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FÖRORD 
Medan jag har skrivit den här boken har jag fått hjälp och uppmuntran från 
en rad olika personer, och jag är skyldig ett stort tack till alla som på ett eller 
annat sätt bidragit till att den blivit klar. Först vill jag rikta ett tack till mina 
handledare David Gaunt, Tom Ericsson och Gerald Aylmer. David var min 
förste handledare, och den som uppmuntrade mig till att ge mig i kast med 
det ämne som jag valt. Tom Ericsson blev sedan den som följt mig kontinu
erligt under hela arbetet. Tålmodigt har han utstått att ständigt avbrytas i sitt 
eget arbete för att bemöta mer eller mindre genomtänkta funderingar från 
min sida. Toms engagemang och generösa uppmuntran har varit ett mycket 
stort stöd. 

Genom ett frikostigt stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stif
telse fick jag förmånen att få vistas vid St Peter's College i Oxford under ett 
år. Min handledare under den tiden var Gerald Aylmer. Genom sitt stora 
kunnande och sitt intresse för mitt ämne har dr Aylmer i hög grad bidragit 
till att många av mina idéer förbättrats och utvecklats avsevärt. 

Vid sidan av mina handledare vill jag också tacka dem som under åren 
deltagit i diskussioner kring avhandlingsavsnitt vid seminariet vid Historiska 
institutionen i Umeå. Professor Sune Åkerman bör nämnas särskilt. Han har 
lagt ned stor möda på att läsa och kommentera mitt manus och därigenom 
bidragit till en rad värdefulla förbättringar. 

Min goda vän och doktorandkollega Inger Knobblock har under hela 
avhandlingsarbetet varit ett ovärderligt stöd både som vän och som bollplank 
för funderingar kring avhandlingen. Åtskilliga är de liter kaffe vi inmundigat 
alltmedan vi undrande försökt lösa avhandlingsskrivandets och världens mys
terier. Världsmysterierna är ännu olösta, men avhandlingen är klar. Tack för 
hjälpen! 

Andra som läst och kommenterat delar av eller hela manuset är Kerstin 
Strömberg-Back och Björn Asker. 

På ett mer praktiskt - men mycket betydelsefullt - plan har jag fått hjälp 
av min pappa Erik Norrhem som korrekturläst avhandlingsavsnitt och hela 
manuset. Den engelska sammanfattningen har språkgranskats av Stephen 
Fruitman. I det här sammanhanget vill jag också rikta ett tack till Britt-Marie 
Söderqvist och Gösta Grönlund som på olika sätt bistått med praktisk hjälp. 

Till sist: historiedoktorandens ekonomi är inte alltid den bästa, och då är 
det bra att ha generösa föräldrar och gästvänliga vänner med lägenheter i 
Stockholm. Stort tack därför till mina föräldrar - Erik och Inga-Berit - och 
till Sanna Rabe vars gästfrihet inte bara sparat pengar åt mig och staten, utan 
framför allt givit upphov till många glada stunder. 

Umeå i oktober 1993 
Svante Norrhem 
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INLEDNING 

För trehundra år sedan stod ännu mitt i Stockholm slottet Tre Kronor. Som 
ett sagoslott med tinnar och torn, grönskande trädgårdar och omgivet av en 
vallgrav, reste det sig över staden. Samtida bilder av slottet ger ett visst 
intryck av arkitektoniskt kaos. Äldre raserade delar samsas med nyare till
byggnader, men som samhällskropp betraktat rådde här strikt ordning. Högst 
upp bodde kungar och drottningar. På mellanvåningarna bodde hovmän och 
hovfruntimmer, och där fanns också rikets administration. Längre ned slet 
och släpade pigor, köksor och annat tjänstefolk. 

Allra längst ned, i det som kallades Smedjegårdstornet, satt för kronan 
misshagliga individer i säkert förvar bakom lås och bom. Allra högst reste 
sig försvarstornet prytt av de tre förgyllda kronor som gett slottet dess namn. 
Tornet med sin oproportionerliga, men för samtiden säkerligen imponerande 
resning, ger associationer till prinsessor i nöd som låter flätorna växa för att 
underlätta kärlekskranka älskares tillträde. Visst ter sig den svenska 
stormaktstidens förnämsta kungaborg med säte för civil, militär och fiskal 
centralförvaltning på sitt sätt imponerande. Säkert gjorde den det också för 
samtidens gemene man då han strosade förbi. Då hovet klädde sig till fest 
och slottets salar med sin stulna prakt lystes upp blev sagan verklighet, men 
resurserna var knappa och kungarna oftast på härjningståg, så det kunde gå 
långt mellan gångerna. De dagliga bekymren på slottet tycks oftare ha hand
lat om läckande tak och kalla gemak än om baler där prinsessor mötte sina 
älskade, gifte sig och ärvde halva kungariket.1 

Tre Kronor fyllde många funktioner. Det var bostad för kungliga famil
jen och höga hovfunktionärer, det utgjorde förvarsanläggning för staden Stock
holm och det var staten Sveriges administrativa centrum. Innanför dess mu
rar fattade monark och råd viktiga beslut som sedan administrerades av 
ämbetsmännen i de olika kollegierna. All offentlig makt utgick från slottet. 

Om man hade haft möjlighet att någon tidig morgon i mitten av 1640-
talet ställa sig utanför slottet skulle man strax före klockan sex se bron och 
vindbryggan framför stora slottsporten fyllas av alla de män som administre
rade det svenska riket. Här kom ämbetsmännen, kanslisterna, skrivarna, 
kopisterna, översättarna och rader av andra som befolkade de verk som hade 
sina lokaler innanför slottsmurarna. Över vindbryggan gick de, genom port
huset och in på den gård där vaktknektarna höll hus. Här svängde strömmen 
av och tog till vänster genom ytterligare ett porthus och in på Stora Borggår
den. Den stora kullerstensbelagda gården omslöts på alla sidor av byggnads
kroppen: i den norra längan som vette mot Norrbro låg slottskyrkan och den 
så kallade Gröna gången; den södra längan mitt emot inrymde bostäder för 
hovfunktionärer. Längs denna längas fasad löpte Trumpetaregången, en öp
pen arkad som byggts under Johan III:s tid för att ge gården en pampigare 
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och modernare renässansprägel. En mäktig trappa krönt av en baldakin ledde 
ned från arkaden till gården. Mot väster, det vill säga mot Riddarholmen, låg 
en trevåningslänga som överst inrymde en av slottets så kallade kungsvåningar. 
Den hade bebotts av Gustaf II Adolf, och kom så småningom att bli bostad 
för både Karl X Gustaf och Karl XI. Märkligt nog var denna längas fasad 
mycket lite utsmyckad i jämförelse med de södra och norra. Ingen monu
mentaltrappa ledde till den kungliga våningen och i sin enkelhet motsvarades 
längan bara av gårdens östra byggnad, den så kallade kanslilängan. Vid 
mitten av 1640-talet var denna byggnad helt ny, byggd i holländsk renässans
stil och fyra våningar hög. Det var mot denna som ämbetsmännen tidigt om 
morgonen styrde sina steg. 

Nybygget hade i allra högsta grad varit påkallat eftersom slottet på sina 
håll läckte som ett såll. En januarimorgon i seklets början fann man 
räknekammaren fylld av regnvatten som på sin väg dit passerat kansliet som 
låg strax ovanför.2 Dessutom var ämbetsverken så trångbodda att gamla hand
lingar inte kunde förvaras ordentligt, utan låg "ihopkastade och invräkne".3 I 
den nya byggnaden fanns på bottenvåningen bostadsvåningar för olika funk
tionärer. En trappa upp låg Krigskollegium och Kommerskollegium, som 
fick samsas om utrymmet med Riksarkivets personal. Högst upp under taket 
låg slottets balettsal, och sedermera också dess bibliotek. Men det är våning
en däremellan som är intressant för oss, för i våningen mellan balettsalen och 
krigets administratörer, låg det kungliga kansliet. 

Fyra dagar i veckan kom kansliets sekreterare och kanslister till sina 
arbeten klockan sex, "hwadh heller der något ähr att giöra eller ey".4 På 
onsdagar och lördagar hade man sovmorgon och började först vid åttatiden. 
Förutom sekreterarna och deras kanslister befolkades lokalerna av deras chef 
rikskanslern, rikskansliråden, skrivare, kopister, enspännare och kanslidrängar. 

Rikskanslern styrde sitt kollegium från en kammare som låg något av
skild från de övriga kanslirummen. Intill hans tjänsterum låg regeringens 
kammare och ett större rum som kallades Fyrkanten. En lång korridor som 
löpte längs hela byggnaden band sedan samman kanslisalen, rådskammaren 
med förmak, ytterligare ett par större rum och slutligen sekreterare- och 
skrivarekamrarna. Till skillnad mot de övriga ämbetslokalerna på slottet kosta
des inredningen av kansliet på en del pengar. Detta var ändå administratio
nens nav, och det var här regering och råd samlades till diskussion. Här togs 
också ibland utländska gäster emot. I de förnämsta rummen kläddes därför 
väggarna med tapeter, och kanslisalens tak dekorerades med motiv från 
skapelseberättelsen. På väggarna i den långa korridoren som löpte genom 
längan målades perspektiv. Här stod också personalens gulmålade förva
ringsskåp. 

Några egna rum hade inte sekreterarna vid mitten av seklet, utan deras 
arbetsplatser skildes från varandra av höga skrank som skulle omöjliggöra 
att man kunde kika på varandras arbete. Båsen skulle av samma anledning 
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vara låsbara. Skåp och lådor fanns tillgängliga för förvar av registratur över 
inkomna skrivelser, diarier, koncept, suppliker och andra brev och skrifter 
som inte fick förkomma. 

Förmiddagarna var huvudsakligen vikta åt arbete med inkomna brev och 
skrivelser. Ur skåp och lådor plockades föregående dags post fram för att 
föredras av sekreterarna inför rikskanslern och kansliråden. Här lästes också 
förslag till svar på inkomna brev upp, varefter de höga herrarna skulle kon
trollera att all inkommen post hade registrerats och diarieförts. Det var 
sekreterarnas ansvar att så skedde. Diarierna innehöll sammanfattningar av 
inkomna brevs innehåll, samt en kolumn där beslut i ärendet noterades. Ett 
par förmiddagar i veckan skulle sedan ärendena föredras inför monarken. 
Sekreteraren hade då gjort sammanfattningar av varje ärende som han läste 
upp. Monarken tog sedan ett beslut som noterades av den föredragande, som 
därefter hade att författa ett förslag till svar. Dessa svar lästes sedan upp vid 
nästa möte för att godkännas och signeras. I vissa brådskande fall kunde 
sekreteraren redan vid första föredragandet ha författat ett svar, som godkän
des eller förkastades. Alla ärenden fattades det inte beslut om vid dessa 
möten, utan de skickades först ut på remiss för att expertgranskas - i synner
het gällde detta ärenden som rörde handel och ekonomi. Antingen ville man 
ha Kammarkollegiets eller Kommerskollegiets yttrande, eller också överlät 
man helt till dessa att besluta. 

Enligt 1626 års kansliordning skulle kansliet handha ärenden av många 
olika slag. Allt som rörde ständers, städers och enskildas privilegier skulle gå 
genom kansliet; landsstadgar, konstitutioner och förordningar skulle utfärdas 
här liksom landshövdingars, ståthållares och "fleere sådane officianters full-
machter, Regeringsinstructioner, Eeder och försäkringar". "Trätor, contro-
versier och affhandlinger" med våra grannländer, passerade revy, liksom 
ärenden som rörde vänskapsförbund och giftermålshandlingar med främ
mande länder. All korrespondens med främmande herrar, furstar, republiker 
och städer sköttes av kansliets personal, som också ägnade tid åt traktater 
gällande krig till lands och till sjöss men även stillestånd och fred. Svenska 
sändebud, agenter och kommissarier utomlands fick sina instruktioner ge
nom kansliet, och deras berättelser om händelser i främmande land skulle 
skickas hit. Främmande sändebud i Sverige mottogs här och deras brev och 
propositioner lämnades till kansliet för vidare befordran till kungen.5 

Kansliets personal skulle också delta i en rad möten och se till att nog
granna protokoll fördes. Riksrådets och kanslirådets samt ständers möten 
skulle protokollföras. Till kansliets underlydande, "som aff Cantzlären på 
wåre wägnar order taga skole", hörde förutom kansliets direkta personal, alla 
svenska ambassadörer, residenter, kommissarier och agenter utomlands. Dess
utom skulle en rad andra svenskar utomlands ta order från kansliet. Till de 
viktigare ämbetsmännen inom riket som hade att lyda under kansliet hörde 
postmästarna. 
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Vid pass klockan tio var förmiddagens arbete för sekreterarna över och 
de kunde se fram emot en fyra timmar lång middagsrast. Slottets stora borg
gård fylldes återigen av ämbetsmän. Män från de olika administrationerna 
möttes, sammanbundna av kollegiala intressen men många också genom 
släktskap och vänskap. De höga skranken var borta då man promenerade 
hemåt eller kanske till någon krog för att umgås. 

Eftermiddagens tretimmarspass ägnades åt besökande med ärenden till 
kansliet. Ett stort rum var avdelat enbart som väntrum för de så kallade 
sollicitanterna, människor med de mest varierande ärenden. De togs emot av 
rikskanslern i rådskammaren där de fick redogöra för sina önskemål och 
förslag. En sekreterare noterade kortfattat vad som sades och vilka skäl och 
argument sollicitanten anförde till stöd för sina önskemål. Därefter bestäm
des en tid då han eller hon skulle återkomma för besked. I stort sett gällde 
sedan samma rutin för den typen av ärenden som för skriftliga ärenden som 
kommit till kansliet. De föredrogs för monarken och ett svar författades. 
Också då främmande legater eller agenter besökte kansliet skrev sekreterarna 
protokoll över vad som sagts. 

En arbetsdag i en kunglig sekreterares liv slutade så vid femtiden, "medh 
mindre ringa arbete wore på färde".6 En stor reservation måste dock läggas 
in mot min beskrivning av en kanslisekreterares vardag. Den gäller bara 
under förutsättning att allt löpte som det var tänkt enligt kansliordningen, 
men verkligheten såg ofta annorlunda ut.7 Monarken var inte alltid närva
rande - han eller hon kunde vara på krigståg eller på besök ute i landet. För 
rikskanslern gällde samma sak: Axel Oxenstierna var långa tider i Tyskland 
och Magnus Gabriel De la Gardie reste ofta till något av sina gods. Antalet 
sekreterare var sällan det stadgade och många klagomål kommer just från 
deras håll om personalbrist och tyngande arbetsbörda. 

Krigstågen ställde till bekymmer för ämbetsmännen. Dels kunde de inne
bära att det centrala kansliet i Stockholm måste arbeta med reducerad perso
nal, dels innebar de oftast att kungen inte längre fanns på plats i staden. Vare 
sig kungen var med på fälttåg eller inte skulle ett fältkansli upprättas och 
ledas av en av de kungliga sekreterarna. Alla händelser från kriget skulle 
rapporteras hem och diarier föras över all korrespondens till och från fält
lägret. Kansliets kurirer skickades kors och tvärs genom Europa med viktiga 
papper som måste skrivas under, med diarier som skulle arkiveras och med 
rapporter och informationer från fältlägrets sekreterare till hemmakansliet.8 

Fältsekreterarens liv kunde vara både mödosamt och farofyllt. Då krut
tunnorna på slottet i Sandomir i Polen sprang i luften en vinterdag 1656 
dödades flera hundra polska soldater. Samma öde rönte också den svenske 
sekreteraren Olof Wallenstedt som vistades på slottet. Händelsen relateras 
helt kortfattat av Wallenstedts svåger Edvard Ehrensteen som året därpå 
passerade platsen.9 Ehrensteen deltog då själv i Karl Gustafs polska fälttåg 
som fältsekreterare och var sedan med vid tåget över Bält. 
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I sina, får man anta, något färgade berättelser om sitt liv som fält
sekreterare beskriver Ehrensteen bland annat hur han under en tvåmånaders-
period arbetade så hårt att han "sällan ur Cancelliet kom, widare än taga 
ordres af Konungen".10 Bittida och sent besökte han kungen för att få in
struktioner. Då armén vände mot Danmark ökade pressen på fältsekreteraren. 
Med "mine wapen, som war Pennan" fortsatte han sitt korresponderande och 
diarieförande, "fast än jag dag och natt hade foten i stegbygeln".11 När väl 
krigshändelserna var över deltog Ehrensteen i fredsförhandlingarna. Efter
som kungen hade sitt läger i Köge och fredsförhandlingarna skedde i Roskilde, 
blev det sekreterarens uppgift att vara kontaktperson mellan förhandlings
delegationen och majestätet. "Om dagen tracterades, och om natten reste jag, 
att göra Relation och hemta till ett och annat moment och händelse af Kongl. 
Maj:t närmare ordres." 12 

Sanningshalten i berättelsen om Edvard Ehrensteens mödosamma slit 
må ifrågasättas, men att en sekreterares arbetsuppgifter och arbetsförhållan
den kunde variera är riktigt. Förändringar från tid till annan har också satt sin 
prägel på det kungliga kansliets och dess personals roll i samhället. Efter en 
kort tillbakablick skall avhandlingens frågor och syften formuleras. 

Historik 
Under sextonhundratalet reglerades kansliets arbete av olika kansliordningar. 
Den mest genomgripande och detaljerade är den som kom 1626 och som 
innebar att kansliet organiserades enligt kollegiemodellen. Ledningen för 
kollegiet kom att bestå av rikskanslern och två rikskansliråd. Vad det gäller 
övriga poster förändrades organisationen under seklet. Kungliga sekreterare 
fanns exempelvis hela tiden, men deras antal och uppdelningen av uppgifter 
dem emellan kunde skifta. En av de viktigaste förändringarna var inrättandet 
av statssekreterarposter 1629. De två statssekreterarna kom att i huvudsak ha 
det övergripande ansvaret för utrikes- respektive inrikesfrågor. 

Den tidigaste kansliordningen är från 1612. Intrycket av denna är att 
arbetet inrättades efter den befintliga personalens kompetens. Till skillnad 
från 1626 års kansliordning - och efterföljande - namnges varje sekreterare 
först och sedan beskrivs dennes arbetsuppgifter. En arbetsordning av detta 
slag blir med nödvändighet provisorisk vilket kan förklara att inte mindre än 
fyra olika kansliordningar såg dagens ljus innan man till slut 1626 utarbetade 
en ordning som byggde mer på statens behov än på den tillgängliga persona
lens kompetens. En möjlig förklaring till utformningen av de tidiga 
arbetsordningarna kan vara brist på utbildade och kompetenta sekreterare, 
vilket ledde till att man fick dela arbetsuppgifterna efter det kunnande som 
fanns. 

