, Erik 2011, s. 163–164. 
117 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 347. 
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endast distanserad av Kristina sett över de tre åren. Speciellt imponerande är hans 617 inlägg på 31 

möten år 1649. En stor del av dessa sker under möten med de ryska sändebuden. Axels stora 

erfarenhet av det utrikespolitiska spelet är tydliga vid dessa möten. Efter segdragna förhandlingar 

där den ryska sidan till slut går med på de svenska kraven att överlämna desertörerna och betala en 

bötessumma. De ryska erbjuder sig först att betala 50 000 rubel. Något Axel inte accepterar utan 

kräver 500 000 rubel! Kristina ifrågasätter Axels agerande varvid Axel svarar. –  

”Man kundhe förslå en million rubbler och stanna vid 100 000 rubbler.” 

Han går ut hårt och begär hutlöst mycket för överlöparna. Att de tillslut får 190 000 rubel visar vilken 

god förhandlare Axel var.  118  

Axels kunnande är också efterlängtad när rådet får brev från den engelske prinsen Karl II. Axel är vid 

denna tidpunkt sjuk och inte närvarande i rådet. Kristina skickar då brev till honom där hon ber 

kanslern om råd. 119 Kristina hyser en stor respekt för Axels kunnande, vilket är tydligt inte bara vid 

detta tillfälle.  

Kristina kan dock visa en annan sida av sig själv mot rikskanslern. Hon kommentar under ett 

rådsmöte 1650 där Axel tänker att den väg hon valt för krönings processionen blir jobbig för många 

äldre. Varvid Kristina svarar. – 

”Att dhe gamla herrarna kundhe hafva stolar mädh sig och under vägen sättia sigh”120 

En pik åt den gamle rikskanslern.  

Axel har svårt för dessa pikar Han kunde vara hänsynsfull och följsam när det behövs men även 

skoningslös om nöden så kräver. Axel får dock allt svårare att förstå sin drottning, han anar att det 

bakom hennes argument finns en annan agenda och vet inte åt vilket håll han skall vända sig i 

debatten. Till exempel vid riksdagen 1650 så håller Axel en lång diskurs i en av slottets salar om 

behovet av utskrivning. Medan Kristina samtidigt i en annan slottssal lovar ett utskott från de ofrälse 

om ett befriande från detsamma. Under tjugo år hade han förtroligt diskuterat och varit en 

samtalspartner och moderator åt Kristinas far Gustav Adolf. Så blev det inte med Kristina. Axel blev 

aldrig riktigt förtrodd med den agenda som Kristina hade, bland annat gällande tronföljden, 

fredsförhandlingarna som mynnade ut i westfaliska freden eller hennes tankar om abdikationen.121 

Johan Adler Salvius position i riksrådet är från början tack vare den statsapparat som Axel byggt upp. 

Det är genom denna Salvius stigit i rang och fått utrikespolitisk erfarenhet. Men efter maktspelet 

1648 där Kristina tvingar igenom Johan Adler Salvius upphöjelse till adelsman och riksråd är Salvius 

på Kristinas planhalva i det maktspel som utspelas år 1650.122  

Axel ger Salvius en ordentlig pik i slutet av 1650 års riksdag. Han frågar Johan om han är en narr 

eftersom han verkar tro på de tre ständernas senaste proposition till riksdagsbeslutet. – 

                                                           
118 Svenska riksrådets protokoll 1649, s. 225. 
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120 Ibid, s. 246. 
121 Wetterberg, Gunnar Axel, Oxenstierna, Makten och klokskapen. 2010, s. 427. 
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”Det är en narr som det troor; veet att Her Salvius sielf det inthet tror”123 

 

Axel är bitter och besviken efter Kristina spelat ut rådet och ständerna mot varandra. – 

”Ehuru väl att K:M.t hafver detta remonstrerat dem, lichvel urgera dhe. Hvad godzen angår vore det 

der mädh giordt, tacka att K:M.t hafver gifvit(?), ville afträda, men är för rijket onytigt, opracticabelt 

sättia oss in illla incertitudine. Ingen lärer excolera landett, ty alla schole veeta hvar detta spelet vill 

åth, vore en fåhne som det giordhe.” 

Är han en fåne som gått med på allt detta?  

Kristina frågar Axel om det är möjligt att reparera det som gjorts, varvid Axel svarar. –  

”I det nembste, allenast genom att K: M.t. i det öfriga veet inthet rådh. Saken är så vijda inrijtatt att 

hoon nu så snart inthet kan stillas.”  

I det närmaste omöjligt då inte ens Kristina själv kan råda. Det är så djupt rotat att det inte längre går 

komma ur. 

Dessa repliker kommer i slutskedet av riksdagen 1650 och verkar vara ett tecken på frustrationen 

över riktningen på det beslut som rådet och ständerna tillslut kommer att klubba igenom.124 

Under 1600-talets andra hälft fanns det många tillfällen där stormen kunde ha brutit ut. Axels 

kanslertid var fylld med oroligheter. Den oro och kalabalik som uppstod vid 1650 års riksdag var bara 

en i en lång rad. Men Axel var inte sämre än att han anpassade sig, sökte upp dem som var missnöjd. 