Under medeltiden och under femtonhundratalet fanns såvitt man vet 
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inga liknande förordningar om hur kanslerns och sekreterarnas arbete skulle 
skötas. De första kända personer i Sverige som kallats kansler var bisko
parna Karl i Linköping och Bengt i Skara.13 Båda var verksamma under 
tolvhundratalet, och är representativa för de medeltida kansliernas ämbets
män genom sina kyrkliga anknytningar. Hela vägen fram till reformationen 
besattes kansliposter med kyrkans män.14 Kanslern innehade vanligtvis en 
klerikal post närmast under biskopsnivån, medan sekreteraren hade en lägre 
ställning.15 En av de tidigast kända sekreterarna hette Magnus Östensson 
som 1347 titulerades kungens capellanus et secretarius.16 

Från fjortonhundratalet finns de första uppgifterna om kansliets arbete 
bevarade. Under detta århundrade skapades två kanslersposter, och det tycks 
ha skett en delning av arbetet mellan den ene som företrädde kungen och den 
andre som företrädde rådet.17 Den senare, vars post var knuten till biskops
stolen i Strängnäs, skulle handha rikets sigill, sköta rikets arkiv samt kopiera 
och registrera viktiga politiska dokument. Trots att detta kan betraktas som 
ett embryo till vad som senare skulle komma, är det tveksamt om man kan 
tala om ett egentligt kansli under denna tid.18 

Under Gustav Vasas tidiga regeringstid rekryterades både kansler och 
sekreterare enligt det medeltida mönstret, men en omsvängning skedde i 
samband med reformationen. De första icke-kyrkliga kanslimännen anställ
des, men att finna lämpliga svenska kandidater utanför kyrkans hägn var 
svårt. Kung Gustav ondgör sig i ett brev till en skolmästare Nils Bengtsson 
över de "drinckere och ölehunder, lösachtige och plumpe bängler" som sko
lorna rekommenderar till rikets tjänst. Det tycks kungen som om man "uthlete 
the slemmeste, som udhi heele hopen finnes kunne". Till kansliet och de 
höga ämbetena skall "icke svijnn, uthan the dugligeste och bäste personer" 
utväljas.19 

För att finna lämpliga och erfarna kandidater tvingades kungen att söka 
sig utomlands. I första hand rörde det sig om tyskar som lockades till Sverige: 
Wulf Gyler, Georg Norman och Conrad von Pyhy tillhör de mest namn
kunniga. Gustav Vasa tycks dock ha varit otursdrabbad i valet av medarbe
tare - Gyler valde 1534 att fly ur landet för att slippa ifrån sin arbetsgivare, 
och även mellan von Pyhy och kungen blev det med tiden en brytning. Det 
senare var särskilt olyckligt för kung Gustav eftersom von Pyhy var väl 
meriterad - han hade varit i kejserlig tjänst - och hade lite idéer om att med 
Europa som förebild försöka skapa en fastare organisation kring arbetet.201 
Frankrike hade fasta centrala ämbeten inom fasta ämbetskollegier vuxit fram, 
och idéerna hade sedan spridit sig till det habsburgska väldet.21 Av von 
Pyhys ansträngningar blev dock intet. Efter att han fallit i onåd hos kungen 
återgick mycket av det administrativa arbetet till att lyda direkt under kungen. 
Det enda bestående resultatet av Gustav Vasas organisationsförsök blev infö
randet av Riksregistraturet.22 

Med Erik XIV, och sedermera hans bröder, framträder allt tydligare 
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bilden av ett förvärldsligat kansli. Lågbördiga ämbetsmän utan någon fram
trädande ställning kom att bli betydelsefulla rådgivare till kungarna.23 Som 
en slags centralfigur i det som kallas sekreterarregementet finns Jöran Pers
son. Persson har på något sätt kommit att bli sinnebilden för den lågbördige 
sekreteraren. Långt fram i vår tid har han framställts som ond och hämndgi
rig. På Georg von Rosens berömda målning av kung Erik, drottning Karin 
och Jöran Persson framställs hur den senare just överräckt papperet med 
Sturarnas dödsdom till kungen. Kungen ligger vid sin hustrus fötter, liksom 
sökte han skydd mot den onde som uppmanande räcker fram den penna som 
skall besegla Sturarnas öde. 

Om Jöran Persson var ond eller inte är för min avhandling tämligen 
ointressant. Intressant är han däremot som representant för de lågbördiga 
inflytelserika ämbetsmännen. Sverige var inte det enda land där de dök upp: 
Spanien under Filip II är ett exempel och ett annat är kejsardömet. Vid det 
habsburgska hovet klagades över att adelsmän trängdes undan av ofrälse 
skrivare som kom att bli inflytelserika bakom kulisserna.24 Englands främste 
representant för företeelsen är William Cecil. Han tillhörde den grupp av 
ofta lågbördiga men välutbildade män som agerade som rådgivare åt både 
Henrik VIII och Elisabeth 125 Även där byggde inflytandet på den personliga 
kontakten mellan sekreterare och monark, mer än på sekreterarens formella 
ställning.26 I Frankrike var statssekreterarposten, trots en fastare ämbets-
organisation, ett centralt ämbete som kom att fungera som instrument för en 
personlig och despotisk maktutövning. Sekreterarna, som oftast kom från 
borgerskapet eller den lägre adeln, valdes på grund av sina meriter och deras 
inflytande var i hög grad beroende av deras egen förmåga att förvalta ämbe
tet. Gränserna och definitionerna för posten var mycket vaga, vilket lade 
grunden för deras inflytande.27 Den franska motsvarigheten till sekreterar
regementet genomgick flera faser: under Henrik II var de underordnade men 
inte obetydliga ämbetsmän; Catherine av Medici litade till dem och Henrik 
III överlämnade till stor del regerandet i deras händer.28 

Användandet av ofrälse sekreterare var ett sätt för monarkerna att få 
rådgivare som stod fria från det etablerade politiska skiktet. Män som Jöran 
Persson, Johannes Henriksson och Nils Chesnecopherus hade i kungamakt
ens ögon ett antal värdefulla tillgångar: de var välutbildade, de var genom 
sin underlägsna sociala och ekonomiska status beroende av sin herrar -
vilket i sin tur gjorde dem lojala - och de omfattades inte av den adliga 
ideologin. Den gamla adeln däremot som oftast innehade stora jordegendomar 
var ekonomiskt mer självständig gentemot kungamakten; socialt var den väl 
sammanhållen och sina politiska anspråk byggde den på sina traditionella 
sysselsättningar som militärer och höga ämbetsmän. 

Vidare kan man se sekreterarregementet som ett övergångsskede mellan 
ett personligt styrelsesätt å ena sidan och ett formaliserat och organiserat 
styrelsesätt å andra sidan. Nils Edén har rätt då han konstaterar att både Erik 

— 15 — 



XIV och Johan III var för svaga monarker för att axla faderns personliga 
regerande.29Samtidigt hade de en endast mycket outvecklad administrativ 
organisation att stödja sig på, och resultatet blev då ett förhållandevis löst 
hållet styrelsesätt med de kungliga sekreterarna som rådgivare och adminis
tratörer. Då dessa därutöver tilldelades dömande makt, blev deras ställning 
mycket stark.30 

Då det nya seklet bröt in hade således flera av Europas stater erfarit 
någon form av sekreterarregemente. I flera länder sågs det som ett problem 
och krav hade börjat, eller började, resas på mer organiserade former för 
rikenas styrelse. Av sociala och politiska skäl väckte lågbördiga makthavare 
ont blod i de adliga leden. I Frankrike och England reagerade kungamakten 
över ett system av informella rådgivare som blivit så betydelsefulla att man 
inte längre hade full kontroll över deras göromål. Reaktionen mot sekreterar-
väldet tog sig olika former i olika länder, men inträdde relativt nära varandra 
i tid. I Frankrike 1588; i Spanien 1598; i Sverige 1611 och i England 1612. 

I Sverige levde minnet av sekreterarregementet länge i adelns medve
tande, och tanken på en återgång till detta sågs som ett ständigt hot. Även i 
andra länder levde adeln med rädslan för att makten skulle glida dem ur 
händerna och hamna hos de ofrälse. I min avhandling avser jag att ta vid där 
sekreterarregementet slutar. Med nya krav från adel och kungamakt föränd
rades sekreterarnas situation. Men även den alltmer centraliserade statens 
ökade krav på en fastare ämbetsorganisation påverkade dem. I första hand 
kommer denna avhandling att handla om Sverige och svenska ämbetsmän, 
men för att vidga perspektiven har jag valt att också ge exempel från andra 
länder. Därigenom hoppas jag att kunna sätta in de svenska förhållandena i 
ett större europeiskt perspektiv. 

Noter 

1 För beskrivningar av slottet Tre Kronor och kanslilokalerna har jag använt mig av 
"Stockholms slotts historia", första bandet (Red. av Martin O lsson. Stockholm 1940.) 
och "Kungl. Maj:ts kanslis historia. Del 2." (Nils G Wollin, Uppsala 1934.) 

2 Bergh, S: Svenska Riksarkivet 1618-1837. Stockholm 1916, s 251. 
3 Bergh, s 25If. 
4 Styffe, K G, Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och 

Finland. Stockholm 1856, s 311. 
5 Styffe, s 309. 
6 Styffe, s 311. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med avhandlingen är att studera samtliga personer under tiden från år 
1600 till 1680, som under någon del av sina karriärer var sekreterare vid det 
svenska kungliga kansliet. Denna studie skall sedan sättas i relation till för
hållanden för motsvarande tjänstemän, och under samma period, i England, 
Frankrike, Spanien, Spanska Nederländerna och Nederländerna. Avsikten är 
att spegla vad som hände med de kungliga sekreterarna i Sverige och deras 
motsvarigheter i andra länder i övergången från det som kallats sekreterar-
regementet till en mer formaliserad och självständig administrativ struktur. 

Tidsperioden är vald uteslutande med Sverige som utgångspunkt, och 
den avgränsas i stora drag av sekreterarregementets sista år fram till 1611 å 
ena sidan, och enväldet å andra sidan. Utmärkande för sekreterarregementet 
var dess inslag av inflytelserika ofrälse sekreterare hämtade från borgerska-
pet, och utmärkande för reduktionen var att den har beskrivits som en seger 
för en nyfrälse ämbetsmannaklass med rötterna i borgerskapet. För den euro
peiska jämförelsen faller utgångspunkten väl samman med liknande upp
lösningar av sekreterarregementen i de respektive länderna. 

Dispositionen av avhandlingen har vållat en del huvudbry. Tanken bakom 
uppläggningen som den nu ser ut, var att i kapitlet Sekelskifte kort beskriva 
gemensamma drag för de olika länderna under övergången från 1500-talets 
slut till 1600-talets inledande årtionden. Därefter delas studien upp mellan å 
ena sidan Sverige, och å andra sidan de övriga länderna. 

Huruvida aktörernas sociala bakgrund skall komma först och deras verk
samhet sist kan diskuteras. Att göra tvärtom har sina fördelar, men rådande 
ordning tycks mig ha fler. Framför allt kan begränsningar och möjligheter i 
deras verksamhet förstås bättre med kännedom om aktörernas sociala bak
grund och med kunskap om under vilka villkor de rekryterades. 

Temat för min avhandling kan sägas vara makten bakom tronen. En 
grupp som både av samtiden och eftervärlden har utpekats som grå eminenser 
är 1500-talets kungliga sekreterare. Detta gäller för såväl Sverige som flera 
andra europeiska länder. Dessa sekreterare var ofta välutbildade män av låg 
börd. Genom framför allt det senare avvek de starkt från den politiska, 
sociala och ekonomiska eliten. Denna elit av godsägare byggde traditionellt 
sin makt på de råd som omgav monarkerna. På regional nivå var de ofta 
mycket mäktiga. Sekreterarregementet i Sverige måste för att förstås ses i 
ljuset av spänningen mellan kungamakt och aristokrati. Kungarnas behov av 
pålitliga rådgivare vid sidan av det adelsdominerade rådet, tillfredsställdes 
genom rekryteringen av välutbildade ofrälse. En ofrälses sociala och ekono
miska ställning utgjorde inget hot mot kungen. Likheterna mellan de europe
iska jämförelseländerna, Nederländerna undantaget, blir här påtagliga. 

Med kännedom om att en reaktion mot dessa sekreterarregementen ägde 
rum blir därför en huvudfråga i avhandlingen hur den sociala sammansätt
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ningen av de kungliga sekreterarna såg ut i Sverige och Europa under 1600-
talet. 

En andra frågeställning rör rekrytering. Kontroll över utnämningar av en 
grupp som denna bör ha varit en väg för att kunna påverka dels den sociala 
sammansättningen, dels gruppens verksamhet. Frågan kan formuleras enligt 
följande: vem rekryterade 1600-talets sekreterare och vilka kriterier var av
görande för rekrytering? Här avses faktorer som social härkomst, ekonomi, 
utbildning och kompetens. 

Nära förknippad med ovanstående fråga är vilken roll patron- och klient
systemet spelade som rekryteringsfaktor. Patron- och klientsystemets bety
delse har betraktats som stor under 1600-talet, och i synnerhet har man för 
fransk och engelsk del påvisat aristokratins roll som ledande patroner. Det är 
dock inte bara som urvalsinstrument för rekrytering som patron- och klient
systemet är intressant: hur och om det påverkade en ämbetsman i den fort
satta karriären är också viktigt. 

Frågan om sekreterarnas makt eller inflytande är central. I samband med 
diskussionen om denna kommer också begreppen "makt" respektive "infly
tande" att definieras. När det gäller att komma åt ett eventuellt inflytande hos 
sekreterarna finner man snart ett antal begränsningar. Det är knappast orim
ligt att anta att en stor del av det inflytande som en 1500-talssekreterare 
anses ha haft, låg i informella samtal och i icke protokollförda diskussioner. 
I stor utsträckning bör påverkan av en beslutsfattare ha skett muntligen. För 
att komma åt ett inflytande som var dolt, och var avsett att vara dolt, har jag 
studerat vilka föreställningar samtiden hade om sekreterarnas inflytande. Min 
fjärde frågeställning gäller således dels vilka föreställningar omvärlden hade 
om sekreterarnas roll, dels vilken bild sekreterarna själva ville förmedla. 

För att ytterligare komma närmare ett svar på frågan om sekreterarnas 
eventuella inflytande måste också deras ämbetens formella ställning stude
ras. Denna kommer att diskuteras i samband med kapitlet "Sekreterarna, 
inflytandet och makten". Frågan blir då vilka uppgifter som ålåg en sekrete
rare, samt om dessa uppgifter gav möjligheter till att utöva inflytande. 

I det begynnande 1600-talet skedde i många europeiska länder en ut
byggnad av den centrala administrationen. En centralisering av staten med 
allt mer makt satt i händerna på en monark mötte tidvis motstånd från 
aristokratin. Man kan tänka sig att denna politiska elit sökte olika strategier 
för att neutralisera eller överta en snabbt växande central administration; 
genom kontroll över rekrytering och/eller genom kontroll över administra
tiva rutiner. Min sjätte och sista fråga rör i vilken relation sekreterarna, som 
medlemmar av en central administration, kom att stå till etablerade politiska, 
sociala och ekonomiska eliter. 
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Forskningsläge 
De ofrälse svenska kanslitjänstemännen omnämns med jämna mellanrum i 
svensk 1600-talsforskning, men någon studie av dem som grupp finns inte. 
Det närmaste man kan komma en heltäckande studie av kanslitjänstemännen 
är "Kungl. Maj:ts Kanslis Historia" (1935) som detaljrikt beskriver kansliets 
historia från Gustaf II Adolfs dagar och framåt. Framställningen, som får 
betecknas som deskriptiv, tar upp en rad olika aspekter på kansliets och dess 
tjänstemäns roll i det svenska samhället, men tyngdpunkten ligger på den 
organisatoriska utvecklingen samt tjänstemännens formella ställning. 

Social bakgrund och rekrytering 
Nils Forssell konstaterar i sin artikel i "Kungl. Maj:ts kanslis historia" att 
kansliets sekreterare under Axel Oxenstierna rekryterades bland ofrälse och 
att dessa ofrälse med tiden kom att knytas samman genom svågerskap.1 

Forssell pekar också på de problem som uppstod mellan rådet och Axel 
Oxenstierna ifråga om rekryteringspolitiken, där rådet hävdade adelns intres
sen. Axel Oxenstierna å sin sida intog, menar Forssell, en märklig inställning 
i det att han hävdade duglighet före börd enligt samma modell som kom att 
praktiseras under drottning Kristinas regeringstid.2 Arne Munthe menar dock 
att det under 1670-talet genom Magnus Gabriel De la Gardie blev en tydligt 
adelsvänligare rekryteringspolitik i kansliet som kontrast till tiden före 1660.3 

Ulf Sjödeli4 nämner helt kort att forskningen har visat på de motsätt
ningar som uppstod genom en rekryteringspolitik inriktad på ofrälse, men 
menar att dessa motsättningar inte kan beläggas för tiden omedelbart efter 
Karl XI:s trontillträde.5 

Göran Rystad har belyst rekryteringen till ämbeten på ett generellare 
plan.6 Rystad visar på utnämningspolitikens centrala betydelse för kontrollen 
över den växande administrationen. Han drar slutsatsen att det fanns en 
motsättning mellan kungamakt och råd under hela seklet där kungamakten 
hävdade ensamrätt till utnämningar, medan adeln krävde medbestämmande 
genom rådet. 1680 segrade den förra ståndpunkten i och med genomförandet 
av det karolinska enväldet.71 striden mellan dessa två motpoler kom enligt 
Rystad de lägre ämbetsmännen att ta parti för kungamakten, eftersom en 
seger för denna skulle innebära ekonomiska vinster för ämbetsadeln.8 

I engelsk forskning har man i mycket liten utsträckning intresserat sig 
för att studera den sociala sammansättningen av 1600-talets statssekreterar-
grupp. Andra faktorer har betraktats ha större betydelse, såsom religiös till
hörighet, patron- och klientrelationer samt politisk fraktionstillhörighet. Ge
rald Aylmer har diskuterat sociala faktorer, men talar då, liksom Rystad, om 
ämbetsmän i en vidare bemärkelse.9 Om statssekreterarna som specifik grupp 
säger han ingenting. 

I Frankrike har ämbetsmännens sociala tillhörighet belysts återkommande, 
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och i äldre forskning har en konflikt mellan den gamla adeln och den nya 
ämbetsmannaadeln framhävts som betydelsefull för den politiska utveck
lingen under 1600-talet. Nyare forskning har tonat ned betydelsen av en 
sådan politisk konflikt byggd på sociala motsättningar. Av direkt intresse för 
min avhandling är en artikel av Francois Bluche.10 Bluche visar där att Lud
vig XIV: s statssekreterare alla var adliga, men ny adlade. Deras ursprung 
fanns i det välbärgade borgerskapet. Bluche menar att det är fel att säga att 
detta var något nytt inom fransk administration - långt före 1661 såg mönst
ret likartat ut.11 Bluche pekar också på betydelsen av integration mellan de 
nyadlade och gammaladeln, bland annat genom giftermål. Han menar därför 
att det inte var borgerskapet, utan ämbetsmannaadeln som nådde makten 
under Ludvig XIV.12 

Patron- och klientväsende 
Patron- och klientväsendet är betydligt mindre studerat i Sverige än i exem
pelvis Frankrike och England. Begreppet används dock i svensk litteratur, 
men påfallande ofta utan en definition av vad som avses. Björn Asker defi
nierar i sin avhandling om officerare i det svenska samhället 1650 till 1700 
systemet som ett personligt förhållande mellan två personer, där klienten ofta 
kommer ur ett lägre samhällskikt, eller i vart fall har det sämre ställt, än 
patronen. "Patronen gynnar klienten framför klientens likar, men väntar sig i 
gengäld tillmötesgående och följsamhet."13 Askers definition innefattar där
med en ömsesidighet mellan klient och patron. Vidare menar Asker att man 
inte klart kan skilja mellan klientsystemet och nepotism, utan det senare bör 
betraktas som en del av klientväsendet i stort. I avhandlingen tillmäts klient
väsendet en mycket stor betydelse för samhällselitens möjligheter till styr
ning av rekrytering till ämbeten. En motsättning uppstod därmed mellan 
behovet av dugliga statstjänare å ena sidan, och viljan till att gynna egna 
klienter å andra sidan. Med tiden kom rekryteringsförfarandet via klient
systemet att undergräva samhällselitens ställning.14 

En intressant ansats till att diskutera patron- och klientsystemet görs av 
Fabian Persson i ett par tidskriftsartiklar.15 I en studie där han ser på miss
lyckade klienter lanserar han begreppet "den fördröjda ömsesidigheten", med 
vilket avses att klienten tvingas vänta på sin belöning under det att patronen 
hade utbyte av relationen redan från dess början.16 Studien är dock en aning 
motsägelsefull, men i motsats till författarna till boken "Klient och Patron. 
Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige." (1988) gör 
dock Fabian Persson ett försök till definition av vad han avser med ett 
patron- och klientsystem. Persson menar att relationen mellan patron och 
klient var informell och personlig med förpliktelser från båda parter.17 Dessa 
förpliktelser menar dock Persson till en början enbart låg på klienten. I sin 
andra artikel gör samme författare en bodelning mellan patronage och nepo-
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tism. Därmed lägger han sig i linje med Gerald Aylmer som gör skillnad 
mellan å ena sidan "patronage" och å andra sidan "patrimony" som grund för 
rekrytering till den engelska administrationen under Karl I.181 boken "Klient 
och patron" redogörs för flera svenska patron-och klientförbindelser, men 
ingen av författarna gör någon riktig definition av begreppet. Närmast ett 
försök till definition kommer Stig Strömholm i sitt bidrag, men det visar sig 
att vad han i själva verket talar om är ett ensidigt och övergående mecenat-
skap.19 

Betydligt viktigare, men på bara några få sidor, är Göran Rystads bidrag 
där han sätter patron- och klientväsendet i ett större sammanhang. Rystad 
driver i likhet med internationella forskare som Antoni Mazcak, Willem 
Blockmans, Victor Morgan, Helmut Koenigsberger och andra, tesen att fe
nomenet måste ses mot bakgrund av statsbyggandet och statsapparatens ut
veckling.20 För Sveriges del menar Rystad att den växande administrationens 
ökande betydelse och de med detta sammanhängande rekryteringsproblemen 
skapade patron- och klientväsendet. Adeln agerade i detta läge som rekryter
are för att den vägen kunna kontrollera de ofta ofrälse klienterna. I och med 
enväldets införande 1680 minskade adelns ekonomiska resurser samtidigt 
som dess makt genom rådet starkt reducerades vilket fick till följd att patron-
och klientsystemet blev mindre betydande. Sverige hade därmed lämnat sta
diet av "partial state formation".21 

I en internationell jämförelse lägger sig den tidigare nämnde Fabian 
Persson någonstans mitt emellan de forskare som ser patronens och klientens 
relation som ett långvarigt beroende byggt på lojalitet och trohet, och de 
forskare som menar att såväl patron som klient hade ett pragmatiskt synsätt 
på sin relation. Till den förstnämnda kategorin kan man hänföra Roland 
Mousnier22 som talar om två sorters klientskap. Dels finns det ett mellan 
herren och den trofaste, dels mellan beskyddaren och den skapade. I båda 
fallen beskriver Mousnier mycket starka lojalitetsband. Mot detta resone
mang kan man ställa William Beik,23 Sharon Kettering,24 Linda Levy Peck,25  

Kevin Sharpe26 samt Roger Lockyer.27 Samtliga dessa författare, varav några 
behandlar Frankrike och några England, visar på ett mer pragmatiskt - och i 
vissa fall cyniskt - förhållningssätt mellan patron och klient. Både William 
Beik och Sharon Kettering kritiserar Mousnier direkt, genom att underkänna 
dennes bild av patron- och klientsystemet som byggt på känslomässiga band.28 

Linda Levy Peck, Kevin Sharpe och Roger Lockyer visar i s ina respek
tive studier praktiska exempel på hur klientskapsband knöts och bröts, alltef
ter vilka fördelar patronen respektive klienten kunde vinna. 

Orest Ranum beskriver på ett liknande sätt hur kardinal Richelieu och 
hans klienter stod i ett ömsesdidigt beroendeförhållande till varandra. Ranum 
ger exempel på trogna klienter, som dock inte var rädda att ställa krav på 
generösa gentjänster från patronen Richelieu.29 
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Inflytande 
Någon modern studie av de ofrälse kanslitjänstemännens inflytande över 
beslut under tiden mellan sekreterarregementet och enväldet finns inte. För 
tiden strax före och strax efter finns dock tämligen ny forskning. Sekreterar-
regementets dagar har nyligen behandlats av Ivan Svalenius och Karl XI:s 
envälde har studerats av Anna-Brita Lövgren. 

För perioden däremellan är man i huvudsak hänvisad till "Kungl. Maj:ts 
kanslis historia" eller någon av de biografier som finns över kanslitjänstemän. 
(Biografier finns över Erik Jöransson Tegel, Johan Adler-Salvius och Erik 
Lindschöld. Därtill finns flera artiklar över ytterligare några sekreterare i 
Svenskt Biografiskt Lexikon) Gemensamt för dessa, med undantag för några 
av de senaste artiklarna i Svenskt Biografiskt Lexikon, är att de är av tämli
gen gamla årgångar. I "Kungl. Maj:ts kanslis historia" beskrivs en utveck
ling som kortfattat kan sammanfattas enligt följande. Under Axel Oxenstier
nas rikskanslerstid var sekreterarnas inflytande stort,30 vilket kan förklaras av 
Oxenstiernas stora förtroende för dem och hans ovilja mot formalistisk kon
troll över dem.31 En annan förklaring som anges är att Oxenstierna inte heller 
hade praktiska möjligheter att utöva kontroll över sekreterarna.32 Under Kris
tinas tid blev kansliets ställning genom ett mer utvecklat remissväsende nå
got försvagad, men trots det ökade sekreterarnas inflytande över åtminstone 
förvaltningsärenden, och detta på bekostnad av rådet.33 1661 års kansliordning 
får mot ljuset av detta ses som ett sätt för den nya förmyndarregeringen att 
garantera sig mot ett oönskat sekreterarregemente.34 Gammaladelns metod 
att hämma ett ofrälse sekreterarinflytände under tiden 1660-1672 blev också 
lyckad.35 Med Karl XI: s trontillträde skedde dock återigen ett uppsving för 
kansliets lägre tjänstemän, och framför allt kom detta fram under det skånska 
kriget. Den makt som då tilldelades sekreterarna fick dock olyckliga följder, 
eftersom de kom att utverka förmåner för sig och andra som skadade stats
kassan. Dels detta faktum, dels det faktum att fältkansliet med sina låg
bördiga tjänstemän fick sådan stor vikt, lade grunden för enväldet.36 

I annan litteratur omnämns sekreterarna och deras inflytande då och då, 
men sällan talas det om vad detta inflytande bestod i, hur det utövades eller 
om det fick några avgörande konsekvenser. I första hand är det under det 
skånska kriget som sekreterarna utpekas som inflytelserika: Göran Rystad 
och Ulf Sjödeli talar båda i likhet med Nils Forssell om sekreterarna som 
inflytelserika.37 Såväl Rystad som Sjödell hävdar att sekreterarna för sitt 
inflytande var beroende av utomstående krafter: Rystad karaktäriserar dem 
som "lydiga instrument för den kungliga maktviljan".38 Sjödell menar att 
några av de mer betydande sekreterarna under Karl XI var helt beroende av 
rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie.39 För andra perioder än just Karl 
XI: s tid betecknas också sekreterarna som "fullständigt beroende av sina 
herrar och därför dem blint tillgivna och lydiga".40 
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En av de senaste i raden av forskare som talar om inflytande är Peter 
Englund som karaktäriserar fältkansliet under skånska kriget som ett nytt 
sekreterarregemente. Som stöd anför han Enoch Ingers avhandling om Erik 
Lindschöld från 1908.41 

Den mest centrala studien av de kungliga sekreterarna i England är F M 
G Evans "The principal secretary of state." Evans beskriver kortfattat ut
vecklingen av ämbetet enligt följande: under Tudorepoken hade sekreteraren 
ett personligt inflytande över monarken, under den tidiga Stuartperioden var 
sekreteraren en andrahandsfigur politiskt, men en betydelsefull medlem av 
byråkratin. Under restaurationsperioden blev sekreteraren chef för en admi
nistrativ organisation med väl reglerade arbetsuppgifter.42 Utvecklingen, som 
Evans menar går hand i hand med den på kontinenten, påverkades framför 
allt av franska förhållanden.43 Trots ett formaliserande av sekreterarens äm
bete var hans personliga egenskaper ännu 1680 avgörande för hans möjlig
heter till inflytande.44 Evans slutsatser leder till att de engelska statssekreterarna 
måste behandlas var och en för sig för att man skall kunna fastställa deras 
inflytande. En sekreterare "might be little more than a chief clerk or else the 
first minister of the crown"45 

På samma vis menar Orest Ranum för fransk del att statssekreterarna 
var inflytelserika, främst eftersom de blev en kanal direkt till den centrala 
makten.46 Det var dock som informella rådgivare som de kom att bli verkligt 
inflytelserika.47 

Nya och gamla eliter 
I svensk forskning har begreppen nya och gamla eliter diskuterats av först 
Kurt Ågren och senare Björn Asker. Ågren visade i en artikel 1976 att en 
tillbakagång för det som han definierade som den svenska politiska och 
sociala eliten skedde redan från 1650 och framåt. Därmed kunde han visa att 
1680 års politiska förändringar kan vara en del av en övergång från feoda-
lism till kapitalism, men Ågren påpekar att ytterligare undersökningar av den 
existerande ekonomiska eliten måste göras för att några slutsatser skall kunna 
dras.48 

Björn Asker talar om ett byte av eliter 1680. Reduktionen blir mot 
bakgrund av detta inte i första hand en fråga om att lösa de finansiella 
problemen utan mer ett uttryck för uppkomsten av en ny elit bestående av en 
sammanhållen grupp ämbetsmän som genom enväldet säkrade sin ställning i 
förhållande till den gamla landägande klassen.491 polemik med Jan Linde
gren menar Asker att utbytet av en elit mot en annan är förbunden med 
djupgående förändringar i det feodala samhället. I likhet med Ingvar Elmroth 
konstaterar Asker att det är en historiens ironi att den grupp ämbetsmän som 
skapades i början av seklet för att tjäna en aristokratiskt styrd administration, 
slutligen detroniserade aristokratin som ledande ekonomisk, social och poli
tisk klass.50 
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Någon läsare kanske efterlyser en diskussion kring byråkratibegreppet, 
och en anknytning till Weber. Enligt min mening skulle dock inte en sådan 
diskussion föra avhandlingen framåt eftersom den egentligen inte behandlar 
byråkrati. 

Källdiskussion 
Huvuddelen av källmaterialet finns på Riksarkivet. För rent biografiska data, 
som legat till grund för undersökningen av social bakgrund, har jag dock 
utgått från olika tryckta matriklar - Gustaf Elgenstiernas böcker med adliga 
ättartavlor, universitetsmatriklar, Svenskt Biografiskt Lexikon m.m. - som i 
möjligaste mån sedan kontrollerats mot annat källmaterial.51 En del forskare 
har haft invändningar mot Elgenstiernas tillförlitlighet, men jag har för min 
undersökning inte funnit några felaktigheter som kan påverka mina resultat. 
För att klarlägga utbildning och rekrytering har dels universitetsmatriklar 
och likpredikningar använts, dels källmaterial på Riksarkivet. Bio-
graphicasamlingarna rymmer material om en majoritet av de 93 undersökta 
tjänstemännen, och ger uppgifter om ansökningar samt patron- och klient
kontakter. Vid sidan av Biographicamaterialet har en del mer framstående 
tjänstemän bildat egna arkiv.52 Problemet med Biographica är den stora skill
naden i bevarat källmaterial, där buntvis med brev finns för vissa personer 
men bara enstaka brev för andra. Annat material av vikt för att belysa rekry
teringen har varit Axel Oxenstiernas samlingar53 samt Magnus Gabriel De la 
Gardies samlingar.54 Axel Oxenstiernas brevväxling med en del biskopar 
har jag också tittat på i rekryteringshänseende.55 Därtill kommer Skuldböcker 
samt Likvidationer, som ger besked om en tjänstemans eventuella fordringar 
på staten. 

För att belägga inflytande har jag huvudsakligen använt mig av Kansli
tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser (vol. 11-29). Förutom en 
detaljerad genomgång av samtliga brev för vart femte år mellan 1600 och 
1680, har jag gjort en mer översiktlig genomgång av mellanliggande år. 
Kombinerat med en genomgång av Kansliets diarier ger detta en bild av 
vilka typer av ärenden som passerade kansliet och dess tjänstemän, och i v iss 
mån hur dessa handhades. Framför allt ger det en bild av hur omvärlden 
förväntade sig att det skulle handläggas. Diarierna är dock bristfälliga i den 
bemärkelsen att de inte fullständigt täcker perioden 1600-1680. 

Ett metodiskt problem är uppenbart då det gäller att fastställa inflytan
det. En stor del av en sekreterares påverkansmöjligheter kan ha legat i det 
muntliga samtalet mellan honom och monarken, varför detta bortfaller. Man 
bör även kunna anta att känslig brevväxling har förstörts för att inte falla i 
orätta händer. Att sådan korrespondens förekommit visas av de få fall där 
adressaten uppmanas att bränna brevet, eller att hålla tyst om dess innehåll. 
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Vad man som sentida betraktare ändå kan göra är att studera vilka möjlighe
ter till inflytande en sekreterare hade, och vilka föreställningar han själv och 
omvärlden hade om hans inflytande. Därigenom kan man möjligen bilda sig 
en uppfattning om hur ett eventuellt inflytande varit beskaffat. 

Den internationella jämförelsen bygger huvudsakligen på bearbetningar, 
men har utvidgats med biografiska uppgifter hämtade ur olika matriklar.56 En 
genomgång av ambassadörers berättelser från underhandlingar med svenska 
tjänstemän (i Calender of State Papers) gav mycket lite information om 
inflytande och korridorspolitik. 
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SEKELSKIFTE 

Från sekreterarregemente till försteministrar 
Under femtonhundratalet kom de kungliga sekreterarna att bli centrala poli
tiska maktfaktorer och viktiga politiska instrument vid flera europeiska hov. 
Från den engelska historien känner vi Thomas Cromwell och William Cecil; 
från den franska känner vi Catherine de Medicis sekreterare Villeroy och 
Brulart. Spanien bidrar med de Los Cobos och Vasquez de Leca. Den kanske 
främsta symbolgestalten från vår svenska historia är Erik XIV:s gunstling 
Jöran Persson. 

Dessa personer, och andra, agerade alla som sina monarkers sekreterare 
och personliga rådgivare i ständig närhet till sina överordnade. Trots att 
flertalet kungliga sekreterare under perioden hade en relativt enkel social 
bakgrund, lyckades de bli inflytelserika rådgivare till regerande monarker -
därför är det frestande att betrakta dem som personer med ovanliga kvalitéer. 
Deras positioner förutsatte hårt arbete, men också förmågan att kunna knyta 
personliga band till sina överordnade. En stor del av deras betydelse bör 
kunna tillskrivas deras lojalitet och hängivenhet, vilket i utomståendes ögon 
kunde tolkas som kalkylerande och insmickrande ageranden. Förmodligen är 
det rimligt att betrakta dem som ämbetsmän som i sitt arbete kombinerade 
lojalitet mot sin monark med hängivenhet för sitt arbete, men som inte så 
sällan måste kunna vara både kalkylerande och insmickrande för att få gehör 
för sina åsikter. 

Lojalitet måste betraktas som A och O för en kunglig sekreterare. Hela 
grunden för hans, för det var alltid en man, existens vilade just på det faktum 
att femtonhundratalets monarker behövde lojala personliga rådgivare som 
balans till den adliga elitens inflytande över beslut och information. En 
sekreterare kunde därför inte kosta på sig att låta någon - allra minst mo
narken - leva i tvivel om var hans lojalitet låg. 

Hängivenhet i arbetet var nödvändigt av flera skäl. Många människor 
kom att avundas och rent av avsky de kungliga sekreterarna. Inte förvånande 
finner man många av sekreterarnas belackare just inom adeln, som hade skäl 
att se dem som ett politiskt hot. Även inom icke-adliga grupper fanns det 
avundsamhet bland personer som såg sig själva som mer lämpade som rådgi
vare. Konkurrensen om kungens gunst ledde till att den som hade den tvinga
des att vara ytterligt välinformerad i alla tänkbara statsärenden - stora som 
små. Informationen kom man huvudsakligen över genom den kungliga kor
respondens som sköttes just genom sekreteraren: han skulle öppna och läsa 
all inkommande post, själv korrespondera med viktiga personer samt ta emot 
besökare som hade ärenden till kungen. Det senare kunde gälla allt från den 
mest banala familjefråga till viktiga statsärenden.' Samtidigt som detta ar
bete skulle skötas måste sekreteraren också vara tillgänglig för monarken 
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och med kort varsel kunna infinna sig hos honom eller henne. Att inte vara 
tillgänglig kunde tolkas som bristande lojalitet eller hängivenhet. 

För att kunna utföra de uppgifter som ålåg honom måste sekreteraren till 
en viss grad vara kalkylerande.2 Detta gällde vid tillfällen då sekreteraren 
kunde räkna med att hans råd skulle mötas med motstånd från monarkens 
sida. För att undgå missnöje var val av tidpunkt för framförandet av misshag
liga råd, eller val av framförande, inte oviktigt. Som vi kommer att se var en 
bedömning av kungens eller drottningens humör något man måste ta med i 
beräkningen.3 Hur man framförde förslag kunde också vara viktigt. Från 
England finns exempel på hur det trista arbetet att underteckna statspapper 
kunde göras roligare för monarken om sekreteraren samtidigt berättade något 
lustigt, vilket möjligen också distraherade beslutsfattaren så att obehagliga 
förslag lättare slank igenom.4 Ett annat sätt var att manipulera genom att 
framföra negativa nyheter som om de vore positiva. 

Likaväl som dåliga nyheter eller obehagliga beslutsförslag måste fram
föras vid rätt tillfälle, kunde sekreteraren också manipulera i de fall han 
måste föreslå saker som han själv ansåg felaktiga. Här användes ett omvänt 
system - det gällde att komma med sådana förslag vid tillfällen då chansen 
att kungen skulle tillstyrka var som minst. I taktiken låg naturligtvis ett 
dilemma: graden av manipulation fick inte vara så stor att man riskerade att 
avslöjas eftersom ett avslöjande skulle kunna leda till misstankar om illojali
tet. Den delikata uppgiften att vara en monarks sekreterare innebar därför å 
ena sidan att vara rådgivare, å andra sidan att inte ge råd som gick alltför 
mycket stick i stäv med kungens vilja. Inte nog med detta: sekreteraren 
kunde ofta uppleva en press att resultatet av råden måste vara lyckosamma -
en monark hade ingen nytta av dåliga rådgivare och konkurrensen om en 
plats vid maktens mittpunkt var stor.5 

I uppgifterna låg också att ta hand om supplikanter och en del av dessa 
var kvinnor och män långt förnämare än den enkle sekreteraren. Med den 
position sekreteraren hade var det näst intill omöjligt att inte råka i delo med 
medlemmar av gamla och mäktiga familjer som kände sig förbigångna eller 
som lastade ämbetsmännen för att de inte låg i gunst hos kungen. Samtidigt 
var båda parter, sekreterare och adel, beroende av varandra. Adeln för att ha 
en kanal in till maktens centrum och sekreteraren för att det låg i hans 
uppgifter att ha kontakter med nyckelpersoner i riket.6 Den här situationen, 
som ofta ledde till tvister mellan den socialt underlägsne men inflytelserike 
sekreteraren och de bördstolta aristokraterna med medfödd rätt till maktens 
boningar, gjorde sekreteraren mycket sårbar och beroende av kungligt stöd. 
Utan detta beskydd var han helt utlämnad. 

Ett par av dem som nämndes inledningsvis, William Cecil och Mateo 
Vasquez de Leca, lyckades hålla sig i gunst under hela sina aktiva liv.7 Cecil 
fick till och med sin son Robert, senare earl av Salisbury, utnämnd till sin 
efterträdare och han i sin tur "överlevde" tronskiftet mellan drottning Elisa
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beth I och Jakob I 1603. Detta kan ses som ett bevis för att familjen Cecil 
betraktades som mycket lojal, men var förmodligen också ett resultat av ett 
väl dolt men likafullt beräknande agerande från Roberts sida.8 De franska 
sekreterarna avskedades mot slutet av 1580-talet men återinsattes senare. 
Jöran Persson mötte ett grymmare öde. Han offrades av Erik XIV som en 
gest gentemot adeln och torterades slutligen till döds. 

Reaktionen mot sekreterarna 
Gemensamt för Sverige, England, Frankrike och Spanien är att alla länderna 
under femtonhundratalet hade inflytelserika kungliga sekreterare. De inne
hade alla ämbeten som blev viktiga huvudsakligen genom innehavarens egen 
kapacitet och kompetens. Ämbetet i s ig gav bara möjligheterna till att utöva 
inflytande, men det var ämbetsmannens personliga vilja till, och förmåga att, 
utöva inflytande som avgjorde ämbetets betydelse. I olika länder hade dessa 
personer olika titlar men med i stort sett samma uppgifter. I England och 
Frankrike kallades de statssekreterare (Secretary of State respektive Secré
taire d'état) - i Sverige och Spanien var de kungliga sekreterare (Secretano 
del Rey). 