Han var heller inte sen på att göra eftergifter om det så behövdes.125 

Han må ha lidit ett surt nederlag och tyckt sig vara en fåne för att låtit 1650 års riksdag falla utom 

hans kontroll. Men Axel kom tillbaka och tjänade drottning Kristina och landet troget ända fram till 

sin död hösten 1654.126 Han må ha hunnit se Kristina kliva av tronen och abdikera den sommaren. 

Men förblev lyckligt förskonad från att uppleva Kristinas konvertering till katolicismen dryga året 

efter hans död.127 

9.3 Fältherren Jacob P. De la Gardie. 

 

Den nu till åldern komne krigshjälten är år 1649 nu 66 år gammal, i stort sett blind men ännu med ett 

skarpt intellekt och rädds inte att argumentera med varken Kristina eller den jämnåldrige Axel 

Oxenstierna. Jacobs inlägg i debatten är oftast av mer anekdotisk form, vis av åldern svarar han på 

förslag framlagda av drottning Kristina, Axel Oxenstierna eller någon av de övriga i rådet. Sällan den 

drivande i debatten. Men hans långa erfarenhet och praktiska tänkande gav tyngd åt hans tankar.128 

 

Jacob P. De la Gardie är fader till en av drottningens allra mesta gunstling, Magnus De la Gardie. När 

sonen Magnus gifter sig med Maria Eufrosyne binder Kristina släkten De la Gardie närmare sig och 

bort från sidan med Axel Oxenstierna och hans släkt. Något drottning Kristina möjliggjort, utan 
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hennes hjälp hade denna prinsessa varit allt för långt över Magnus De la Gardies status som enkel 

greve jämte denna prinsessa.129 

Över de tre åren är det tydligt att Jacob spelar en stor roll i det politiska spelet och kommer med 

goda råd i debatterna. År 1651 som överlag är ett mindre aktivt år för alla i rådet är Jacob delaktig 

mindre och mindre, till att helt upphöra den 19 december 1651. Jacob avlider sedan på sommaren 

1652. 

 

Jacob har en bakgrund som en hyllad befälhavare med stora segrar. Han är den enda härföraren som 

hittills lyckats inta och hålla Moskva, om än så bara ett par månader. Trots sina framgångar i krig 

förespråkar Jacob freden till en större grad än till exempel Axel Oxenstierna. Redan 1625 syns denna 

inställningen kring de konflikter som då rådde med Polen, Ryssland samt Gustav Adolfs önskan om 

att anfalla Danmark. Där Jacob i mycket högre grad ville avsluta konflikter än starta nya. Denna 

önskan att söka fred framför fortsatt konflikt finns kvar även i slutskedet av det 30 åriga kriget och 

fredsförhandlingarna som mynnade ut i den westfaliska freden.130  

 

När drottning Kristina i februari år 1649 lägger fram sina planer att upphöja kusinen Karl Gustav till 

arvfurste och i förläggningen ge sig själv en väg ut från giftermål och tronen är det Jacob som för 

riksrådets talan och förhandlar med drottning Kristina. Han försöker övertala Kristina att återigen 

tänka på giftermål och barn, men argument bemöts av starka motargument. Till slut har Jacob och 

rådet inget val annat än gå med på Karl Gustavs upphöjelse.131  

Vid den turbulenta riksdagen 1650 för Jacob en mer tillbakadragen roll än drottning Kristina och Axel 

Oxenstierna. Han närvarar vid 25 av 66 inrikespolitiska möten det året. Han är ungefär lika betydande 

som Per Brahe och modererar ofta de båda huvudaktörerna Axel Oxenstierna och drottning Kristina 

med inlägg om hur det var förr i tiden. Exempelvis i debatten om kvarntullens vara eller icke vara 

som Kristina starkt argumenterar för. Medan Per Brahe och Axel Oxenstierna är emot dess införande. 

–  

”Huru sahl. Her Claes Flemmingh hadhe berettatt och remonstrerat, det qvarentullen inthet drogh 

mehr än 45 dlr. Och derpå hade Regeringen den afschffadt och iställett satt mantals – och 

boschapzpenningarna” 

Då tullen förut var i bruk inbringade den inte särskilt stora summor och därför infördes mantals och 

boskapspenningen i stället. Jacob säger inte rakt ut att han motsäger sig Kristinas förslag, utan låter 

erfarenheten tala emot förslaget.132 

När allt sätts på sin spets hösten år 1650 och de tre lägre stånden attackerat adeln från tre håll är det 

Jacob som den 31 oktober sväljer stoltheten. Bönder, borgare och präster har trängt in adeln i ett 

hörn och rådets herrar vill inget annat än att få ett avslut. Det är inte Axel Oxenstierna eller Per 

Brahe, som varit mycket framträdande under dessa stundtals hårda debatter, som då för rådets 

talan. Genom att bedyra sin stora respekt för drottningen hoppas Jacob få det stöd rådets herrar 

söker. Han presenterar det förslag på riksdagsbeslut som rådet arbetat fram. Ett förslag där adeln 
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fått kompromissa på många punkter. Med stor underdånighet och ödmjukhet hoppas han 

drottningen kan presentera förslaget och få de övriga stånden att acceptera riksdagsbeslutet. Jacob 

söker stöd från Kristina genom att påvisa att den attack som ständerna gjort mot adeln i 

förläggningen även är en attack mot drottningen själv. Kristina svarar. –  

”Kan inthet vetta huru på alla R[iks]dagar måtte vara passerat, vet och fuller att inthet altidh kan på 

Rikzdagar gå så trårätt.” 

Jacob håller med i detta och fortsätter ödmjukt be Kristina om hjälp. Han önskar inget annat än att 

Kristina övertalar ständerna acceptera det riksdagsbeslut som nu ligger på bordet. 133 Ett beslut som 

tar bort en del av adelns makt och ger makt till ständerna och drottningen. Kristina går med detta. 

Hon går adeln tillmötes, men inte utan att först urholka adelns ställning och få det hon vill ha. Frihet 

från giftermål och Karl Gustav upphöjd till arvfurste.134  

Jacob P. De la Gardie är en viktig pjäs i det politiska schackspel som spelades under denna period. 

Han ligger nära drottning Kristina i det vardagliga politiska spelet. Men Jacob kom också att spela en 

stor roll i försoningen mellan drottningen och Axel Oxenstierna år 1647. Han stod vid Axel 

Oxenstiernas sida då Kristina stormade den högadliga kretsen år 1648—50. Likaså i rådsdebatterna 

om drottning Kristinas kusin Karl Gustavs befäl i Tyskland. Samt om Karl Gustavs succession och 

Kristinas giftermål. Likaså om revolutionen i England och andra frågor av avgörande innebörd förde 

Jacob med myndighet och kraft högadelns talan. Detta vittnar hans täta inlägg med historiska 

återblickar och samtidshistoriska paralleller. Jacobs personliga förhållande till drottningen förblev 

emellertid orubbat, även efter deras hårda debatter i riksrådet. Hans brev till sonen Magnus De la 

Gardie visar, hur förtroligt hon vid sina besök i hans hem umgicks med honom och hans närmaste.135 

9.4 Riksdrotsen Per Brahe. 

 

Riksdrotsen Per Brahe, bar näst efter Kristina det högsta ämbetet i rådet. Till och med högre än 

rikskanslern Axel Oxenstierna.  

Brahe deltar vid i det närmaste endast vid 1650 och 1651 års riksdagar. När 1650 års riksdag nalkas 

och Per förbereder sin avfärd insjuknar hans fru och avlider efter ett par veckor.136 Ett hårt slag, men 

Per ansluter ändå till riksdagen samma dag som den öppnas.137 

Adeln hade lyckats stärka sin makt under de tolv år som förmyndarregeringen varit verksam, men 

efter de segrar Kristina radat upp de senaste åren har drottningen börjat stärka sin egen kungamakt 

vilket Brahe fick känna. Att Per inte alls deltar år 1649 beror på att Kristina året innan utsett Per till 

generalguvernör av Finland. Ett drag som fick ännu en stark man ur hennes väg.138  

Brahe är överväldigande aktiv inom inrikespolitik under denna treårs period. Av hans totalt 213 

uttalande i rådet finner man 133 uttalanden år 1650 och 50 uttalanden år 1651. I ständernas kamp 

för mer jämlikhet är Per dess största motståndare. Vid otaliga tillfällen under sensommaren år 1650 
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tvingades riksråden och Per försvara sig mot ständernas angrepp. Ständerna ansåg att efter den 

westfaliska freden borde skatter sänkas och utskrivningarna upphöra helt. Något de blivit lovade två 

år tidigare. Adelsmännen blev här syndabockarna för de höga priserna och den svåra missväxten som 

drabbade Sverige och Finland. Per kunde inte förstå att de adelsmän som tappert och förtjänstfullt 

bidragit till den westfaliska freden inte också skulle bli belönade för sin insats. Han ansåg att 

bönderna inte gjort samma uppoffring som dem. Per förväntade sig att bönderna tacksamt skulle 

sköta sitt.139 

En bonde klagar över sin brist på rättigheter, bönderna blir fråntagna allt det de har och blir slagna av 

sina husbönder. Per vill då veta vem denna bonde har som husbonde, men bonden inte vill svara på 

frågan, troligen av rädsla att bli straffad. Utan ett svar från bonden, drar Per slutsatsen att bönderna 

inte har någon som helst rätt att klaga, de har det bättre än någonsin. Denna fråga om böndernas 

villkor ebbade bort under oktober mycket tack vare Per. Man kan inte straffa alla adelsmän om det är 

en som burit sig illa åt och kan bönderna inte peka ut vilka de skyldiga är, då är det inte adelns fel.140 

Riksdrotsen brist på tålamod med de lägre ständerna syns även tidigare denna månad. När Kristina 

erbjuder sig att förhandla med ständerna utbrister Per. –  

”Skulle Adelen något uthgiöra, då måtte dhe inthet påeggia, uthan K:M.t kan Adelen der om uthom 

Herredagen påleggia. Dhe begynna således tryckia oss, och när vij är undertrychte, så geller det 

högste överheten.” 