Statssekreterarposten i Frankrike hade sitt ursprung i de medeltida 
kungarnas "chancellerie" och blev under femtonhundratalet ett nyckelämbete 
för personlig och despotisk maktutövning.9 Detsamma kan sägas för England 
under drottning Elisabeth och hennes rådgivare William Cecil. I Spanien 
blev Mateo Vasquez de Leca den förste att bära titeln kunglig sekreterare, 
men han hade haft inflytelserika föregångare som agerat som kungliga sekre
terare under andra titlar. En av dessa var Francesco de Los Cobos som var 
sekreterare hos Karl V.10 

Under sextonhundratalet skedde i Europa en förändring mot en utökad 
och mer formaliserad administration. I Frankrike och England, liksom i 
Sverige, kan denna utveckling till stor del tillskrivas en reaktion mot just de 
kungliga sekreterarnas inflytande. Statssekreterarna i Frankrike under 1500-
talet - Villeroy och Brulart - hade blivit alltmer betydande och sågs till slut 
som ett hot mot kungamakten. 1588 begränsades deras handlingsutrymme 
genom att de fråntogs den centrala uppgiften att öppna och läsa inkommande 
post.11 

I England kom samma sorts reaktion emot statssekreterarnas inflytande 
efter Robert Cecils död 1612. Den första tiden efter Cecils död försökte 
Jakob I att agera som sin egen sekreterare med bara någon hjälp från hov
gunstlingen Robert Carr.12 Trots att detta experiment inte utföll väl, kan det 
ses som ett tydligt försök från kungens sida att komma ifrån ett besvärande 
sekreterarinflytande. Då Jakob 1614 såg sig tvingad att utse en ämbetsman 
med sekreteraruppgifter - sir Ralph Winwood - försökte han på olika sätt 
begränsa dennes handlingsutrymme. Ämbetet delades till slut i två och en 
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systematisk utnämningspolitik, där en post tillföll en protestant och den an
dra en katolik, var ämnad att förhindra samarbete och maktkoncentration.13 

Liksom i Frankrike var det i England monarken, Jakob I, som ansåg att 
sekreterarnas roll vuxit sig för stark. I Sverige och i Spanien var reaktionen 
mot sekreterarregementet närmast ett resultat av aristokratins krav på föränd
ring.14 

Förändringarna pekar på hur stor vikt sekreterarnas roll tillmättes, och 
vilket hot de ansågs utgöra. Det informella inflytandet var inte bara ett 
problem för adeln utan kunde också vara ett hot mot överordnade. En mo
nark kunde bara ta beslut på grundval av den kunskap han hade, och männen 
runt tronen hade makt att sålla vad som skulle nå fram.15 

Genom organisatoriska förändringar av det här slaget kom stats
sekreterarna respektive de kungliga sekreterarna i Frankrike, England, Spa
nien och Sverige att få en andrahandsroll inom administrationen, åtminstone 
på ett formellt plan. Deras arbetsuppgifter förblev ändå i stort sett desamma 
och deras traditionella roll i centrum av statens informationsflöde var orub
bad. Att öppna och läsa brev, att skriva svarsutkast och att förvara brevextrakt 
tillhörde alltjämt deras huvuduppgifter. De var likaledes fortfarande de som 
korresponderade med diplomater utomlands och utländska diplomater i det 
egna landet.16 F M G Evans menar för de engelska statssekreterarnas del, att 
ingen fråga var för stor eller för liten för att beaktas av dem.17 De tog emot 
mängder av brev som rörde ett brett spektrum av ärenden och viktig infor
mation skulle förmedlas vidare till monarken, försteministern eller andra 
berörda befattningshavare.18 En 1600-talssekreterares dagliga rutin skilde sig 
förmodligen mycket lite åt vare sig han var engelsman, fransman eller svensk.19 

Fördelningen av uppgifterna mellan sekreterarna i de olika länderna kunde 
dock skilja sig åt. I England delade de två statssekreterarna lika på de inrikes 
uppgifterna, men hade skilda uppgifter i utrikesfrågor: en tog hand om ären
den rörande nordliga länder och en om ärenden rörande sydliga länder. Vad 
nord och syd innebar skiftade från tid till annan, men åtminstone tidvis 
avsågs med nord och syd protestantiska respektive katolska länder. I Frank
rike fanns normalt sett fyra statssekreterare uppdelade på ärenden rörande 
utrikespolitik, krig, flottan och det kungliga hushållet. En femte post som 
rörde handel fanns tidvis.20 För Sveriges del varierade både antalet sekrete
rare under olika perioder, samt innehållet i deras arbete. Förklaringen till 
båda fenomenen ligger huvudsakligen i personalbrist som ofta ledde till att 
en person tvingades sköta flera uppgifter. Gemensamt för dem alla var när
heten till beslutsfattandet och tillgången till information. I Spanien däremot 
ledde reaktionen mot de lågbördiga sekreterarnas inflytande till bestående 
förändringar som nästan helt åsidosatte dem i politiskt hänseende, vilket 
kommer att diskuteras längre fram i texten. 
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Försteministrarna 
Om femtonhundratalet kan ses som sekreterarnas århundrade, kan 
sextonhundratalets början och mitt kanske ses som försteministrarnas glans
tid. Sully, Richelieu och Mazarin i Frankrike; Lerma och Olivares i Spanien; 
De Witt i Nederländerna samt Oxenstierna och De la Gardie i Sverige. 
England skiljer sig en aning från de andra exemplen eftersom där aldrig 
fanns någon försteminister i samma bemärkelse. Trots detta fanns personer i 
jämförbara positioner. En av de främsta av dessa var hertigen av Bucking
ham, Jakob I:s och Karl I:s betrodde gunstling. 

Av dessa försteministrar skall Richelieu, Olivares, Buckingham och De 
Witt diskuteras mer i detalj, och anledningen till att de tas upp är att deras 
agerande i många hänseenden påverkade lägre ämbetsmäns, däribland 
sekreterarnas, möjligheter och omständigheter. 

Under en kort tid mellan 1624 och 1628 var de tre förstnämnda, samt 
Oxenstierna i Sverige, vid makten samtidigt i sina respektive länder. Jan De 
Witt kom att bli mäktig först i början av 1650-talet. George Villiers, hertig 
av Buckingham, "regerade" från 1616 till 1628 då han mördades. Kardinal 
Richelieu nådde sin position 1624 och behöll den, dock inte ohotad, till sin 
död 1642. Axel Oxenstierna vet vi var kansler från 1612 till sin död 1654. 
Samtliga dessa var dessutom aktiva maktutövare under dessa perioder och 
inte bara nominella ledare. Den ende av dessa försteministrar som tvangs att 
dra sig tillbaka var greve-hertigen av Olivares. 1643, efter 22 år som förste
minister åt Filip IV, avgick han. 

Liksom sekreterarna agerade försteministrarna utifrån en position nära 
monarkerna och deras ställning var beroende av den personliga relationen 
mellan dem och monarken. Då vi talar om Richelieu och Olivares är det rent 
av ifrågasatt vem som var den verklige centrala makthavaren - monarken 
eller hans försteminister.21 En viktig skillnad mellan femtonhundratalets kung
liga sekreterare och sextonhundratalets försteministrar är att de senare stod i 
en mindre påtaglig beroendesituation gentemot sina överordnade. I Richelieus 
fall berodde detta på hans omfattande och väl utvecklade klientväsende. När 
det gäller Olivares och Oxenstierna byggde deras oberoende till stor del på 
deras sociala ställning som i sin tur hade sin grund i rikedom och viktiga 
familjeförbindelser. Axel Oxenstierna hade dessutom i likhet med kardinalen 
i Frankrike ett omfattande nätverk av klienter. Jan De Witt tillhörde en familj 
med ett långt förflutet inom nederländsk politik och genom sin mor och sin 
hustru hade han släktkontakter med flera betydelsefulla befattningshavare i 
provinsen Hollands städer. Fadern hade också via sin hustrus familj ett stort 
antal politiska klienter.22 De Witts makt utgick från hans ställning som stor
pensionär i Holland, ett ämbete som är svårt att jämföra med något annat 
genom dess sammanblandning av formella och informella plikter. Trots att 
han som statsman kan jämföras med Richelieu och Mazarin finns viktiga 
skillnader i det att han inte förestod någon regering och inte ledde något 
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ministerium.23 Istället var familjenätverk mycket centrala i nederländsk poli
tik och det var genom dessa som han försökte arbeta. Här spelade moderns 
släkt stor roll samtidigt som han skaffade sig ytterligare viktiga politiska 
kontakter genom sitt eget äktenskap. Till detta måste läggas utomordentligt 
betydelsefulla vänskapskontakter.24 

Hertigen av Buckingham visar sig vara undantaget. Som kungafavorit 
var hans ställning mer lik sekreterarnas: hans relation till Jakob I var i första 
hand personlig - man har menat att de var älskare - vilket också försatte 
honom i en mer sårbar position. Även för Olivares finns likheter mellan hans 
makt bakom tronen, och hans företrädares bland sekreterarna. Liksom dessa 
byggde Olivares sitt inflytande på den roll han spelade som president för 
flera av de juntor som förberedde viktiga ärenden.25 

Förutom de viktiga relationerna till härskarna byggde ministrarna såle
des sin makt på familjekontakter och klientväsenden. Det är rimligt att tro att 
de alla, med undantag för Olivares, var de viktigaste patronerna i sina länder. 
Olivares är undantaget eftersom han valde att aldrig bygga ett eget klient
väsende, och faktiskt undvek det avsiktligt; istället band han höga aristokra
ter med värdefulla klientkontakter till sig. Genom detta fick han tillgång till 
klienter utan att för den skull behöva engagera sig i dem. En av de ledande 
aristokrater han lierade sig med var hertigen av Infantado, som i egenskap av 
huvudman för Mendozafamiljen hade ett stort kontaktnät261 övrigt uppvisar 
dock Olivares styrelsesätt många likheter med Richelieus och Buckinghams, 
i det att han liksom sina kollegor placerade allierade ämbetsmän i nära 
positioner runt monarken.27 Dessa var huvudsakligen släktingar och vänner 
eller människor som bundits till honom via andras klientväsenden.28 

Nytt regemente 
Vad som beskrivits är en övergång från ett personligt styrelsesätt, där ofrälse 
eller lågbördiga sekreterare spelade en central roll som monarkernas person
liga rådgivare, till ett styrelsesätt där monarken regerar via en administration. 
I denna modernare styrelseform blev sekreterarna formellt placerade som 
andra rangens tjänstemän, med en överordnad administrativ chef mellan sig 
och monarken. Frågan blir då hur denna nya ordning med en växande byrå
krati och klarare gränser för dess tjänstemäns befogenheter påverkade det 
tidigare ledande men numera degraderade sekreterarämbetet och dess inne
havare. 

Frågan om klientväsendets betydelse och relationen mellan patron och 
klient blir central för förståelsen av sekreterarens nya roll i samhället. Det är 
också viktigt för att tillåta några slutsatser om försteministrarnas och de lägre 
tjänstemännens relationer och möjligheter till utövande av makt respektive 
inflytande. Sextonhundratalets kungliga sekreterare var ofta klienter till män 
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som kardinal Richelieu, hertigen av Buckingham, storpensionären de Witt 
och andra. Innan denna aspekt diskuteras skall vi först se vilka det nya 
seklets sekreterare var. 
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PERSONERNA 
Sverige 

"Det vore eij heller obilligt, att två eller 3 unge karrer aff 
adell sattes i Cantzlijt till att lähra nogott i tijdh.Eliest 
befrugtar jagh, dett regementet kommer i framtijden i 
sådana händer, som dett i K. Carlls tijdh var. 

Social och geografisk hemvist 
Samtliga de nittiotre sekreterare avhandlingen gäller var, med ett undantag, 
ofrälse eller tillhörde nyadeln2 (se bilaga). Den stora majoriteten sekreterare 
utgjordes av de ofrälse som var söner till borgare eller präster. En liten grupp 
bestod av andra generationens nyfrälse, och de kan delas i två kategorier: 
dels de som var söner till ämbetsmän som adlats genom sitt arbete i statens 
tjänst, dels de som adlats som ett postumt erkännande för faderns tjänster. 

Geografiskt sett kom två tredjedelar av sekreterargruppen från Uppland, 
Södermanland och Östergötland. Resten fördelar sig tämligen jämnt på syd
svenska landskap och svenska provinser i utlandet. Bortfallet är så stort som 
trettio personer, men bland de kvarvarande kan man konstatera att det stora 
flertalet föddes och växte upp i städer. Det är inte särskilt förvånande att 
Stockholm är den enskilda stad som fostrade flest blivande ämbetsmän. Några 
intressanta förskjutningar i det geografiska mönstret skedde inte under tids-
intervallet. Möjligen kan man påpeka att det inslag av tyskar som fanns i 
kansliet ännu ett par decennier in på seklet försvann. 

Ur ett socialt perspektiv skedde dock påtagliga förändringar från sex
tonhundratalets början till dess slut. Inslaget av biskops- och kyrkoherde
söner ökade markant under tiden efter Axel Oxenstiernas död 1654. En 
ökning hade redan börjat under den gamle rikskanslerns sista år, men det 
stora genomslaget skedde först under 1660- och 1670-talen. Förklaringar till 
detta måste sökas dels i rekryteringsförfarandet, dels i släktskapsförbindelser. 
Det är nämligen slående hur ofta och hur nära dessa sekreterare var besläk
tade. 

Släktförhållanden 
Strängnäsbiskopen Laurentius Olai Wallius (1588-1638) hade i sina två äk
tenskap sju barn.3 Två dog i späd ålder, men tre döttrar och två söner levde 
och blev vuxna. Genom de giftermål som döttrarna ingick, och genom de 
yrkesval sönerna gjorde, kom biskopen att grunda vad som i det närmaste är 
att betrakta som en sekreterardynasti. Sönerna Olof och Lars var båda under 
en del av sina karriärer kungliga sekreterare; den förstnämnde slutade som 
regeringsråd i Preussen, och den andre som greve, kungligt råd och president 
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för Svea hovrätt. Som så många andra nyadliga släkter dog familjen 
Wallenstedt - som släkten kom att kallas då den adlades - ut tämligen 
omgående. Olof fick i sitt äktenskap med sekreterardottern Catharina 
Silfverstierna två barn. När den ende sonen dog ogift slöts ätten. Den grevliga 
sidan av familjen kom inte ens så långt - den dog ut med dess grundare. 

Kvinnosidan var desto fruktsammare. Biskop Wallius' tre döttrar gifte 
sig alla med ämbetsmän: Margareta med sekreteraren och sedermera riks
rådet Mattias Björnklou,4 Brita med hovrättsrådet Anders Solenblomma och 
Catharina med sekreteraren och sedermera kungliga rådet Edvard Ehrensteen.5 

Från Margareta och Catharina spanns sedan ett nät av familjerelationer: av 
paret Björnklous sex vuxna barn gifte sig tre döttrar med sekreterare och två 
med militärer. Den ende sonen hade en utbildningsplats i kansliet då han dog 
ung. De tre svärsönerna med kanslibefattningar var alla prästsöner. Jakob 
Clo var son till ärkebiskopen Lenaeus, Gabriel Lillieflycht son till Strängnäs
biskopen Ericus Emporagrius och Johan Olivecrantz till ärkebiskopen 
Laurentius Paulinus Gothus. 

Värt att påpeka är att svärsönerna medförde egna sekreterarförbindelser 
i boet. Clo var svåger till Edmund Gripenhielm och morbror till Johan 
Rosenmarck. Olivecrantz ena syster var gift med sekreteraren Lars Canters-
ten, och en annan var Gabriel Lillieflychts styvmor. För att ytterligare kom
plicera det hela bör det påpekas att Johan Olivecrantz och hans hustru Brita 
Björnklou med tiden blev svärföräldrar till två kungliga sekreterare, varav 
den ene var Olivecrantz' systerson och myndling Carl Cantersten. 

Catharina och Edvard Ehrensteens ättlingar uppvisar ett något mindre 
komplicerat äktenskapsmönster. Tre av de sex barnen kom i olika form i 
kontakt med kansliarbete. Döttrarna Margareta och Anna Beata gifte sig med 
kanslitjänstemännen Nils Gyldenstolpe respektive Arvid Horn.6Äldste sonen 
Carl gick i faderns fotspår och fick efter en tid som kanslijunkare plats som 
sekreterare i kansliet. 

I just det här nätverket som typiskt nog växte fram under den andra 
halvan av sextonhundratalet är inslaget av kyrkobakgrund slående. Runt brö
derna Lars och Nils Tungel, som tillhörde en tidigare sekreterargeneration, 
finns ett likartat äktenskapsmönster, men utan samma gemensamma yrkes
mässiga nämnare. Totalt sett hade mer än hälften av alla kanslisekreterarna 
släktingar som hade varit, var eller med tiden kom att bli sekreterare. Majori
teten av denna besläktade grupp verkade under den andra halvan av seklet, 
vilket ger en intressant infallsvinkel för det vidare studiet av rekryterings
förfaranden. 

Goda vänner 
Att kartlägga vänskapsrelationer i detalj vore en alltför stor uppgift i detta 
sammanhang, och dessutom svår. I brevväxlingen mellan kansliets tjänste
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män förekommer visserligen ofta uttryck som "min synnerlige gode vän", 
men detta kan liksom patrontitulaturen också vara utslag av etikett eller 
inställsamhet. Denna typ av formulering är därför vansklig att fästa sig vid. 

Det finns dock andra källor som ger en ganska god inblick i de ofrälse 
eller nyfrälse kanslitjänstemännens umgängeskretsar, och en av dessa är Mår
ten Pedersson Blixencrons almanacksanteckningar från tiden 1633 till 1659. 
Blixencron var tjänsteman vid Kammarkollegium och tillhörde samma grupp 
nyadlade som kanslitjänstemännen.71 hans anteckningar, som nästan uteslu
tande berör hans privatliv, figurerar många av tidens kanslianställda och 
flera av dem tillhörde hans trängre vänkrets. En bild utkristalliserar sig som 
visar hur lägre nyfrälse ämbetsmän från olika delar av civilförvaltningen ofta 
och gärna umgicks med varandra. Man äter middags- och kvällsmåltider i 
varandras hem, man spatserar tillsammans och man badar tillsammans. Vid 
dop är man närvarande och man följer sina kollegor till den sista vilan.8 

Några av de vänskapsrelationer som speglas i Blixencrons almanacka går 
också att belägga i andra källor.9 

Catharina Wallenstedts brev till sin man Edvard Ehrensteen då denne 
befann sig utomlands under några år i det tidiga 1670-talet ger också en 
inblick i sekreterargruppens umgänge. I det Ehrensteenska hemmet träffades 
gärna sekreterarna Sven Franc och Johan Bergenhielm, och även fru Catharinas 
bror sekreteraren Lars Wallenstedt. Till sina "frufolksvänner" räknade 
Catharina sekreterarna Francs och Klingstedts hustrur. Samtal om religion 
och politik tycks ha uppskattats av värdinnan, men i vänkretsen diskuterades 
också kollegorna i kansliet. I synnerhet bevakades avundsjukt befordrings-
gången och om någon fick mer än ansågs riktigt gav detta upphov till kom
mentarer. Fru Catharina kunde illa tåla Edmund Gripenhielms och Erik 
Lindschölds nya och, i hennes ögon, alltför luxuösa byggen i Stockholm.10 

Irritationen över Lindschöld bottnade i att han skylldes för att ha förhindrat 
Edvard Ehrensteens karriär.11 "Den falske Lindschöld driver nu på, att 
Örnstedt skall bli kansliråd", skriver Catharina Wallenstedt till sin make, och 
tillägger att det "är nu ett sådant svågerlag mellan Örnstedt, Rehnskiöld och 
Lindskiöld, hvar det stannar, gifver tiden".12 Familjen Ehrensteens avoga 
inställning till Lindschöld delades dock inte av alla: flera av deras egna 
vänner och närstående umgicks också i Erik Lindschölds krets. Fru Catharinas 
bror Lars och mågen Nils Gyldenstolpe sågs ofta tillsammans med andra 
kanslitjänstemän på Lindschölds lantställe Stafsund.13 

Catharina Wallenstedts brev visar på både vänskapsförhållanden och 
avundsjuka, men särskilt intressant är hennes betydelse för att hålla maken à 
jour med händelseutvecklingen i kansliet. Genom sitt umgänge fick Catharina 
kunskaper om såväl rikspolitik som personalpolitik - kunskaper som kunde 
vara till gagn för hennes man och därmed henne själv.14 

Det intressanta för fortsättningen är dock inte i första hand att kartlägga 
vilka som var goda vänner, utan snarare att konstatera vilka de nyfrälse 
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ämbetsmännen inte umgicks med. I Blixencrons umgänge var det en stor 
ovanlighet att medlemmar av det gamla frälset deltog, även om det förekom
mer vid något tillfälle. Den 7 december 1645 till exempel var Blixencron 
bjuden till sin vän sekreteraren Lars Cantersten dit samtidigt sekreteraren 
Gyldenclou och Israel Israelsson (Lagerfeldt) var inbjudna. Till middagen 
kom också rikskanslerns son Erik Oxenstierna.15 Oxenstiernas deltagande är 
dock en engångsföreteelse i Blixencrons liv och man kan anta att hans när
varo hade samband med att de övriga gästerna tillhörde Eriks pappas klient-
grupp. 