Adeln är inte van att vara så hårt pressade av ständerna och pressar ständerna oss mer så kommer vi 

ta till den högsta överheten. Ett inbördeskrig vill ingen se, varken drottning Kristina, Per eller 

ständerna. Men likväl ett starkt hot om våld från Per. 141   

Per var vid tidpunkten för 1650 års riksdag 48 år gammal, många år yngre än Axel Oxenstierna och 

fältherren Jacob P. De la Gardie. Trots detta låg hans åsikter nära Axel Oxenstierna och Jacob P. De la 

Gardies då det kommer till adeln och deras vilja att styra landet, de båda vill styra landet i samråd 

mellan rådet och kungen. Per och Axel Oxenstierna drog inte alltid jämt, men i deras tro på högadeln 

och hur man bäst styrde riket var de nära varandra.142 

1650 års riksdag blir dock ett stort bakslag för adeln då drottning Kristina lyckas manövrera ut både 

rådet och ständerna för att få allt det hon önskade, frihet från att gifta sig och en möjlighet att lämna 

kronan och landet när hon så önskade.143  

9.5 Riksrådet Johan Adler Salvius. 

 

Johan Adler Salvius är intressant. Eftersom han i mer än egenskap av ett aktivt riksråd även spelat 

stor politisk roll i drottning Kristinas kliv mot mer inflytande. Ett inflytande hon använder för att 

tvinga högadeln att i slutändan gå med på hennes abdikation. Där Axel Oxenstierna och Per Brahe var 

högadelns största förkämpar.  
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Det är tydligt att Johan spelar en stor roll i det som kom att bli drottning Kristinas stora politiska 

mästerverk och hur han genom sina bidrag tydligt är allierad med drottningen. Av de 131 uttalanden 

han har över de två år han deltar finner man 51 i inrikes och 50 på provinserna år 1650. Att Johan har 

mycket att komma med gällande frågor rörande provinserna är föga förvånande då han spenderat 

lång tid i det krigshärjade Europa. Men han spelade även en stor roll i det inrikespolitiska spelet som 

1650 års riksdag kom att bli. 

Johan började sin karriär inom den statsapparat som Axel Oxenstierna skapade för att hjälpa kungar 

och förmyndarregeringar att styra det växande riket. Det fanns dock inte längre nog med 

kompetenta söner bland de högadliga för att fylla alla platser i denna växande statsapparat. Axel 

började därför leta vidare än så. Han bad prästerna leta efter begåvning bland mjölnare och 

drängar.144 Som son till en statsskrivare skulle detta bara några få årtionden tidigare varit en omöjlig 

väg att vandra. Men nu fann sig denna ur enkla förhållande födda Johan Adler Salvius att debattera 

med drottningen och grevar.145  

Johans väg till riksrådet var dock långt ifrån rak. Efter att ha adlats av Kristinas far Gustav II Adolf 

samt jobbat länge och hårt fick han ett hedervärt och svårt uppdrag i Tyskland. Att med rikskanslern 

Axel Oxenstiernas son, Johan Oxenstierna förhandla fram det som kom att bli den westfaliska freden. 

Kristina som ville ha ett snabbt slut på kriget hade i Johan Adler Salvius ett starkt kort som hon 

använde. På andra sidan stod Per Brahe och Axel Oxenstierna som båda hade gjort stora pengar på 

kriget och de var bestämda att mjölka så mycket som möjligt ur förhandlingarna. Förhandlingarna 

blev varken snabba eller enkla, det tog dem sju år. Innan de avslutades den 24 oktober 1648.146  

 

Magnus de La Gardies diplomatiska resa till det franska hovet som kostade kronan 100 000 riksdaler 

mer än budgeterat blev även det en nyckel in i rådet för Johan. Johan som gift sig med en synnerligen 

rik änka erbjöd sig att betala detta underskott.147 Varvid Kristina lovade Johan att upphöja honom till 

riksråd. Även denna gång motsade sig de högadliga med Axel Oxenstierna och Per Brahe i spetsen. 

Kristina fick sin vilja igenom och år 1648 upphöjdes Johan till riksråd.148  

Under år 1650 spelar Johan en nyckelroll i den konflikt som blossar upp mellan de adliga, ständerna 

och drottning Kristina. En konflikt som till det yttre ser ut att endast ha två parter men drottningen 

spelar ett spel i det skymda. Ett cyniskt spel där adelsmän, borgare, bönder och präster alla är 

schackpjäser i ett spel där målet är att ge drottningen mer makt.149  

För det första: På sin första dag i riksrådet år 1650 får Johan uppdraget att hjälpa rikskanslern Axel 

Oxenstierna att skriva riksdagspropositionen. Kansler klagar på sin skröplighet.150 Kristina bestämmer 

då att Johan Adler Salvius skriver förslaget och kanslern skall presentera det för ständerna. 

Därigenom får Kristina en måltavla för ständernas frustration. Det är Kristina och Johan Adler Salvius 

som dikterar förslaget medan rikskanslern presenterar det.  
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För det andra: I slutet av 1650 års riksdag får Johan och Per Brahe i uppdrag av drottningen att 

förhandla med bönderna.  

Per Brahe vars inställning till allmogen är något mer hårdnackad ser inte böndernas problem. Han går 

fram hårt och vill inte gå med på deras krav. Per anser att bönderna inte haft det bättre i riket på 500 

år och inte borde klaga. Johan enda kommentar på hela denna dag följer efter att bönderna bland 

annat klagat över att skatten på åkermark är oviss, då den höjs för var år. Det blir en 

dubbelbeskattning eftersom det är skatt på spannmål också. Johan svarar då. –  

”Dhe schole i alt detta blifva hulpne.” 

I allt detta skall de bli hjälpta.  

Per Brahe har efter detta inget val än att instämma i Johans erbjudanden.151 

För det tredje: Johan var även den som på uppdrag av drottning Kristina skrev proposition om Karl 

Gustavs erkännande till arvfurste.152  

Den sista pusselbiten som Kristina behövde för att komma undan det ok som hon nu ansåg kronan 

vara.153 

Johans betydelse går inte alltid mäta eller se i rådsprotokollen det var han som osynligt dirigerade 

Kristinas politik. Det var han som gav henne den ide som kom att bli tungan på vågen som fällde 

högadeln.  När trycket på adeln var som hårdast vänder Kristina sig från ständerna och erbjuder 

adeln sin hjälp, men bara om de går med på hennes tronföljarkrav. Upphöja Karl Gustav till arvfurste 

och därigenom en väg bort från tronen.154  

Är 1651 får Johan en mindre och mindre roll i rådets arbete. För att den tredje maj göra sitt sista 

framträdande,155 efter detta lämnar Johan Adler Salvius Sverige för ett diplomatiskt uppdrag i 

Lübeck.156  

10 Avslutande diskussion. 

I denna avslutande diskussion kommer vardera av de frågeställningar som ställts i inledningen att 

behandlas: 

Hur arbetade det svenska riksrådet? Vad för slags ärenden hanterades i riksrådet? 

Som tidigare under sammanfattningen av rådets arbete år 1649–1651 på sidan 27 gjordes en 

sammanfattning av hur rådet vanligtvis arbetade. Därför följer här en kortfattad resumé av rådets 

arbetsgång. 

Ett ärende i form av en fråga, brev eller händelse inkommer till rådet.  

Rådets medlemmar tar ställning till det inkomna ärendet och beroende på dess komplexitet kan 

rådet kalla in experter, de inblandade i ärendet för en frågestund. När rådets frågor blivit stillade 

diskuterar medlemmarna fram en lösning gemensamt. Denna lösning kan ta ett eller ofta flera 
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rådsmöten att uppnå. Men när de är mogna att besluta i en fråga gör de så.  

Drottningen fattar därefter sitt beslut i råds råde, i samråd med rådet helt enkelt.  

I det svenska rådet hanterades en stor mängd ärenden med varierande karaktär. De sammanställdes 

i fem kategorier efter ärendets natur. Bergh, Severin, Svenska riksrådets protokoll 15, 1651–1653, 

riksarkivet, Kungliga boktryckeriet, P.A. Nordstedt & Söner, Stockholm 1920. 

Rättstvister mellan änkor, adelsmän, handelsmän eller soldater och officerare som misskött sig i sin 

tjänst. Ofta rörde det sig om handelsuppgörelser som på ett eller annat sätt gått fel. Pengar som inte 

betalats ut eller leveranser som inte dykt upp. 

 

Inrikespolitik, allt det som händer på riksdagen och mer. Hur långt bort någon får begravas, hur 

många gäster det får bjudas in till bröllop, städers rättigheter i handel, de norrländska böndernas 

önskan att få skeppa sin ved, den eviga frågan om spannmålet till det svältande landet, hur man skall 

hantera översvämningar efter det höga vattenståndet i Mälaren eller vilka skatter som skall införas 

eller tas bort. 

 

Utrikespolitik innefattar brev inkomna från världen, uppmaningar från utländska prinsar och regenter 

om understöd, diplomatiska förbindelser med världen. Rådet tar till och med ställning i en förfrågan 

från en Persisk diplomats önskemål att få bedriva handel med Sverige. 

 

Provinserna och allt det som rör landområdena på andra sidan Östersjön. Hertigar som gör det svårt 

för guvernörer att styra till hur man ska underlätta för samma hertigars städer att bedriva handel. 

Vilket språk guvernörerna och de svenska ockupanterna skall använda i styret av provinserna. Även 

hur de svenska styrkorna skall dras tillbaka från det krigshärjade Europa och vilka som skall lämnas 

kvar som fredsbevarare. 

  

Övrigt kommer mångt och mycket att handla om kröningen eller Kristinas kamp att komma bort från 

giftermålskraven satta på henne av rådet.  

Allt detta och mer låg på drottning Kristinas och det svenska riksrådets axlar, att rättvist och sakligt 

komma fram till den bästa lösningen för kronan och landet. Kristina må vara landets regent, men alla 

ärenden måste först passera genom Rikets råd.  

Världsläget efter westfaliska freden och Sveriges hantering av de erövrade områden. Hur avspeglas 

detta i rådsprotokollen? 

År 1649 får provinserna massor av utrymme i rådsprotokollen.  En delegation från Pommern kommer 

till Sverige för att förhandla med det svenska rådet om provinsernas styrning. Dessa möten fördes på 

tyska och är därför inte kvantifierade eller genomgångna i uppsatsen. Det är däremot alla de samtal 

rådet har efter och inför dessa möten. Rådet och Kristina vill föra en icke invasiv politik i dessa 

provinser. Redan befintliga problem vid det tyska hovet gör detta problematiskt. Det är envisa 

hertigar från provinserna som vill att varor skeppas från hamnar som de valt, önskemål om beskydd 

av svenska soldater istället för tyska legosoldater till infekterade diskussioner om gränsdragningar.  