Bilden av en umgängeskrets utan inblandning av gammalt frälse stärks 
av Erik Lindschölds vängrupp, trots att Lindschöld själv faktiskt acceptera
des av den gamla aristokratin. Detta faktum poängteras dock som unikt -
hans kollegor på sin höjd tolererades av de gamla släkterna.16 

Man kan således konstatera att vänskapsrelationerna tycks gå hand i 
hand med släktskapsrelationerna i den meningen att man umgicks och skaf
fade äktenskapspartners inom samma grupp av nyfrälse ämbetsmän. Som en 
kontrast till Blixencrons almanacka kan man se i vilken krets den samtida 
stockholmsbon och hovmannen Johan Ekeblad umgicks. Ekeblad som till
hörde en gammal frälsesläkt, om än lågadlig, hade sina vänner bland ett i 
jämförelse med ämbetsmännen högre samhällsskikt. I den mån ofrälse eller 
nyadliga ämbetsmän nämns i hans brev till fadern eller brodern, är det i 
irriterade eller förlöjligande ordalag.17 

Utbildning 
En viktig fråga för rekrytering bör utbildningsnivån ha varit, i synnerhet som 
flera reformer under 1600-talet syftade till att tillgodose behoven av kompe
tenta ämbetsmän. I Uppsala försökte universitetskanslerer som Johan Skytte, 
Axel Oxenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie skapa utbildningar som 
var lämpade för blivande administratörer.18 Juridik och politiska ämnen skulle 
få större betydelse på både denna nivå, men även vid gymnasierna.19 Re
formernas genomslag kan diskuteras, men uppenbart är att statsmakten var 
intresserad av att skapa utbildningsmöjligheter för sina blivande ämbetsmän. 

De allra flesta av kansliets sekreterare var mycket välutbildade och många 
hade långa utlandsstudier bakom sig. Helt säkert är att sextiotre hade stude
rat vid universitet och av dem hade fyrtionio dessutom varit vid andra uni
versitet än Uppsala för studier. En invändning måste riktas mot osäkerheten i 
materialet. Det är sannolikt att det döljer sig fler universitetsutbildade i den 
grupp om trettio personer som jag inte kunnat finna som studerande. En sak 
som styrker den tesen är att det under Axel Oxenstiernas tid som rikskansler 
fanns sex kungliga sekreterare som inte återfunnits i varken svenska eller 
utländska universitetsmatriklar. Med tanke på Oxenstiernas högt ställda for
mella krav på sin personal, samt den övriga personalens långa utbildningar, 
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är det osannolikt att dessa sex helt skulle sakna formell utbildning. För 
personer verksamma under seklets två första årtionden består ett problem i 
bristande personuppgifter, som omöjliggör en identifiering.20 Det finns dock 
bara totalt två personer för vilka det kan säkert sägas att de inte har studerat 
vid universitet. 

Även när det gäller studier vid andra universitet än Uppsala är det troligt 
att antalet i själva verket är högre än fyrtionio. Att exempelvis professors
sonen Frans Joel Örnestedt ifrån Greifswald inte skulle ha ägnat sig åt stu
dier innan han som trettiotvååring anställdes vid kansliet anser jag som i det 
närmaste uteslutet.21 Ytterligare ett par liknande fall finns där antagandet 
bygger på att det var möjligt att studera utomlands utan att skrivas in vid 
universitetet. Dessutom har jag i ett par fall inga uppgifter om sysselsättning 
från att de var runt tjugo år tills de dyker upp i kansliet vid trettio års ålder.22 

Vid sidan av Uppsala var det vanligast att man studerade vid något eller 
några av universiteten i Greifswald, Rostock, Wittenberg, Helmstedt, Jena, 
Marburg eller Leipzig. Dessutom var det nederländska Leiden populärt. Det 
var däremot sällsynt att studera i England. Det var också bara ett fåtal som 
kom i kontakt med lärosäten utanför den protestantiska sfären, men en och 
annan tillbringade någon tid vid franska eller italienska universitet. Det hände 
dock att man under sina studieår reste i katolska länder i studiesyfte. I stora 
drag tycks detta mönster överensstämma med den allmänna strömmen av 
svenska studenter till utländska lärosäten.23 

Den välutbildade sekreteraren 
Johan Nicodemi Ahus, så småningom adlad Lillieström, är en god represen
tant för den välutbildade sekreteraren. Han var borgarson från Örebro och 
kom som trettonåring till Uppsala 1610 för att studera. Fadern var då redan 
död sedan några år och det var på moderns initiativ som Johan skulle läsa. 
Under sina fyra år i Uppsala kom han bland annat i kontakt med Johannes 
Rudbeckius, och det är möjligt att det var han som uppmuntrade Nicodemi 
till vidare studier. 

Från och med 1614 fram till 1623 vistades sedan vår man kortare och 
längre perioder vid tre av Europas främsta universitet: två år i Wittenberg 
där han lärde filosofi och teologi, ett år i Helmstedt för studier i fysik, 
aritmetik, geometri, geografi och andra naturvetenskapliga ämnen. Under det 
lutherska jubileumsåret 1617 återvände han till Wittenberg för att avlägga 
magistergrad. Därmed ansåg sig Nicodemi redo för hemförd, men efter en
dast en kort tid i Sverige fick han på rekommendation av rikskanslern Axel 
Oxenstierna ett stipendium för vidare studier och därmed bar det av igen. 
Han återvände till Helmstedt - luften i Wittenberg var alltför osund och 
därför föredrogs Helmstedt - för att under två år fördjupa sig i filosofi, 
historia och eloquentia. Som om inte detta var nog drog färden sedan vidare 
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till Jena där utlandsvistelsen avslutades med två års studier i juridik. 
Uppenbarligen hade den hemkommande studenten imponerat på sin be

skyddare Axel Oxenstierna eftersom denne ordnade ett arbete i kansliet åt 
sin skyddsling. Men rikskanslerns krav var höga och efter ett år med diverse 
uppgifter i kansliet skickades Nicodemi återigen utomlands - denna gång för 
att lära sig franska. Märkligt nog lärde sig Johan Nicodemi franska inte i 
Frankrike, utan i Nederländerna. Möjligen kan detta ha haft samband med 
oviljan att skicka studenter till katolska länder med alla dess papistiska 
lockelser,24 men lika troligt är att de kunskaper om fortifikationssystem som 
den ivrige studenten under resan inhämtade, bara kunde fås i Nederlän
derna.25 

Det är en imponerande bredd den blivande sekreteraren och adelsman
nen tillägnade sig med sitt kunnande i språk, historia, juridik och naturveten
skap. Alla sekreterare kunde inte visa upp samma utbildning, men han var 
inte heller exceptionell. För Peder Falk tog det sexton år från det att han 
1604 skrevs in vid Uppsala universitet till det att han lämnade studierna 
bakom sig. Han hade då tillbringat de senaste tio åren vid såväl tyska, neder
ländska som franska universitet tillsammans med Axel Oxenstiernas 
myndlingar Åke och Thure Axelsson Natt och Dag.26 

Det är ingen slump att rikskanslern Oxenstierna figurerar på olika sätt i 
de båda fallen. För borgarsöner som Lillieström och skrivarsöner som Falk 
medgav sällan familjens ekonomi långa och kostsamma utlandsstudier. Möj
ligheterna öppnade sig istället genom högadliga beskyddare, som antingen 
kunde rekommendera en yngling till ett kungligt resestipendium eller ur 
egen ficka bekostade studierna. I det senare fallet fick studenten oftast i 
uppdrag att följa med högadliga ynglingar som resesällskap på deras så 
kallade peregrinationsresor. Axel Oxenstierna stödde på det ena eller andra 
sättet många av de unga män som så småningom kom att hamna i kansliet.27 

Längre fram under århundradet kom familjen De la Gardie och riksdrotsen 
Per Brahe att på samma vis hjälpa fram ofrälse studenter. 

Några urskiljbara förändringar sker inte vad det gäller utbildningsmönstret 
för sekreterarna. Reservationen för det stora mörkertalet under de tjugo för
sta åren av seklet kvarstår. Det är alltså möjligt att bara så få som sex av de 
då tjugotre sekreterarna hade universitetsutbildning, vilket skulle betyda en 
ökad grad av utbildade kanslitjänstemän under resten av århundradet. Att 
fastslå detta är inte möjligt. 

Ett par frågor som avser utbildning blir intressanta för det fortsatta reso
nemanget om rekrytering och karriär. Den uppenbara frågan om vilken bety
delse studier hade ur merithänseende vid rekrytering finns där förstås, liksom 
om hur studier påverkade karriärmöjligheterna på längre sikt. Lika intressant 
är frågan om vilken roll de båda rikskanslerernas, Oxenstiernas och De la 
Gardies, stöd till de unga blivande sekreterarnas studier kom att spela vid 
rekrytering och befordran. 
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PERSONERNA 
Europa 

Social bakgrund 
I en studie av franska statssekreterare, som täcker perioden 1661 till 1715, 
visas att de flesta av dem var adliga. En viktig reservation måste dock göras 
- majoriteten hade tills helt nyligt tillhört borgerskapet. Socialt tillhörde de 
dock adeln1, och sekreterargruppen hävdade nobilitet, och gjorde stora an
strängningar för att producera falska antavlor.2 Samma sak gäller även för 
tiden före Ludvig XIV:s makttillträde.3 Colbert, exempelvis, uppgav släkt
skap med en skotsk kung, medan sanningen var att han kom från en borgar-
familj.4 Verkligheten var densamma för de flesta statssekreterare. Möjligen 
kan man tillägga att de förmodligen tillhörde det mer burgna borgerskapet, 
vilket visas av de summor de hade råd att lägga ned på ämbetsköp.5 

Trots att det inte fanns någon riktig motsvarighet till den franska noblesse 
de robe i England, vilket har poängterats av Gerald Aylmei6, var inte skillna
derna mellan ämbetsmän i de två länderna så stora. Sina rötter hade förvisso 
de franska byråkraterna i borgerskapet, men de blev snart stora jordägare, 
och för mindre än en fjärdedel av dem var ämbetet värt mer än den jord de 
ägde. I denna mening var de franska ämbetsmännen inte så olika de engelska 
ämbetsmännen som hämtats ur the gentry.7 

Av de 22 engelska statssekreterare som var aktiva under tiden 1600 till 
1680 var bara tre medlemmar av the peerage genom födsel. Dessa var earlen 
av Sunderland, earlen av Salisbury och lord Digby.8 Av de andra kom majo
riteten från den jordägande gentryn och min undersökning av statssekreterar-
gruppen utökad med de privy councillors som inte tillhörde the peerage,9  

förstärker bilden av en administrativ grupp hämtad ur the gentry. I denna 
mening är det en avsevärd skillnad mellan England och Frankrike: engels
männen tillhörde från början en jordägande klass, medan fransmännen tilläg
nade sig jord genom sina ämbeten. Engelsmännen stod därför redan från 
början närmare den styrande eliten, om denna kan definieras som den jordä
gande aristokratin. I själva verket kan man hävda att ekonomiskt välstånd 
var en förutsättning för en karriär inom den engelska administrationen, efter
som den karriärlystne måste räkna med stora utgifter i form av köpeskilling 
och/eller mutor i samband med inträdet i tjänst. Därutöver tillkom utgifter i 
form av nyårspresenter till överordnade och extra utgifter för en ståndsmäs-
sig bostad i London. Dessa utgifter kompenserades inte alltid av inkom
sterna, framför allt inte i en begynnande karriär.10 Ideologiskt, ekonomiskt 
och politiskt kan därför dessa gentlemannasöner sägas ligga närmare etablis
semanget - kontrasten till den svenska kyrkoherdesonens relation till hög
adeln är stor.11 
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Som en följd av den högadliga reaktionen mot lågfrälse rådgivare i 
Spanien, kom sekreterarna med sin sociala bakgrund i den lägre adeln att 
förlora inflytande under sextonhundratalet. Genom sin utbildning och genom 
att agera som professionella byråkrater hade de tidigare varit en stor tillgång 
för kungamakten.12 Många av de främsta sekreterarna, i synnerhet Stats
rådets sekreterare, hade genom sin tillgång till alla statspapper blivit viktiga 
kungliga rådgivare.13 Genom att Filip II lät dessa lågbördiga sekreterare 
arbeta mycket, men Statsrådet föga lite, och genom att han plockade in 
tjänstemännen som medlemmar av olika juntor (som fungerade som arbets
utskott), kom den kastilianska aristokratin att betrakta dem med avsky.14 Mot 
bakgrund av detta måste man betrakta uppkomsten av högadliga favoriter 
som en politisk seger för aristokratin i relation både till kungamakten och till 
hidalgos, lågadeln.15 

I de Spanska Nederländerna rådde till stora delar en annan ordning. Här 
fanns en rivalitet mellan den inhemska adeln å ena sidan och de spanska 
ämbetsmän som fanns i landet å andra sidan. För att ytterligare komplicera 
läget stod båda dessa grupper mot centralmakten i Madrid som önskade mer 
direktstyre från det spanska hovet. Under ärkehertig Alberts (1598-1621) tid 
styrdes landet delvis via hans nederländska hov, där sekreterarna spelade en 
viktig roll, liksom de tidigare gjort i Spanien. En av de främsta, förste-
sekreteraren Louis Verreyken, hade tjänat som sekreterare ända från sent 
femtonhundratal och han efterträddes 1620 av sin son. Sonen blev med detta 
den tredje generationen i familjen som haft ämbetet.16 Vid sidan av Verreyken 
fanns två sekreterare som parallellt innehade posterna som sekreterare för 
rådet och som statssekreterare.17 Möjligen hade uppdelningen av dessa poster 
som skedde 1617 samma bakgrund som uppdelningen av statssekreterar-
ämbetet i England. 

Det spanska direktstyret tog sig uttryck i att det fanns ett sekretariat vid 
sidan av ärkehertigens som skötte kontakterna mellan Nederländerna och 
Spanien och befolkades av sekreterare som i första hand var kungens och 
inte Alberts underlydande.18 Dessa rekryterades också i första hand från den 
spanska adeln. 

Rekryteringen till administrationen i Spanska Nederländerna fick under 
Olivares tid ett annat utseende. Till en början ville han stödja sig på den 
inhemska adeln, men då denna grupps politiska mål visade sig vara ofören
liga med Olivares', sökte han istället rekrytera andra grupper som stod fria 
gentemot det sydnederländska politiska skiktet. Rekryteringen kom därför att 
handla mindre om social hemvist än om geografisk, eftersom han kom att 
fylla administrationen med italienare, portugiser och spanjorer utanför den 
etablerade spanska kolonin i Nederländerna.19 



Familjemönster 
Släktskap mellan statssekreterare inom den engelska administrationen var 
inte ovanligt, men ett så utpräglat mönster som i Sverige finner man inte. 
Visserligen hade nästan hälften av ämbetsmännen under den tidiga Stuart
perioden släktingar att tacka för sina utnämningar20, men detta gäller ämbets
män i allmänhet och inte för statssekreterarna specifikt. Att släktingar var 
behjälpliga vid rekrytering betyder inte att dessa släktingar själva alltid var 
ämbetsmän. Att släktskap var vanligt och hade betydelse inom den engelska 
administrationen har dock påvisats genom de många familjerelationer som 
fanns under Jakob I.21 Framför allt var släktskapet man fick genom giftermål 
viktigt.22 Mönstret tycks här vara likartat det svenska, där svärföräldrarna -
främst svärfadern - oftast var den viktigaste släktkontakten ur karriär
hänseende. För statssekreterargruppen i England gällde dock ett mindre 
påtagligt släktskapsmönster än för de engelska ämbetsmännen i stort. 

Ett tidigt exempel på släktskap är William Cecil och hans son Robert, 
som båda under olika tider var den mest betydande rådgivaren till Elisabeth I 
respektive Jakob I. Även om de engelska sekreterarna inte gifte sig med 
sekreterardöttrar i samma utsträckning som de svenska, kan man ändå kon
statera att de främst höll sig till sin egen sociala sfär, nämligen the gentry.23  

Med undantag för detta finns inget tydligt giftermålsmönster, och därför 
heller inga påvisbara förändringar från tidigt sextonhundratal till sent. De få 
medlemmar av the peerage som finns i gruppen gifte sig också inom sin 
klass. För de icke-adligas räkning kan man tillägga att de hade en särskild 
svaghet för arvtagerskor. Bland alla möjliga fördelar med arvtagerskor finns 
det faktum att den gentlemannason som ville göra karriär var i behov av 
pengar för att kunna köpa sig ämbeten och för att kunna köpa patroners stöd. 
Generellt sett ökade pengars betydelse för äktenskapsbildningen kraftigt från 
år 1600 till 1660.24 Orsaken till detta står att finna i ökade hemgifter som i 
sin tur bottnade i ett kvinnoöverskott och en förändrad - alltmer negativ -
syn på den ensamma kvinnan.25 För en ung man med förväntade stora utgif
ter var ett ekonomiskt förmånligt giftermål kanske ett måste, och efterfrågan 
på arvtagerskor eller andra kvinnor med förväntade stora hemgifter ökade.26 

Lite tillspetsat kan man säga att där man i Sverige gifte sig till förbindelser, 
gifte man sig i England till pengar för att kunna köpa sig förbindelser. 

I Frankrike finner man lätt släktkontakter inom administrationen, och 
det bottnar i det enkla faktum att så många ämbeten gick i direkt arv från far 
till son, eller från svärfar till svärson.27 Ett annat skäl var att giftermål använ
des för att komma in i familjer med goda relationer till en framstående 
patron. På samma sätt som i England spelade släktskap och familjeförbindelser 
en stor roll, såväl socialt som politiskt.28 Med en utspridd nepotism kunde 
släktkontakter vara avgörande för möjligheterna till en karriär.29 

I valet av äktenskapspartner kunde ekonomin vara helt avgörande. I en 
undersökning av les intendants framgår att många av dessa ingick äktenskap 
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strax innan de köpte sitt första ämbete, och att hemgiften ofta fastställdes i 
enlighet med den summa de skulle komma att spendera på ämbetsköp.30 

Eftersom flera av intendenterna så småningom kom att avancera till statsse
kreterare har dessa uppgifter bärkraft även för denna grupp. 

Giftermålsmönstret kunde på grund av ovanstående resonemang om släk
tens betydelse i Frankrike tänkas vara likt det svenska, men är i själva verket 
till stora delar helt olikt, som exemplet familjen Le Tellier utvisar. Den 
förste medlemmen av familjen som blev statssekreterare var Michel Le Tellier 
som köpte ämbetet 1646 och innehade det till 1678 då han pensionerade sig. 
Hans son - Francois-Michel (markis de Louvois) - tog över och satt på sin 
post i fyra år innan han i sin tur lämnade över till sin son Michel-Francois. 
Den senare efterträddes 1685 av sin bror Louis som 1701 dog på sin post.31 

Under de femtiofem år som ämbetet passerade inom familjen höjdes helt 
uppenbart deras sociala status på äktenskapsmarknaden. Michel Le Tellier, 
som den förste i ämbetet, var gift med en ofrälse medan hans son gifte sig 
med en markisinna och hans sonsöner med en grevedotter respektive en 
hertigdotter.32 Själva steg familjemedlemmarna också i rang genom att de två 
senare generationerna blev markiser. 

Ett annat exempel är Jean-Baptiste Colbert som ju härstammade från en 
borgarfamilj. Trots detta blev hans son ingift i en känd gammaladlig familj, 
och tre av döttrarna blev genom giften hertiginnor.33 Som redan tidigare 
visats blev bara en av alla de svenska sekreterarna ingift i en gammaladlig 
familj och även i England var det mycket ovanligt med sådana stånds
överskridande giftermål. 

En högre grad av social sammansmältning, som äktenskapsmönstret i 
Frankrike visar, bör också leda till en högre grad av sociala kontakter mellan 
nyfrälse ämbetsmän och medlemmar av den gamla adeln. I vilken utsträck
ning detta är riktigt kan dock inte fastställas. 

Även i Nederländerna och i de Spanska Nederländerna kom familjere
lationer att spela in för rekrytering, och i synnerhet gällde detta i Nederlän
derna under borgaroligarkins styre. Ämbetsmännen hämtades då ur de le
dande familjerna och kom därmed att vara nära lierade med landets styrande 
elit. Detta kommer att diskuteras i samband med kapitlet om rekrytering. 

Utbildning 
Traditionen från femtonhundratalet att rekrytera välutbildade män till stats-
sekreterarposter i såväl England som Frankrike fortsatte under sextonhundra
talet. Av 22 engelska statssekreterare hade 18 genomgått formell utbildning 
vid universitet - alla med undantag för en vid engelska universitet. Vid sidan 
av denna träning hade några dessutom varit vid något av de Inns of Court 
som fanns i London. Vid de senare formades gentlemannen: här lärde man 
hur man skulle föra sig på ett passande sätt i en aristokratisk omgivning. 
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Antalet universitetsutbildade inom gruppen statssekreterare överstiger där
med genomsnittet bland engelska ämbetsmän,34 liksom genomsnittet bland 
svenska sekreterare. 

De franska statssekreterarna hade genomgått samma formella utbildning 
som alla högre ämbetsmän tvingades till. Studier i juridik var ett måste, 
varefter det vanligtvis följde en lärlingsperiod på lägre administrativ nivå.35 

Den franska administrationen kan därför sägas ha haft fastare normer för 
studier och utbildning bland sin personal, medan man i England såg utbild
ning som något privat.36 Det senare gällde också för Sverige, även om ansat
ser gjordes att skapa fastare rutiner för utbildningen till ämbetsman.37 
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VÄGEN TILL ÄMBETET 
Sverige 

"men then som till Secreterare Ämbetet sig skicka will, 
och det namnet bära med äran, måste icke allenast med 
stor omkostnad sine unge år hajwa inympat och beprydt 
med allehanda studier och bokelige konster, med tungo
mål och språk enkannerligen måste han hafwa ku n
skap om sitt egit Fädemeland, och huru det på sig sjelf i 
framfarne tider bestått och än består... "l 

Tjänstetillsättningar 
Den formella rätten att tillsätta ämbetsmän i Sverige tillkom kungen. Lika
fullt utmärks perioden 1600 till 1680 av en fortgående dragkamp mellan 
kungamakt och rådsaristokrati om hur utnämning av tjänstemän skulle gå 
till. Å ena sidan hävdades kungamaktens rätt att utan inskränkning tillsätta 
och avsätta kanslitjänstemän, å andra sidan hävdades rådets rätt att delta i 
besluten. 

Kraven att rådet skulle höras vid tillsättningsärenden kom att hävdas 
tydligast vid tronskiftet 1611, samt under de två förmyndarperioderna 1632-
44 och 1660-72. 1611 såg rådsaristokratin en fastare centralförvaltning, där 
adeln hade företräde till tjänster samt delaktighet i tillsättningarna, som ett 
sätt att slå undan fötterna på de ofrälse tjänstemän som utgjorde sekreterar-
regementet.2 Den del av det adliga programmet som krävde rådsinflytande 
över ämbetstillsättningarna fick man dock inte igenom.3 

Under Karl XI:s förmyndartid rasade intensiva strider om tillsättnings
politiken mellan det då starka rådet och kungatrogna grupper inom lågadeln. 
Rådet hade under denna tid i realiteten hand om utnämningsärenden, och för 
att kunna behålla denna även under en myndig kung framfördes återigen 
krav på större formell rätt för rådet.41 praktiken fick detta rådsaristokratiska 
program ingen större verkan sedan Karl XI övertagit regeringen, och därmed 
går det att konstatera att rådets makt över tillsättningar i princip bara existe
rade under hans förmyndartid. Någon bakbindning av kungens händer, som 
den lägre ämbetsmannadeln fruktade, blev det inte.5 

Det kan tyckas märkligt att gammaladeln inte lyckades förändra rådets 
position under Kristinas förmyndarperiod. Ett exempel får belysa hur 
förmyndarregeringen såg på förhållandet mellan Kungl. Maj:t och rådet un
der 1630-talet. Den tjugonde maj 1636 diskuterades i regeringen ett förslag 
från rikskanslern att utse Johan Lillieström till en vakant statssekreterartjänst 
efter Adler-Salvius. I det läget protesterade riksamiralen, Gustaf II Adolfs 
halvbror, Carl Carlsson Gyllenhielm och menade att "Richs-Rådh motte och 
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här öffver seija sin meningh."6 Han fick mothugg från drotsen Gabriel Gus
tafsson Oxenstierna och marsken Jakob De la Gardie som "mente här uthin-
nan intet göras behoff, [det] haffver och uthi sahl. Konungens tijdh 
immediate samma saak dependerat aff sahl. K.M:tt och haffver Hans K.M:tt 
intet fordrat här öffver Senatens betänkjande..."7 

Resonemanget är intressant ur flera aspekter. Först och främst är det 
uppseendeväckande att rollerna och argumenten från tronskiftet 1611 är om
vända. Här är det aristokratins representanter i form av drotsen och marsken 
som hävdar att regeringen, som ställföreträdare för den minderåriga drott
ningen, kan tillsätta ämbeten utan rådets hörande. Man hävdar således 
kungamaktens ståndpunkt. Kungamaktens representant i regeringen, riks
amiralen Gyllenhielm, hävdar å andra sidan rådets rätt att tillfrågas, vilket 
han påstår är sedvana. Detta påstående är, vilket också sägs i debatten, falskt. 
Det finns inga tecken på att Gustaf Adolf under sin regeringstid begärde att 
få rådets åsikt i en utnämningsfråga.8 

Hur har då gammaladelns respektive kungafamiljens representanter i 
regeringen kunnat hamna i helt omvända positioner? Det hela måste ses som 
utslag av realpolitik och en stor del av förklaringen kan sökas i regeringens 
sammansättning. Under drottning Kristinas tolvåriga förmyndarperiod domi
nerades regeringen av familjen Oxenstierna. För att kringgå eller få balans 
till denna dominans försökte riksamiralen Gyllenhielm öka antalet inblan
dade. Rådsmedlemmarna utgjorde den starkaste gruppen vid sidan av riks
ämbetsmännen, och därför ville han vända sig till dem. Det framgår också 
att det är just vad han försökte göra i fallet Lillieström. Gyllenhielm hade 
inget emot Lillieström som statssekreterare - han menade att han var helt 
lämplig9 - utan det var principen om hur tillsättningar skulle gå till han var 
ute efter. Med denna tolkning av diskussionen finner man att det snarare är 
Oxenstiernas dominans som Gyllenhielm ville åt, än regeringens inflytande. 
I förlängningen förklarar detta regeringens ovilja att höra rådet - det skulle 
betyda inblandningen av andra mäktiga adelsfamiljer och därmed försvaga 
Oxenstiernafalangen.10 

Det fanns all anledning för Axel Oxenstierna att värna regeringens rätt 
till utnämningar eftersom en förändring i denna rätt skulle kunna påverka 
hans egen position i kansliet. För att förstå detta måste praktiken vid tillsätt
ning av kanslitjänstemän ställas mot teorin. 

Rekrytering i praktiken 
Kring åren 1624-1625 skedde vad man kan kalla ett generationsskifte i 
kansliets sekreterarkår. Fyra av de fem sekreterarna byttes ut och det kan 
tyckas föga dramatiskt. Det intressanta är dock att se vilka de nya var, hur de 
rekryterats till sina poster och hur detta i sin tur kontrasterar mot deras 
föregångare. 
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Under perioden före hade en viss stiltje rått då det gäller rekrytering. De 
flesta sekreterare som var verksamma hade kommit in i kansliet under Karl 
IX, och andra hade rekryterats från hertigen av Östergötlands kansli. Den 
yngste Vasasonen Karls kansli bestod i huvudsak av män som hade sitt 
ursprung i det furstliga södermanländska hovet. Av praktiska och politiska 
skäl hade dessa fått följa med till Stockholm då hertigen blev kung, och 
därmed garanterades den nye monarken stöd från den centrala administratio
nen. Detta var av vikt i det krisläge som landet befann sig i vid sekelskiftet 
då inre splittring hotade. 

Andra orsaker till de furstliga ämbetsmännens upphöjande till kungliga 
ämbetsmän var deras redan beprövade lojalitet. Många hade inte bara själva 
visat sin lojalitet, utan de kunde också uppvisa sin släkts trohetskänsla. Erik 
Jöransson Tegel, Jöran Perssons son, är ett belysande exempel. Efter papp
ans död stod familjen i det närmaste på bar backe, men togs då om hand av 
hertig Karl genom att änkan anställdes som fatburshustru på Eskilstuna gård.11 

Alla Jöran Perssons söner fick sedan skolgången betald av Karl, varefter de 
alla också kom i hans tjänst. Av sönerna blev Erik den mest framgångsrike. 
Det kan tyckas paradoxalt att denna familj stöddes av en man som bidragit 
till faderns olycka. Med den kännedom vi har om Karl IX är det svårt att 
föreställa sig att han drivits av medkänsla med familjen, utan hans agerande 
måste förklaras på annat sätt. Hertigen själv yttrade vid ett tillfälle att han 
gärna skulle ha haft Jöran Persson i livet för dennes trohets och kunskaps 
skull,12 och det är i detta vi kan finna förklaringen. Jöran Persson må ha 
hatats av sin samtid, men hans trohet till sin kung kunde ingen ta ifrån 
honom. Den blev hans uppgång, fall och hans död. Att Karl IX tog sig an, 
uppfostrade och utbildade den mans son som han själv fruktat och störtat ter 
sig onaturligt om man inte tänker sig att Karl trots allt fann vissa egenskaper 
hos honom som han kunde ha nytta av för egen del. En av de viktigaste 
egenskaperna hos Jöran Persson var hans lojalitet. 

Att lojalitet var av betydelse förvånar inte. Det visar sig att flera av de 
sekreterare som kom att utgöra kärnan av rådgivare runt Karl IX hade släkt
relationer till tidigare anställda hos Vasafamiljen. En av de ledande var Pe
der Nilsson Jakobsköld, vars far varit skrivare redan hos Gustav Vasa, sedan 
hos hertig Magnus och till sist hos hertig Karl. Peder Nilsson började sin 
anställning hos Karl genom att överta faderns arbete. En annan var Nils 
Chesnecopherus, eller doktor Nils som han kallades, vars två morbröder 
båda varit verksamma inom det furstliga kansliet innan han själv anställdes 
där.13 

Man kan tänka sig att släktskapet fungerade på två sätt rekryte-
ringsmässigt. Dels lönade sig trohet och lojalitet genom att det öppnade 
dörrar för övriga släktingar, dels fungerade ämbetsmannen som förmedlare 
av kontakt mellan hertig och släktingar. 

En annan viktig aspekt på det tidiga sextonhundratalets sekreterar-
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rekrytering är den sociala och politiska hemvisten. Som redan visats rör det 
sig om välutbildade människor med ofrälse bakgrund. En grundläggande 
anti-aristokratisk inställning i kombination med obrottslig lojalitet utgjorde 
den gemensamma nämnaren för Karl IX:s närmaste medhjälpare. Genom att 
rekrytera denna typ av tjänstemän till det kungliga kansliet lade Karl grun
den till ett fortsatt sekreterarregemente av det slag som funnits under de 
tidigare Vasasönernas regim. Sekreterarna under Karls tid kan betecknas 
som hårt knutna till kungen och de rekryterades på grund av sina band till 
hans tidigare furstekansli. Doktor Nils var för Karl IX vad Jöran Persson 
varit för Erik XIV och Johannes Henriksson för Johan III. Han kom att 
personifiera sekreterarregementet och fick bära hundhuvudet då det upp
hörde. Lyckligtvis fick han bära även sitt eget huvud - till skillnad från Jöran 
Persson - men vid regimskiftet 1611 förpassades han snabbt bort från mak
tens centrum. Liksom sekreteraren Erik Elofsson, en annan framträdande 
rådgivare till Karl, fick Chesnecopherus fortsättningsvis nöja sig med en 
betydligt mer blygsam position.14 

1624-1625-års generationsskifte 
Generationsskiftet 1624-1625 handlar inte om skillnader i vilka som rekryte
rades eller hur de rekryterades. Ifråga om socialt ursprung och studier var 
Nils Bengtsson, Johan Fegraeus (Strömfeldt), Johan Salvius (Adler-Salvius) 
och Lars Nilsson (Tungel) lika sekreterarregementets representanter. Ifråga 
om hur rekryteringen gick till finns också stora likheter: skillnaden ligger 
istället i vem som rekryterade. För första gången fick vi kungliga sekreterare 
som, trots att de formellt utsetts av kungen, snarare var rikskanslerns män än 
kungens. 

Johan Salvius (1590-1652) var en utpräglad Oxenstiernaklient. Han blev 
tidigt föräldralös men togs om hand och sattes i skola av biskopen Petrus 
Jonae Helsingius.15 På våren 1609 kom han som nittonåring till Uppsala där 
han tidigt kom i kontakt med Erik Jöransson Tegel och landshövdingen 
Christoffer von Wernstedt. Den senare kom att få stor betydelse för Salvius 
eftersom denne tillsammans med Wernstedts två söner fick möjlighet till 
utlandsstudier.16 Sina utlandsstudier bekostade Salvius delvis med kungligt 
resestipendium, och så småningom med stöd av Axel Oxenstierna som gav 
honom av "såväl egna som statens medel".17 

Sina första studier ägnade Salvius åt medicin, men växlade senare över 
till juridik. Om denna omsvängning hade att göra med rikskanslerns inträde 
på arenan som patron är omöjligt att säga. Däremot är det uppenbart att 
Salvius tidigt kom att knyta stora förhoppningar till kontakterna med Oxen
stierna. Vad hans studier syftade till framgår i brev som den underdånige och 
"lydige" stipendiaten skrev hem till rikskanslern under sina studieresor. "Tack 
vare Eder välgärning och ynnest har jag kommit därhän, att jag håller på att 
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uppnå mina studiers afslutning, så att jag om ett år kan komma hem och 
åtaga mig läkaretjänst eller något annat, politiskt uppdrag, som Ni finner 
lämpligen böra åläggas mig."18 Brevet som är daterat Valence femtonde juli 
1619 ger uttryck för studentens förhoppningar: att få hjälp till tjänst. Vidare 
ger han uttryck för den tilltro han hade till att rikskanslern kunde ge honom 
ett politiskt uppdrag. 

Fullt så enkelt gick det dock sällan till ens för den mäktige rikskanslerns 
klienter. Vid hemkomsten fick Salvius smaka på besvikelsens sälta då han 
fann sig nödgad att acceptera en assessorstjänst som början på sin ämbetsbana. 
Han klagade över sitt öde och beskrev hovrättsassessorns vardagsslit som 
"denna ärorika träldom".19 Två år innan han till slut belönades med en 
kanslisekreterartjänst, hotade han rent av att hoppa av ämbetsbanan av eko
nomiska skäl.20 

Exakt när och hur Johan Salvius upptäcktes av Axel Oxenstierna vet 
man inte. En möjlighet är att Erik Tegel förmedlade kontakt under Salvius' 
Uppsalaår. Möjligen kan von Wernstedt ha varit den förmedlande. Lika san
nolikt är det att Oxenstierna kände till Salvius redan före dennes Uppsalatid, 
och att tipset om den begåvade ynglingen kommit från Strängnäsbiskopen 
Petrus Jonae. Under hela tiden från 1625 fram till 1654 figurerar biskopar 
som rikskanslerns talangscouter: Laurentius Paulinus Gothus, Isak Rothovius 
och Johannes Rudbeckius är sådana exempel. Laurentius Paulinus var god 
vän till rikskanslerns familj och med det i minnet är det inte så märkligt att 
två av hans svärsöner och hans ende son hamnade i kansliet under Oxenstier
nas livstid.21 

Isak Rothovius hade också kontakter med rikskanslern som en gång 
varit hans elev. Genom ihärdiga uppvaktningar lyckades han utverka rese
stipendier åt flera av sina egna söner. Med tiden kom också en av sönerna att 
anställas vid kansliet, men detta var långt efter Oxenstiernas död. Rothovius 
fungerade dock inte bara som promotor för sina söner, han rekommenderade 
även andras. En som han däremot inte rekommenderade var Johan Månsson 
Silfverstierna, en före detta skolrektor i Nyköping som rikskanslern funde
rade på att anställa. Rothovius avstyrkte på det strängaste eftersom 
Silfverstierna i biskopens ögon var ondskefull, oduglig och troligen förrä
disk.22 Trots detta påstådda sinnelag blev Silfverstierna med tiden statssekre
terare. 

"[Det] är ock ingen twiffuelsmål at ther i edher flyt och trooheet i thetta 
H G N woorde bewysande någhon god promotion altyd ihugkommande".23 

Så uttryckte Uppsalaprofessorn Johannes Rudbeckius utsikterna för sin skydds-
ling Mattias Mylonius, ifall denne skulle få ett eftertraktat praeceptorskap för 
riksmarsken Jakob De la Gardies son Magnus Gabriel. Ett senare dokument 
visar att Mylonius fick tjänsten, och därmed började ett långt, nära och 
gagnrikt förhållande till den De la Gardieska familjen. Man kan med fog 
säga att anställningen var en lyckolott som inte bara gav vinst i form av 
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möjlighet till politiska studier utan även banade vägen för en synnerligen 
framgångsrik kanslikarriär. 

Banan för mjölnarsonen Mylonius började i Västerås, och det är sanno
likt att dåvarande biskopen Rudbeckius redan där upptäckte den unge begåv
ningen. Efter studier i Uppsala, och uppenbarligen genom Rudbeckius' för
medling, kom så chansen att knytas till en högadlig familj. För framtiden 
kom familjen De la Gardie att spela en stor roll i Mylonius' liv, men det var 
familjens gode vän Axel Oxenstierna som anställde honom i kansliet. Samma 
år som Mylonius anställdes fick han en inbjudan till Stockholm för att tala 
med rikskanslern - om detta samtal skedde efter rekommendation från Jakob 
De la Gardie eller om Oxenstierna på egen hand upptäckt Mylonius' talang 
går dock inte att säga.24 

Från och med 1625 fylldes på detta sätt så sakteliga kansliet av unga 
män som rekommenderats till rikskanslern för att sedan få hjälp av honom 
att studera. Efter studierna väntade ofta arbete som privatsekreterare vid 
Oxenstiernas privata kansli,25 eller som informator åt någon familjemed
lem.26 Ytterligare några plockades direkt från studierna till kanslitjänst, men 
fick då börja på en lägre post än som sekreterare.27 

I det perspektivet blir det inte så märkligt att de som stödde Oxenstierna 
under drottning Kristinas förmyndarregering inte ville blanda in rådet i ut
nämningen av Johan Lillieström till statssekreterare. Rikskanslern hade up
penbarligen varit mycket framgångsrik i att få in sina klienter i kansliet även 
under Gustaf II Adolfs tid, och att nu under förmyndartiden ge rådet infly
tande över tillsättningar skulle bara riskera Oxenstiernas kontroll över vilka 
som anställdes. Kontrollen innebar bland annat att Axel Oxenstierna kunde 
hålla en mycket hög standard utbildningsmässigt, men också att hans medar
betare på sekreterarnivån stod i tacksamhetsskuld till honom personligen.28 

På en punkt fick han dock kritik från sin egen bror. "Nhär jagh tencker 
effter, hvadh personer effter vår dödh ämbeten skola kunna bekläda, då 
hisnar jagh, i synnerheet i denn politiske saken. Ty de unge, som nu nogre 
goodh[e] ingenia haffua, gå aldeles fåfenge och haffue inga platzar i Cantzlijt, 
medan Grubben ähr en secretarius de statu, Nycodemum haffuer min broder 
recommenderat för denn andra, båda homines novi."29 Redan på nyåret 1636 
hade Gabriel Oxenstierna varnat sin bror för att de nya männen med ofrälse 
bakgrund utgjorde ett hot om att "regementet kommer i framtijden i sådana 
händer, som dett i K. Carlls tijdh var".30 Nu gav han alltså återigen uttryck 
för samma farhåga då han kommenterade Nicodemi Lillieströms eventuella 
utnämning. Adelns barn riskerade, menade han, att "incurrere i samma 
laborinth, som vij sielffua haffua varitt, och regemente[t] lära komma i 
deres händer, som lärer tryckia vårt ståndh".31 

Den högadlige rikdrotsens domedagspredikan och tydliga oro förvånar 
inte. Rekryteringen av ämbetsmän var ju och hade varit en central fråga och 
helt avgörande för rådsaristokratins möjligheter att få reell kontroll över 
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administrationen. Brodern Axel gav dock inte uttryck för tillnärmelsevis 
samma oro utan konstaterade lugnt att det var synd att "riksens råd intet föda 
deras barn upp, så att de sökia till att hava dem vid arbete däruti [kansliet]'92 

Visserligen deltog rikskanslern den 17 augusti samma år i det rådsbeslut 
som innebar att "ungdomen äff Adelen motte bliffva rätt optuchtat och in
struerat antingen till statzsaker eller krigh" för att sedan kunna "bliffua 
Assessores i Hoffrätten, Secreterare i Cantzliet, Cammarrådh i Cammaren".33 

Men rikskanslerns reservation att ingen fick "tagas der till, som icke haffver 
väll studerat och kan sine tvenne eller trenne språåk, såsom och föra sjelff 
pennan och arbeta" är en tydlig markering.34 Den sista raden antyder en udd 
riktad mot adelsynglingars bördstolthet som gjorde det i det närmaste omöj
ligt att de skulle åtaga sig att börja från början i en kanslikarriär. 