Just dessa frågor om gränser och vilka soldater som skall besitta dessa provinser, eller vilka soldater 

som var de senaste att deserterat är återkommande ämnen för diskussion. I samtalen rörande dess 

provinser står drottning Kristina, Axel Oxenstierna och Jacob P. De la Gardie för hela 85 procent av 

alla inlägg. Rådet vill försöka styra över dessa provinser med så liten påverkan som möjligt på det 

regionala styret, men det är inte problemfritt och Axel Oxenstierna är ofta den som kommer med 
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lösningarna i form av hårt mot hårt. Enligt litteraturen, Wetterberg 2010, Petersson 2011, Landberg 

1969. Var detta även något Axel Oxenstierna från början förespråkade, att styra dessa provinser med 

en hårdare hand än den som Kristinas sida förespråkade och beslutade skulle råda. Denna 

meningsskiljaktighet syns dock inget spår av i protokollen. Kristina har inga som helst problem att ta 

emot Axels råd i allt som rör provinserna och beslutar ofta i enlighet med dessa. 

Vilka rådsmedlemmar är mest tongivande och inom vilka områden? 

Det syns tydligt i kvantifieringen av rådsprotokollen vilka de mest aktiva medlemmarna är. Vilken 

rådsherre som har den största expertisen inom de olika ärendeformerna. Eller i alla fall vem i rådet 

som anser sig ha mest att säga i det ärendet. Vissa rådsmedlemmar deltar endast i vissa specifika 

frågor. Exempelvis Anders Thorstensson, expert på fortifikationer rådfrågas vid ett möte om ett fort. 

Alla de nio inlägg Anders har under sina elva möten sker vid detta enskilda tillfälle.  

Allt som oftast är det dock drottning Kristina, rikskanslern Axel Oxenstierna, fältherren Jacob P. De la 

Gardie och riksdrotsen Per Brahe som hörs och syns. Med toppar från Johan Adler Salvius år 1650 gör 

130 inlägg och Bengt Skytte åren 1649 och 1650 med 53 respektive 132 inlägg. 

Kristina är aktiv inom alla områden förutom revisionsäreden, dessa lämnar hon över till andra. Det är 

inte för inte man anar hennes ointresse i dessa frågor, genom hennes tydliga frånvaro från dessa 

möten. Trots detta är hon år 1649 den mest aktiva av rådets medlemmar i revisionsärenden. Detta år 

kommer revisionsärenden lite i skymundan. De större händelserna som årets riksdag, förehavandena 

med sändebud från både Ryssland och Pommern, till relationerna med England och Frankrike krävde 

rådets uppmärksamhet.  

När Axel Oxenstierna ansluter år 1650 är det han som tar över och leder revisionsarbetet. Med stor 

distans är det han som har flest antal inlägg gjorda inom revision, för åren 1650 och 1651. 141 inlägg 

år 1651 och 155 inlägg år 1651. Jämför detta med den näst mest aktiva rådsmedlemmen inom 

revision, Bengt Skytte som har tio inlägg år 1649, 21 år 1650 och tio år 1651. 

  

Per Brahe som är aktiv under åren 1650 och 1651 är i stort sett uteslutande aktiv inom de 

inrikespolitiska ärendena. Av hans totalt 215 inlägg rör 183 inrikespolitik och riksdagarna åren 1650 

och 1651.  

Jacob P. De la Gardie spelar även han en viktig roll i det politiska spelet. Det är bland annat han som 

debatterar på 1649 års riksdag för att förmå Kristina att gifta sig. Det är han som sväljer sin stolthet 

och ödmjukt ber Kristina om hjälp mot ständerna under 1650 års riksdag. Jacob syns ungefär lika 

mycket per möte inom alla ärendeformer förutom revisionsärenden där han inte deltar en enda 

gång. 

När Johan Adler Salvius ansluter till rådet tidigt på sommaren år 1650 får han direkt en huvudroll i 

det politiska spel som riksdagen kom att bli. Johan blir en av de viktigaste schackpjäserna som 

Kristina har att tillgå. Hans tyngd syns dock inte endast i rådsprotokollen och hans inlägg. Av de 130 

inläggen år 1650 sker 51 på den inrikespolitiska scenen, ofta som Kristinas förlängda hand mot 

högadeln och ständerna. Det kan se ut som när Johan är ombedd att hjälpa Per Brahe att debattera 

med bönderna. Plötsligt raserar han en hel dags argumenterande från Per Brahe, genom att lova 

bönderna den hjälp de önskar. Vad som inte syns i rådsprotokollen är Johan Adler Salvius skicklighet 

att komponera propositioner. Först komponerade han 1650 års riksdagsproposition som kom att bli 

Kristinas lösning på hennes problem och sedan propositionen som kom att bli villkoren för Karl 

Gustavs upphöjelse till arvfurste. Men innebörden av detta är inte enbart synligt i protokollen, en 

djupare bild ges i litteraturen. Enligt Sven Stolpe 1960, är det Johans cynisms och slipade taktiska 
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sinne Kristina förlitar sig på. Då hon spelar ut de fyra stånden mot varandra. 

Magnus De la Gardie som var nära att bli en av de fem som denna uppsats fördjupade sig i är 

förvånansvärt tillbakadragen. Denna man som ofta nämns i litteraturen som Kristinas absoluta 

gunstling. Med sina totalt 100 inlägg på 50 möten och två inlägg per möte är han absolut en av de 

aktivare rådsmedlemmarna, när han närvarar. Men det är endast under ett revisionsärende mot 

Messenierna året 1651 som han verkligen tar plats. Med sina 50 möten är han en av de skyggare i 

rådet. Det går urskilja att han är något mer aktiv i ärenden rörande utrikespolitik. Men hans absoluta 

topp är rättsärendet mot Messenierna år 1651. Magnus deltar knappt vid en sjättedel av rådets 

möten under alla de tre åren. Hans roll kan ha varit likt Johan Adler Salvius bortom rådsprotokollens 

nedskriva sidor. Men att han spelat någon större roll i utgången av 1650 års riksdags syns inte i 

rådsprotokollet. 

Bengt Skytte var nära att bli en av de fem som denna uppsats fördjupat sig i. Med sina 202 inlägg på 

185 möten, 1.1 inlägg per möte var han en viktig kugge i det politiska spelet för Kristina. En av dem 

som ingår i drottning Kristinas inre krets och allra mest aktiv inom revisionsärenden och den 

inrikespolitiska scenen, framförallt runt riksdagen 1649 och 1650. Men även Bengt Skyttes roll som 

politisk bricka syns lite i rådsprotokollen. Endast vid ett tillfälle år 1649 då drottning Kristina och 

Jacob P De la Gardie debatterar om Kristinas ovilja att gifta sig och hennes vilja att föra fram Karl 

Gustav som arvfurste är det tydligt var Skyttes intressen ligger. Att stå upp bakom sin drottning, men 

även till viss del för Karl Gustav. Bengt Skytte försvinner sedan efter några månader in på år 1651.157 

Dock är det drottning Kristina och rikskanslern Axel Oxenstierna som är rådets klart mest lysande 

stjärnor. Om detta råder det ingen tvekan.  

Summerar man alla inlägg som gjorts av rådet under dessa tre år ser man att det år 1649 gjordes 

2286 inlägg, 2999 inlägg år 1650 samt 972 inlägg år 1651. Totalt blir det 6247 inlägg. Drottning 

Kristina och Axel har sammanlagt 4131 inlägg. Alltså utförs hela 66 procent av rådets alla inlägg av 

dessa två. Kristina sett över de tre åren den mer aktiva av de två, 2394 inlägg för Kristina över 236 

möten, för Axel 1737 inlägg över 161 möten. 

Det är förvånande att det är ett sådant stort antal rådsmedlemmar som sitter med på dessa möten 

utan att yttra ett ord på ibland flera månader. Exempelvis Åke Hansson Ulfsparre. På 141 möten över 

tre år har Åke endast två protokollförda inlägg. Eller Fredrik Stenbock med åtta inlägg på 167 möten 

över tre år. Att deras åsikt räknas utan att den syns i protokollet är däremot tydligt i rådsprotokollen. 

De kan noteras av sekreteraren som att de räckt upp handen som ett svar på en fråga, eller att de 

närvarande i rådet samtliga håller med eller motsätter sig ett förslag eller inlägg. Över de tre åren har 

i snitt 12 av 35 rådsherrar mindre än 0.3 inlägg per möte. Så en tredjedel av de aktiva rådsherrarna 

talar på högst var tredje möte. Förvisso inte helt olikt våra nutida folkvalda politiker. 

Kan man se maktkampen mellan Axel Oxenstierna och drottning Kristina i rådsprotokollen? Och 

hur yttrar den sig i så fall? 

När Axel Oxenstierna i juni år 1650 av Kristina blir ombedd att teckna riksdagspropositionen 

undanber han sig detta på grund av sitt skröpliga tillstånd. Kristina ber då Johan Adler Salvius att 

skriva denna proposition. Axel får istället ansvaret att presentera det för ständerna. Något kanslern 

villigt accepterar. Redan här sätter Kristina en måltavla på högadeln och rikskanslern, för de 

uppretade ständerna att sikta på.  

                                                           
157 Dahlgren, Stellan, <urn:sbl:6031>, Svenskt biografiskt lexikon, Bengt Skytte, hämtad 2017-05-13 
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Det är inte särskilt tydligt i rådsprotokollen hur Kristina i egen person eldar på dessa ständer att stå 

på sig och kräva större rättigheter, eller vilka maktmedel hon använder sig av. I rådsprotokollen förs 

diskussionerna på ett städat sätt och det är ytterst ovanligt att det skönjas offentliga splittringar. Det 

är så klart meningsskiljaktigheter mellan rådets medlemmar och kanske framförallt mellan drottning 

Kristina och Axel Oxenstierna, men mycket av denna maktkamp verkar ske bakom stängda dörrar, 

exempelvis vid tillfället då Axel Oxenstierna debatterar för utskrivningens vara i rådet med ett utskott 

från bönderna och Kristina samtidigt i en annan del av slottet debatterar med ett annat utskott av 

bönder för att minska den samma.158 Detta dubbelspel från Kristina syns inte alls i rådsprotokollet.  