Under hela sin tid som kansler hävdade Oxenstierna samma stånd-
punkt:"De [kanslitjänstemännen] skulle alltid begynna på den lilla ändan, 
förrän de kommo till den större; den, som icke kunde eller ville taga pennan i 
handen vore till sådane ämbeten icke bekväm."35 

Det finns anledning att tro att Oxenstierna dels värnade om en hög 
standard hos sina underställda, dels att han värnade om sin egen position 
som kansliets starke man. Vad den höga standarden beträffar, var studier en 
väg att uppnå denna och uppenbart är att rikskanslern hade höga krav på 
bland annat språklig kompetens. Därmed kan man inte dra slutsatsen att 
studier gav möjligheter till karriär - viktigare var vem som understödde 
studierna, under vems beskydd man stod. 

Därmed är vi inne på Oxenstiernas sätt att värna sin egen ställning i 
kansliet. För att hålla greppet om kansliet måste han kringgå konkurrensen 
om makten från andra rådsaristokratiska familjer som agerade som patroner. 
Detta gjorde han genom att systematiskt anställa personer som inte hade 
bindningar till andra adelsfamiljer och som stod i tacksamhetsskuld till hans 
egen person eller hans egen familj. För att kunna göra detta var det också 
viktigt att inte rådet skulle ha inflytande över tillsättningsärenden.36 

Med adelssöner i kansliet skulle rikskanslern behöva ta helt andra hän
syn. Adelssönerna hade genom sina familjer en mera jämlik sits med sina 
överordnade, och kunde ha kontakter med framstående och rivaliserande 
ätter. Axel Oxenstierna skulle fortfarande ha den formella ställningen som 
deras överordnade, men den personliga bindningen mellan patron och klient 
skulle vara mindre stark. Vikten av den egna kontrollen över utbildning och 
rekrytering styrks också av att rikskanslern inte var intresserad av att på ett 
generellt plan få ett utbildat borgerskap som försökte "spela junkrar"37. Per
soner utanför Oxenstiernas kontrollerande klientväsen hölls kort. Genom sitt 
agerande kom rikskanslern därmed att till stora delar kopiera Karl IX:s 
rekryteringspolitik från sekreterarregementets dagar. En avgörande skillnad 
mellan Oxenstiernas kanslisekreterare och deras föregångare är dock att de 
förra inte hade samma bakgrund i kanslivärlden. Släktskap till tidigare äm
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betsmän var mindre påtaglig vilket bara ytterligare förstärker bilden av män 
med bara en bindning - den till patronen och arbetsgivaren Axel Oxen
stierna. De var på flera sätt, precis som Gabriel Oxenstierna säger, "homines 
novi".38 

Rekrytering efter 1654 
Den 13 augusti 1657 infann sig den nyutnämnde sekreteraren Edmund 
Figrelius (Gripenhielm) i rådskammaren på slottet. Med sig hade han kung
lig fullmakt på att han fortsättningsvis skulle föra rådets protokoll. Ställda 
inför fullbordat faktum kunde rådsmedlemmarna "intet annat göra än admit-
tera honom, efter K.Maj :ts egen disposition och ordres".39 Utnämningen hade 
skett av kung Karl Gustaf helt utan rådets vetskap. 

Exemplet illustrerar med all tydlighet Karl X Gustafs ingripande i 
rekryteringspolitiken efter sitt tillträde - och kungens vilja att själv ha kon
troll över kansliet. 

Redan Kristina hade under sin senare regeringstid tagit initiativ till 
utnämningar. Ett sådant ärende som på samma gång åsamkade både stats
mannen och patronen Axel Oxenstierna ett slag, var utnämningen av den 
ofrälse kanslitjänstemannen och Oxenstiernaklienten Johan Adler-Salvius till 
riksråd. Symptomatiskt nog skedde beslutet på initiativ av drottningen och 
med rådets stöd - mot Oxenstiernas vilja.40 Även om det inte fråntog 
rikskanslern hans möjligheter att styra utnämningar till kansliet, innebar det 
att han hamnat i precis den sits han tidigare försökt undvika. Genom drott
ningens agerande med stöd av rådet var hans klient Adler-Salvius plötsligt 
friare gentemot sin patron. Då Oxenstierna sedan dog och Karl Gustaf efter 
Erik Oxenstiernas död 1656 valde att inte ha någon rikskansler, öppnades 
nya vägar för rekrytering av kansliämbetsmän. 

Att kungen själv verkligen var engagerad i utnämning av sitt kanslis 
tjänstemän, visas av att rekommendationer av kandidater ställs direkt till 
kungen. Riksdrotsen Per Brahe vände sig exempelvis direkt till kungen då 
han 1658 ville rekommendera assessorssonen Jonas Kylander. Kylanders far 
hade under en längre tid arbetat under Brahes chefsskap i hovrätten, vilket 
dock inte i detta fall anförs som skäl för att kungen enligt Brahe borde "kasta 
på hans Person ett nådigt öga".41 

Förspelet till den tyskfödde Johan Adolf Rehnskölds utnämning till kung
lig sekreterare ger en annan dimension till rekryteringen efter 1654. 
Rehnskölds far, Gert Antoniison, adlad Rehnsköld, hade innaft olika kamrer-
arposter i Pommern och var vid sin död regeringsråd där. Han stod liksom så 
många av hans generations ämbetsmän i ett nära förhållande till Axel Oxen
stierna och måste också betraktas som en man med utomordentligt goda 
kontakter till höga ämbetsmän i Sverige. I kretsen av hans vänner fanns även 
kanslisekreterare och bland dessa framstår vänskapen med Frans Joel Örnestedt 
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som särskilt viktig. Även på Johan Adolfs mors sida fanns kontakter med 
kansliet - hon var på långt avstånd släkt med Johan Adler-Salvius. 

Då Gert Antoniison dog, var hans barn ännu omyndiga och de ställdes 
därför under förmyndare. Genom dokument som bevarats bland sekreteraren 
Edvard Ehrensteens papper ser man att han och kollegan Frans Joel Örnestedt 
utsågs av Kungl. Maj:t till förmyndare.42 

För Johan Adolf var valet av förmyndare lika lyckosamt som en gång 
Mattias Björnklous utnämning till Magnus Gabriel De la Gardies praeceptor. 
Någon slump var det dock knappast. Gert Antoniisson hade varit en trogen 
statstjänare och han hade, tillsammans med hustrun, tjänat staten på mer än 
ett sätt. Under den ekonomiska kris landet genomgick på grund av krigens 
alla pålagor och kostnader tjänade inte Antoniisson Sverige enbart med sin 
penna utan också genom rena penningförsträckningar. Då staten under det 
ekonomiskt förödande 60-talet inte hade medel att betala tillbaka öppnades 
en annan utväg: man valde att betala av skulden till familjen Rehnsköld 
genom att stå för barnens utbildning. Ehrensteen och Örnestedt, som varit 
familjens personliga vänner, fick uppdraget att stå för det praktiska. Att 
förmyndarna hade detta uppdrag framgår av en framställan till Kungl. Maj:t 
1667 där de ber om att ytterligare medel skulle tillskjutas för barnen 
Rehnskölds uppfostran.43 

Statens skuld kunde också betalas tillbaka på annat sätt och detta drog 
sig inte den unge Rehnsköld för att påpeka då han efter avslutade studier 
vände sig till rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie och anförde "begge 
mine föräldrars til Chronan gjorde och än obetalthe stora försträckningar" 
som kvalifikation då han anhöll om tjänst.44 Vad som uppenbaras här är ett 
exempel på illa dold ämbetsförsäljning. 

Man måste också ta med i beräkningen för Rehnskölds anställning de 
två förmyndarna som båda var knutna till kansliet. Edvard Ehrensteen som 
klient till Magnus Gabriel bör kunna ha fungerat som förmedlande länk 
mellan sin myndling Rehnsköld och sin patron. Det finns också anledning att 
tro att Örnestedt haft ett finger med i spelet. Samma år som Rehnsköld skrev 
till De la Gardie angående tjänst gav han "presenter till Örnestedt" motsva
rande 525 riksdaler45 Utgiften i räkenskapsförteckningen är inte återkom
mande, vilket antyder att tillfället är speciellt. Att uppvaktningen av Örnestedt 
skedde just det år som Rehnsköld sökte anställning är en händelse som ser ut 
som en tanke. (Mönstret med att ge gåvor i samband med att man söker 
arbete går för övrigt igen från England). Kontakterna mellan Rehnsköld och 
Örnestedt stärktes ytterligare 1671 då den tidigare myndlingen gifte sig med 
Örnstedts dotter Anna Hedvig. 

Edvard Ehrensteen, vars liv som fältsekreterare vi redan känner, till
hörde själv en av de första kanslimännen som anställdes på annat sätt än via 
Oxenstierna. Enligt hans egen beskrivning av händelseförloppet var det strax 
efter förlovningen med Catharina Wallia som Ehrensteen via sin blivande 
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svåger Mattias Björnklou fick "lägenhet att först träda i Sweriges Publique 
tjenst".46 Någon kanslitjänst var det inte tal om i det fallet, men året därpå, i 
augusti 1654, fick han sina första uppdrag i kansliet och 1655 blev han 
kunglig sekreterare.47 

Ehrensteen hade redan innan han lärde känna sin svåger haft nära kon
takter med kanslipersonal. Hans far, en kolerisk präst med ovanan att jaga 
sin församling med käppen i hand,48 skickade Edvard till Uppsala mycket 
tidigt. Väl i Uppsala kom han under beskydd av dels sin blivande svärfar 
biskop Lars Wallius, dels kanslitjänstemannen Anders Gyldenclou - båda 
goda vänner till den argsinte pappan.49 Kanske var det Gyldenclou som 
inspirerade Ehrensteen till att söka sig till just kanslibanan längre fram. 

Edvard Ehrensteen måste betraktas som en framgångsrik kanslitjänsteman. 
Visserligen grymtar han själv missnöjt i sina minnesanteckningar över att 
han alltid fått stå tillbaka för mindre kvalificerade och mindre hängivna 
medtävlare, men icke desto mindre slutade han sina dagar som kansliråd och 
kungligt råd. Då han närmade sig höjden av sin karriär mot slutet av 1670-
talet anställdes också sonen Carl i kansliet. Det finns skäl att misstänka att 
Edvard varit pådrivande bakom utnämningen. När det gäller den andra so
nens karriär finns det klara bevis för hur fadern agerade för att befrämja den. 

Efter påtryckningar hos kanslikollegan Johan Bergenhielm hade Edvard 
på vårvintern 1680 fått sonen Lars Filip utnämnd till hovjunker. Då utnäm
ningen redan stod klar ångrade sig fadern av någon för oss okänd anledning, 
och ville istället få in även denne son i kansliet. I syfte att få en ändring till 
stånd vände han sig till "mon frere" Henrik Höghusen, en kanslikollega, och 
bad om att sonen skulle komma ifråga för kanslitjänst.50 Då brevet inte fick 
önskad effekt, vände han sig istället till den person som på Ehrensteens egen 
önskan skaffat Lars Filip hovjunkartjänsten. Till "k Broder" Johan 
Bergenhielm skriver han följande: "Jagh togh nyligen den drystigheet att 
recommendera min yngre Sohn Lars Philip Ehrensteen till Mhkbr [Min högt-
ärade käre bror], han skulle komma till hofuett att blyua hof-: /eller som 
Salvius sade, mut/ junker. Men iagh tänker der wanker icke stoort, förden
skull recommenderar iagh Mhbr honom ånyio att han wille honom någott 
högre, och som ännu en ynglingh af 17 åhr till allt gott råda och styrkia."51 

Som gentjänst lovar Ehrensteen i brevets avslutning att lära sina söner att i 
en framtid göra mot Bergenhielms söner samma sak som Bergenhielm gjort 
mot dem själva.52 

Med facit i hand vet vi att Ehrensteen inte fick igenom sina önskemål. 
Sonen Lars Filip fick bli vid den hovjunkarpost som fadern först utverkat. 
Hovkanslern Ehrensteen fick nöja sig med att ha den äldste sonen Carl 
verksam som kunglig sekreterare i kansliet. 

Johan Olivecrantz, Edvard Ehrensteens gode vän i kansliet, ägnade sig 
också han åt arbetsförmedling. 1676 utsågs den då tjugofemårige Carl Can-
tersten till sekreterare, och han blev med detta den tredje generationen i sin 
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familj som uppbar ett sådant ämbete. Farfadern Bertil Börjesson Cantersten 
var fram till sin död 1619 skrivare och sedermera sekreterare hos Gustaf II 
Adolf. Även Carls styvfarfar, Oluff Eriksson, var under en tid sekreterare -
dock inte i det kungliga utan i det hertigliga östgötska kansliet. 

Bertil Börjessons son, Lars Bertilsson Cantersten, tillhörde den genera
tion kanslisekreterare som genom klientskap bands till Axel Oxenstierna. 
Deras patron/klientförhållande går tydligt att avläsa i brevväxling dem mel
lan. Lars Bertilssons väg till en kanslitjänst har också många likheter med 
hans klientkamraters: efter studier i både Tyskland och Nederländerna fick 
han 1638 plats som efterträdare till Daniel Behmer på posten som Erik 
Oxenstiernas informator. Några år senare antogs han som kanslisekreterare. 
Han tillhörde en särskilt favoriserad grupp "vackra unga karlar" som Oxen
stierna hade stående på tillväxt i väntan på lämpliga ämbeten.53 

Liksom Axel Oxenstiernas inflytande varit avgörande för Lars Canterstens 
anställning, finns det all anledning att se Johan Olivecrantz som en motsva
rande promotor för Lars' son Carl trettiosex år senare. 

Carl Canterstens mor var dotter till Laurentius Paulinus Gothus, adlad 
Olivecrantz, och syster till Johan. Precis som i fallet Rehnsköld dog pappan 
tidigt och de Canterstenska barnen kom att hamna under morbrodern Johans 
beskydd. Olivecrantz och systersonen Carl Cantersten hade ett nära förhål
lande till varandra, vilket bland annat framkommer i den rikliga korrespon
densen dem emellan. Från Köln skrev Carl 1672 för att be om mer pengar 
för den fortsatta utbildningen.541 ett senare brev daterat Venedig i februari 
1674, diskuterar han sin bror Axels eventuella utbildning med Johan. Bro
dern Axel hade till Carl uttryckt en önskan att få resa utomlands, men beslu
tet lämnades i morbroderns händer.54 Efter avslutade studier och vid sin åter
komst till Sverige 1676 blev Carl antagen som sekreterare. Hans vidare 
karriär kom att följa morbroderns i både med- och motgång. Det första 
uppdraget blev att resa till fredsförhandlingarna i Nijmegen, och i ett senare 
skede, efter 1680, blev han utsedd att förvalta delar av drottning Kristinas 
underhållsländer. Båda dessa uppdrag sammanföll med Olivecrantzka upp
drag: denne verkade i Nijmegen från 1676 till 1679, och han blev 1681 
guvernör över Kristinas underhållsländer. Det senare var en följd av att 
Olivecrantz, trots personalbrist, tvingades bort från kansliet 1680.56 

Tidpunkten för Canterstens anställning sammanfaller med den tid som 
kallats Karl XI:s sekreterarregemente. 1676 var året då Olivecrantz och flera 
av hans kanslikollegors kontakter med kungen och dennes mäktige rådgivare 
Johan Gyllenstierna var som tätast.57 Dessa kontakter bör ha spelat en avgö
rande roll för att den unge Carl Cantersten anställdes. Det faktum att både 
morbror och systerson tvingades lämna kansliet i samband med 1680 års 
händelser visar också tveklöst att dessa betraktades höra ihop. 

Exemplen Ehrensteen och Cantersten är intressanta mot bakgrund av 
vetskapen att en allt större andel kanslitjänstemän var besläktade med varan
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dra ju längre mot 1600-talets slut vi kommer. Med släkt avses i detta fall all 
form av släktskap, såväl bakåt som framåt i generationerna, men en annan 
definition kommer att introduceras längre fram. Inte mindre än 28 av 42 
sekreterare under tiden från 1654 fram till 1680 var släkt med en annan 
sekreterare. Detta skall jämföras med den Oxenstiernska rekryteringsperio
den mellan 1624 och 1654, då jämförelsevis färre (10 av 28) var besläktade. 

Släktskap som argument för anställning 
Då man studerar argumenteringen i brev där supplikanter antingen direkt ber 
om anställning, eller ber om rekommendation för en anställning, finner man 
snart att släktskap mycket ofta anges som stöd för anhållan.58 Ett klart ut
tryck för detta ges i ett rekommendationsbrev skrivet av Claes Tott för två 
tjänstemannasöners räkning. Brevet, som är ställt till Karl XI och daterar sig 
från Köln 4 januari 1674, gäller kanslirådet Edmund Gripenhielms söner. De 
rekommenderas av Tott till "Ed:s Kgl M:tz tienst" med hänvisning till att 
Tott "är försäckrat att E:ds Kungl. May:t med ett serdeles nådigt behag 
anförer att dhen Swenske adelen, och serdeles dhee hwilckas föräldrar hafwa 
den nådhen till att giöra Ed:s K. Mt godha och importanta tienster" kan söka 
sig till kunglig tjänst.59 Exakt vad som avsågs med importanta tjänster speci
ficerades inte, men uppenbart är att kanslimannen Gripenhielms tjänster gott 
och väl räckte till i Totts ögon. Redan i mars samma år utnämndes sonen 
Nils till hovråd och året därpå fick den andre samma ställning.60 Nils 
Gripenhielms hovrådsutnämning sågs dock med oblida ögon i vissa läger. 
Sekreterarhustrun Catharina Wallenstedts ampra kommentar var att hon inte 
kunde respektera ett hovråd "som för två år sedan gick med knäbyxor".61 

Ett sällsynt tydligt och intressant exempel på det sena 1600-talets 
rekryteringspolitik utgör fallet Axel Behmer. Denne (1646-1693), som var 
son till kanslisekreteraren Daniel Behmer, ansökte 1676 om en assessorspost 
vid Göta hovrätt i Jönköping. Han var vid den tiden trettio år och hade efter 
studier i Uppsala tjänstgjort en tid vid Kommerskollegium och som hovjunkare 
vid hovet. 

Axel Behmers ansökan om tjänst vid hovrätten består av tre delar: ett 
brev till kungen, ett rekommendationsbrev från Kommerskollegium samt en 
bilaga med meritförteckning ställd till en för oss okänd kanslisekreterare.62 

I den formella ansökan, ställd till kungen, finner man flera intressanta saker. 
Som skäl för sin ansökan angav Behmer sin privatekonomi som var allt 
annat än god. Den hovtjänst han uppehöll kunde han inte livnära sig på, i 
synnerhet som han hade omyndiga syskon att försörja. Ett annat skäl som 
anfördes var hans tilltagande ålder. De meriter han hävdade som stöd för 
ansökan var hans fars, statssekreteraren Daniel Behmers, "långl. och trogne 
tienster", och sina egna "ehuru ringa, dock oförtrutne" tjänstgöring vid Kom
merskollegium och vid hovet.63 
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Att föräldrars, eller andra släktingars, lojalitet och trofasthet mot staten 
angavs som merit vid tjänsteansökningar var som redan framhållits inga
lunda ovanligt under 1600-talet. Dess betydelse visas också i detta fall ge
nom att den var den enda merit som nämndes i alla tre delarna av 
ansökningshandlingarna. Den finns i kungabrevet, den nämns klart och tyd
ligt i Kommerskollegiums rekommendationsbrev och den står överst av åtta 
meriter på Behmers bilaga till kanslisekreteraren. 