Men ständernas krav på rättigheter är tydliga och det är Axel Oxenstierna, Per Brahe och den 

högadliga sidan som får ta den största kritiken. I detta riskabla vågspel där högadeln snart inte ser 

någon annan utväg än att gripa till vapen vinner Kristina den största av segrar mot Axel Oxenstiernas 

sida. Hon lyckas driva igenom ett tillägg till riksdagspropositionen och få sin kusin hertig Karl Gustav 

till arvfurste. Detta trots hårt motstånd från Axel Oxenstierna, men även här fick kanslern lov att ge 

sig.159  

Dessa stora och väl behandlade i litteraturen strider är enkla att se, det finns även många tillfällen 

där Kristina utövar härskartekniker mot den nu ålderstigne rikskanslern. Exempelvis vid diskussioner 

om den väg kröningsprocessionen skulle vandra och Axel tror vägen skulle bli jobbig för de äldre 

herrarna. Kristina replikerar att då får väl dessa gamla herrar ta med sig en stol.160 

Det faktum att Johan Adler Salvius får i uppdrag av Kristina att komponera den viktiga 

riksdagspropositionen som kom att bli nyckel till hennes frihet. Ett av de tydligare tecknen på det 

maktspel som Kristina cyniskt och effektivt drev mot Axel Oxenstierna och den högadliga sidan. 

Johan Adler Salvius som Kristinas verktyg i förhandlingarna om westfaliska freden och på det sätt han 

fick en plats i det svenska riksrådet. Salvius betalade det som fattades i statskassan efter Magnus De 

la Gardies diplomatiska äventyr i det franska hovet. Johan Adler Salvius kom därigenom att bli en av 

Kristinas starkaste politiska symboler i sin maktposition över Axel Oxenstiernas och hans anhängare. 

Där det är tydligt hur Kristina spelar ett politiskt spel med ett mål som ligger i gömd i ett dunkel för 

alla utom henne själv, verkar Axel Oxenstierna vara mer inriktad på att göra ett så gott arbete han 

kan, för rikets bästa och i förläggningen de högadliga. Ingen i det svenska riksrådet förväntade sig 

detta politiska dubbelspel från den unga drottningen, knappt ens hennes närmast förtrogna visste att 

hennes slutmål i detta maktspel var att lämna tronen och det svenska riket. Allra minst rikskanslern 

Axel Oxenstierna. 

Turbulensen på 1650 års riksdag, hur märks den i rådsprotokollet?  
Rådet diskuterar många gånger över året om tillståndet i landet, bristen på spannmål, var det 

spannmål som inskeppas skulle hamna, hur bagarna stod utan spannmål att baka bröd, tiggarna slogs 

på stadens gator för att hitta något att äta. Även vad man skulle göra med de uppretade bönderna 

som skramlade och levde om runt om i landet eller hur prästerna åthutades att de må sluta med sina 

uppviglande tal från predikstolen. Att det var turbulent kring 1650 års riksdag syns även på de oroliga 

rådsherrarna. Per Brahe utbrister i slutet av 1650 års riksdag. –  

                                                           
158 Wetterberg, Gunnar 2010, s. 427. 
159 Svenska riksrådets protokoll 1650, s. 359–370. 
160 Ibid, s. 246. 
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 ”Skulle Adelen något uthgiöra, då måtte dhe inthet påleggia, uthan K:M.t kan Adelen der om uthom 

Herredagen påleggia. Dhe begynna således tryckia oss, och när vij är undertrychte, så geller det 

högste överheten.” 

Han och den svenska adeln kan inte ta acceptera att de svenska bönderna pressar adeln mer, deras 

brist på vilja till lösning på riksdagen samt upproriska inställning börjar bli för mycket. Att ta till 

svärdet ser snart ut som den enda utvägen för Per Brahe. 

Allt detta och mer därtill står att läsa om i det svenska rådsprotokollet år 1650. 
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Bilagor.  

Rådsmedlemmar åren 1649–1651. 161 
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Rikskanslern Axel Oxenstierna 

Riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna 

Riksdrotsen Per Brahe 

Fältherre och riksmarsk Jacob P. De la Gardie 

Lars Kagg   Arvid Wittenberg 

Hans Christoffer Von Köningsmark Gustav Horn 

Gustaf Adolf Lewenaupt  Johan Adler Salvius 

Bengt Skytte   Mattias Soop 

Åke Axelsson   Magnus Gabriel De la Gardie 

Knut Posse   Fredrick Stenbock 

Seved Båth   Erik Ryning 

Erik Gyllenstierna  Anders Torstensson 

Thure Sparre   Åke Hansson Ulfsparre 

Lars Cantersten  Nils Tungel 

Gösta Lejonhuvud  Gustav Bielke 

Schering Rosenhane  Axel Lillie 

Herman Fleming  Carl Gyllenstierna 

Claes Horn   Carl Bonde 

Johan Oxenstierna  Carl Gustav Wrangel 

Johan Berendes  Lorentz Von der Linde 

Erik Oxenstierna  Erik Stenbock 

Jöns Kurk   Carl Gyllenhielm 

Hans Wachtmeister. 

    

 

                                                           
161 Lewenhaupt, Sten 1962, s. 43–44. 