Särskilt denna bilaga är viktig. I den anförs de "motiver" som Behmer 
ville anföra till sin ansökan. Listan som består av åtta numrerade punkter har 
således som översta punkt faderns "30 åhrs tienster". Med stöd av den bety
delse som uppenbarligen tillmättes denna merit i både kungabrevet och 
rekommendationsbrevet är det sannolikt att denna punkts placering angav 
prioriteringsordningen. I tur och ordning anges sedan följande: 

2) Faderns ringa efterlåtenskap och de omyndiga och oförsörjda barnen. 
3) De 20 000 riksdaler som familjen har innestående hos staten som 

"han [fadern] eller barnen dock aldrig åthnutit hafwer uthan allenast önske 
uthi Kongl. M:tz tienst nådigst blifwa optagne och försörjde". 

4) Kommerskollegiums rekommendationsbrev. 
5) Den hovtjänst han innehar är otillräcklig att leva av. 
6) och 7) Punkter där Behmer konstaterar att inga formella hinder finns 

för att kungen skall kunna utnämna honom utan ett formellt presentations
förfarande. 64 

8) Hans resor och studier.65 

Förutom anförandet av släktskap som främsta merit är punkten tre om 
familjens innestående tillgodohavanden ytterst intressant. Att en familj hade 
stora fordringar på staten var inte ovanligt i det sena 1600-talet, men att det 
så tydligt åberopades vid tjänsteansökan var mindre vanligt. Enligt min me
ning kan inte citatet tolkas annorlunda än som ett erbjudande om utväxling 
av tjänster - familjen ställde inga krav på utbetalning mot att staten erbjöd 
arbete och försörjning. Kravet återknyter till det tidigare visade exemplet 
Rehnsköld. 

På Axel Behmers lista med "motiver" till varför han borde få tjänsten 
finns bara två som i egentlig mening visar på hans kapacitet. Det är 
rekommendationsbrevet och hans studier. Med vetskapen att rekommen
dationsbrevet främst framhävde hans fars trogna tjänst och först i andra hand 
Axels egen oförtrutna tjänstgöring, blir det i det närmaste bara studierna kvar 
som är reellt meriterande. 

Axel Behmer fick sin assessorstjänst vid Göta hovrätt. Tilläggas bör att 
företrädaren Nils Nilsson Lindegren var Axels styvmors far, och blivande 
svärfar. Detta bör ha spelat in då Lindegren valde att avgå frivilligt: genom 
att göra det kunde det formella utnämningsförfarandet kringgås och Behmer 
stärka sin kandidatur. På detta sätt kom släktskap att spela dubbla roller. 
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Lindegren avgick för sin blivande svärsons skull, och Behmer kunde hänvisa 
till sin fars trogna tjänst som stöd för sin kandidatur. 

Rekryteringsdiskussion 
Arne Munthe har i sin bok om storfinansiären Joel Gripenstierna visat hur 
kronan med fördel såg kapitalstarka personer på ämbeten som hade med 
uppbörd att göra. Tanken var att dessa personer skulle kunna försträcka 
staten stora summor i utbyte mot inkomstbringande ämbeten.66 

Exemplen Johan Adolf Rehnsköld och Axel Behmer pekar åt samma 
håll fast inom kansliet respektive hovrätterna. Det visar sig att det finns 
sjutton kanslisekreterare som antingen själva gjorde försträckningar till kro
nan, eller som tillhörde familjer som hade stora innestående fordringar på 
staten.67 Med undantag för Rehnsköld finns det inga klara kopplingar mellan 
fordringarna och rekryteringen av fordringsägarna till kansliet. För Tungels 
och Gyldenclous del skedde dock försträckningarna i samband med 1654 års 
riksdag och den nye kungens trontillträde. Vid 1654 års riksdag ansattes 
sekreterarna, och Gyldenclou i synnerhet, hårt av adeln för påstådd korrup
tion. Det är möjligt att Gyldenclous 10 000 riksdaler till kronan var ett 
försök att rädda sitt eget skinn. 

Peter Julius Coyet och Erik Lovisin utgör exempel på det Munthe be
skriver, nämligen tjänstemän som förskotterade löner inom den egna admi
nistrationen. I Coyets fall förskotterade han en stor del av 1650 års löner 
inom kanslikollegium - däribland sekreteraren Gustaf Taubenfeldts och 
referendarien Håkan Cederqvists löner.68 Erik Lovisin betalade 1670 Svea 
hovrätts löner, och året efter han anställts i kansliet bidrog han till stats
kassan med ytterligare 10 000 riksdaler.69 

Det är intressant att de flesta förslag om pengar i utbyte mot ämbeten 
härrör från 1660- och 1670-talen. Den ekonomiska krisen var akut och kas
san hade sinat. Att man mutade en kunglig sekreterare för att få ett gott ord 
lagt för sig inför kungen var, som vi skall se, ingen nyhet. Det nya var hur 
staten tycks ha accepterat ett slags ämbetsförsäljning, även om det inte skedde 
officiellt. Möjligen kan man tänka sig att kronan förväntade sig en ersättning 
för en utnämning på samma sätt som den kunglige sekreteraren förväntade 
sig något för de tjänster han utförde. Den lycklige nye ämbetsinnehavaren 
fick på så sätt tillfälle att tjäna sin kung och sitt land på mer än ett sätt! 

Edvard Ehrensteens försök att få in sin son Lars Filip i kansliet, samt 
Carl Canterstens karriär visar å andra sidan på släktskapets stora betydelse 
under samma period. I synnerhet Ehrensteen uppvisade en uppenbar dubbel
moral i sitt sätt att se på släktskapets roll. Samtidigt som han utnyttjade 
kontakter i kansliet för sina egna ändamål, upprörs han i sina minnen över 
kollegan Örnestedts sätt att hjälpa fram sin bror Philip till en regeringsråds
post i Pommern. Bröderna Örnestedt anklagas vidare för att stödja sina 
"Slägtingar och Swågrar".70 
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På ett mer generellt plan finns det en konflikt mellan den praktiska 
tillsättningspolitiken under 1660- och 1670-talen och de krav på duglighet 
som kom att bli de nyfrälse karriäristernas honnörsord. Ingvar Elmroth har 
visat hur de nyfrälse under andra halvan av seklet ständigt agerade för att 
befordran skulle byggas på skicklighet och förtjänst, som framför allt en 
motvikt till de bördsanspråk gammaladeln ställde.71 Redan 1660 hade krav 
på att "capacitet och merita" skulle räknas genomdrivits så att ingen åsido
sattes för sin börds skull.72 

Peter Englund konstaterar i sin avhandling "Det hotade huset" att de 
nyfrälse främst hävdade egna meriter, dygd och kompetens som stöd för 
tjänster och makt.73 Det är riktigt att detta hävdades i diskussioner på riks
dagar och på Riddarhuset, men i praktisk politik är det mer tveksamt. När 
Lars von Öller vände sig till kansliet för att utverka en tullnärspost åt sin 
svåger och erbjöd 3 à 400 daler silvermynt för den, eller när kansli
tjänstemannen Gripenhielm gav sitt stöd åt en befordran för brev visaren 
Johan Eriksson med hänvisning till dennes fars långa och trogna tjänst, är det 
knappast exempel på hur kapacitet och meriter fick fälla utslaget.74 Inte 
heller är det så i de tidigare relaterade fallen. 

En rekryteringspolitik med dessa inslag av nepotism ledde till klagomål 
bland personer som kom att känna sig utanför möjligheten att "meritera" sig 
för ämbeten. Gustaf Adam Banér konstaterade uppgivet att han ingen tjänst 
fick så länge han inte hade "varken farbror eller morbror som talar för 
mig".75 Paradoxalt nog måste 1660- och 1670-talen, åtminstone för kansliets 
del, ha resulterat i att det blev svårare och svårare att ta sig fram i karriären 
enbart på grund av kompetens och utbildning. Studier måste dock ännu 
betraktas som en grundförutsättning för möjligheten att rekryteras till, och 
göra karriär inom, kansliet. Men bara studier i sig var ingen merit - de rätta 
kontakterna var till sist det som avgjorde. Ju fler besläktade, eller personer 
med pengar, som besatte positioner i förvaltningen, desto fler kunde hjälpas 
in den vägen. Det gammaladliga sättet att framhäva börd hade därför fått en 
efterföljare i det att en nära besläktad grupp inom kansliet hade blivit till stor 
del självrekryterande.76 

Karriären inom kansliet 
För att få klarhet i karriärvägarna är det intressant att undersöka vilka poster 
över sekreterargraden som de ofrälse/nyfrälse kom att inta. Först av allt kan 
man konstatera att alla nyfrälse som fick högre ämbeten inom kansliet kom 
att avancera till dem från sekreterargraden, till skillnad från de aristokratiska 
kansliämbetsmännen som plockades in direkt på högre poster. 

Fram till 1660 fanns det tre ämbetstitlar över sekreterargraden: hov
kansler, rikskansliråd och rikskansler.77 Efter 1660 inrättades en ny post för 
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kansliråd som inte var medlemmar av rådet.78 Tidigare hade kansliråden 
enbart hämtats från skaran riksråd, och var därmed vikta åt en socialt och 
politiskt mycket exklusiv grupp. 

Fram till 1626 då kansliet blev Kanslikollegium fanns bara en post över 
sekreterargraden, nämligen rikskanslersposten. Gör man nedslag vart tionde 
år efter sekreterarregementets slut, med början 1615, blir således det året och 
1625 tämligen ointressanta - rikskanslersämbetet var den enda högre posten 
och den innehades av en medlem av det gamla frälset. 1635 är det första 
nedslagsår med fler högre ämbeten. Av totalt fem sådana innehades då fyra 
av medlemmar av gammaladeln: vid sidan av rikskanslersämbetet fanns tre 
rikskansliråd. Den enda högre posten med en nyadlig innehavare var hov
kanslersposten som innehades av Johan Adler-Salvius. Ett viktigt tillägg till 
detta är dock att två av kansliråden, nämligen Sten Bielke och Per Banér 
sällan eller aldrig tjänstgjorde. Bielke var huvudsakligen utomlands och Per 
Banér var sjuklig och ofta frånvarande. 

1645 var läget något annorlunda: rikskanslern och denna gång bara två 
kansliråd utgjorde det gammaladliga skiktet. Hovkanslern Salvius var fort
farande ensam nyfrälse på högre instans, men han var under denna tid utom
lands och därför fanns i praktiken ingen nyfrälse bland de högre ämbetsmän
nen. 

1655 hade Erik Oxenstierna under ett års tid varit rikskansler, och vid 
sin sida hade han tre kansliråd ur gammalfrälset, varav ett inte tjänstgjorde. 
Bytet på hovkanslersposten hade inneburit att Salvius - som dog 1652 -
ersatts av Nils Nilsson Tungel, som tillhörde de nyfrälse. Först på 1660-talet 
skedde en inbrytning av nyfrälse bland kansliråden. 1665 fanns inte mindre 
än fyra rikskansliråd (kansliråd hämtade från rådet) i tjänst (ytterligare ett -
Bengt Oxenstierna - tjänstgjorde inte), varav ett var den nyfrälse Mattias 
Björnklou. Björnklou var dock som framgått ovan inte den förste nyfrälse att 
bli rikskansliråd eftersom posten tidigare innehafts av Johan Adler-Salvius 
under tiden från 1648 till hans död 1652. 1665 hade också nymodigheten 
med ett kansliråd hämtat utanför rådskretsen införts, och den posten hade 
tillfallit Johan Gyllenstierna. Hovkanslersposten var vakant. 

1675 ser vi en betydande förskjutning i maktpositionerna. Vid sidan av 
rikskanslern fanns då fem rikskansliråd, samt inte mindre än åtta kansliråd 
hämtade utom rådet. I den första gruppen fanns fyra gammaladliga och en 
nyadlig, men av de gammaladliga tjänstgjorde inte Bengt Oxenstierna alls 
och Johan Nilsson Gyllenstierna mycket sällan. Lägg därtill att ett tredje av 
de gammaladliga rikskansliråden var Johan Jöransson Gyllenstierna, så fin
ner vi att de mot gammaladeln fientliga grupperna befann sig i majoritet: 
Gyllenstierna och kanslimannen Gripenhielm å ena sidan mot Gustaf Adolf 
De la Gardie å andra sidan. Bland kansliråden utom rådet gällde samma 
maktbalans - fyra tillhörde det gamla frälset och fyra det nya, men av de 
gamla tjänstgjorde inte Gabriel Turesson Oxenstierna. Majoriteten låg såle
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des även här hos de nya grupperna. Därtill kan läggas att hovkanslersposten 
innehades av Edvard Ehrensteen. 

Några iakttagelser kan göras. Bara tre av de nyfrälse kanslimännen kom 
att ta plats i riksrådet före 1680 (Adler-Salvius, Björnklou och Gripenhielm), 
men samtliga dessa tre kom att ta plats som riksrådets representanter i kansliets 
högsta ledning. Med tanke på hur få nyfrälse som över huvud taget fick plats 
i rådet - då Adler-Salvius utnämndes var han den ende - måste man betrakta 
gruppen som överrepresenterad i kansliets ledning. I Adler-Salvius fall lig
ger förklaringen i drottning Kristinas vilja att ha honom som kansliråd.79 I 
Björnklous fall bör klientskapet till De la Gardie, som ännu vid hans utnäm
ning 1664 var intakt, ha spelat in. Edmund Gripenhielm tillhörde den stora 
grupp nyfrälse kanslimän som åren efter Karl XI: s makttillträde kom att 
upphöjas inom kansliet. 

Karl XI:s myndighet 1672 ledde till stora förändringar inom kansliet. 
Förutom Gripenhielm, som blev rikskansliråd 1673, kom flera av dennes 
kollegor att avancera 1674. Edvard Ehrensteen blev hovkansler; Johan 
Olivecrantz blev vice hovkansler och tillika kansliråd samtidigt som han 
behöll sin statssekreterartjänst; Frans Örnestedt blev kansliråd, liksom Jonas 
Klingstedt och Henrik Höghusen. Flera av de befordrade tillhörde den krets 
av unga män som funnits i kungens umgängeskrets en längre tid, och som 
rådet under Karls omyndighet försökt få bort från hans närhet. Man miss
tänkte att de skulle ha ett i rådets ögon dåligt politiskt inflytande över ho
nom. Höghusen, Örnestedt och Olivecrantz hörde dit.80 Gripenhielm till
hörde inte samma kamratkrets men stod Karl XI nära i egenskap av att ha 
varit hans lärare.81 Inom loppet av två år befordrades således inte mindre än 
sex av kansliets nyfrälse till poster som traditionellt var vikta åt det gamla 
frälset. Tendensen höll sedan i sig. Ytterligare tio år senare var med ett 
undantag samtliga tjänstgörande kansliråd medlemmar av det nya frälset.82 

Släktens betydelse för karriär 
Det blir nu intressant att se om de nyrekryterade sekreterarnas karriärer 
påverkades av släktkontakter. Att studera förändringar i karriärmönster över 
tid kan dock vara en aning vanskligt och en del varningstecken måste sättas 
upp. Ett problem är att titlar inte kan jämföras rätt av från tidigt till sent 
1600-tal. Diplomaten Peder Nilsson Jakobsköld (1567-1611) som verkade 
under seklets första tio år kom exempelvis aldrig att få någon annan titel än 
sekreterarens. Hade han verkat senare så hade han mycket troligt istället 
kommit att bli resident. Det vore därför missledande att påstå att en sekrete
rare som under 1670-talet blev resident var mer framgångsrik i sin karriär än 
kollegan Jakobsköld. 

Däremot går det att finna skillnader i karriärframgång mellan besläktade 
och icke besläktade om man tar samtliga av dessa och ser vilka som tar 
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steget över sekreterargraden. De grupper jag valt att studera är dels dem helt 
utan släktkontakter, dels dem med far, svärfar, bror, svåger, farbröder, mor
bröder eller kusiner i kansliet. 

I den tidigaste perioden, 1600-1624, hade 5 av 23 sekreterare sådana 
släktkontakter; under perioden 1624-1654 hade 8 av 28 det, och under den 
sista perioden 25 av 42. Som vi redan sett fanns den övervägande delen av 
de besläktade under den senare delen av seklet. Totalt utgör dessa således 38 
personer, och av dessa nådde 26 (7 av 10) ett högre ämbete än sekreterarens. 
Bland de totalt 55 som inte hade några släktkontakter alls kom bara 13 (2,5 
av 10) att bli lika framgångsrika. Om man räknar in dem som utanför kansliet 
kom att avancera högre än motsvarande sekreterarnivån blir siffrorna 30 av 
38 för de besläktade, respektive 18 av 55 för de obesläktade. 

Detta siffermaterial är dock till en del behäftat med problemet att de 
flesta besläktade var verksamma under den senare delen av seklet, och som 
redan konstaterats är karriärjämförelser över tid vanskliga. Dilemmat kan 
dock kringgås om man gör en uppdelning i tre tidskategorier vilket ger en 
mer rättvis jämförelse. (Se bilaga 9). Det visar sig då att det uppenbarligen 
var lättare för de besläktade sekreterarna att göra mer framgångsrika karriä
rer än för de obesläktade kollegorna.83 Ännu tydligare blir denna skillnad om 
man studerar dem som under seklet kom att nå så långt som till riksråd/ 
kungligt råd eller hovkansler. Anledningen till valet av just dessa titlar är att 
de går att jämföra över tid, eftersom de fanns hela perioden och bara kunde 
uppbäras av den som verkligen innehade ämbetet. 

Under den första perioden (1600-1624) kom bara en person att uppnå 
någon av dessa titlar, och han råkade tillhöra släktgruppen. Under den andra 
perioden (1624-1654) kom tre att uppnå någon av posterna och två av dessa 
tillhörde släktgruppen. Den enda rimliga slutsats man kan dra av detta är att 
det i det närmaste var omöjligt för en ofrälse sekreterare att göra en så 
framgångsrik karriär under århundradets första hälft. Om sambandet mellan 
släkt och karriär säger det inget. 

Av sekreterare rekryterade efter 1654, kom så många som 10 av totalt 
42 sekreterare att upphöjas till riksråd/kungligt råd eller hovkansler. Det 
visar bland annat att sekreterarposten vid den tiden blivit en god inkörsport 
till en framgångsrik karriär. Men bakom siffrorna döljer sig också det faktum 
att den som hade släkt i kansliet i högre grad lyckades. Av de tio inneha
varna av riksråds- eller hovkanslerposter var bara en utan släktförbindelser 
till tidigare kanslitjänstemän. 25 sekreterare hade viktiga släktförbindelser, 
och av dessa lyckades således 9 bli riksråd eller hovkansler. Av 17 helt utan 
släktförbindelser nådde bara 1 motsvarande framgång. Två slutsatser kan 
dras av detta: för det första att besläktade sekreterare var betydligt mer 
framgångsrika i sina karriärer än obesläktade. Detta är tydligast under den 
sista delen av undersökningsperioden. För det andra visar denna något ut
dragna sifferexercis att sekreterare rekryterade efter 1650 i större utsträck
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ning än sina tidigare kollegor nådde så höga ämbeten. Den senare slutsatsen 
gäller dock bara den grupp som hade släktförbindelser i kansliet. För den 
obesläktade kanslimannen var det fortfarande lika svårt att göra en så ly
sande karriär. 

Familjeförbindelser kan sägas ha haft direkt betydelse för möjligheten 
att rekryteras till kansliet. Det var viktigt på två sätt: dels gav det en form av 
legitimitet i bemärkelsen att man tilltroddes lojalitet och trohetskänsla gente
mot arbetsgivaren, dels var det viktigt att ha någon som talade för sig och 
förmedlade kontakter. För den vidare karriären är det svårare att förklara 
släktskapets betydelse. Att gruppen obesläktade under den sista perioden var 
i minoritet rent numerärt förklarar inte varför också en mindre andel av dessa 
rent procentuellt gjorde lyckade karriärer. Den enda rimliga slutsatsen är att 
släktskapet hade betydelse även för befordran. Möjligen fanns det en omed
veten känsla hos dåtidens makthavare att rekommendera personer som var 
söner eller svärsöner till före detta ämbetsmän. De som satt i positioner att 
rekommendera och att agera som mellanhänder vid tjänstetillsättningar hade 
ofta varit med ett tag och kan ha varit goda vänner eller kollegor till den 
sökandes äldre släktingar. Sådant menar jag kan ha spelat in, även om det 
inte sades rätt ut. 

En annan förmedlande grupp vid sidan av släktingar, patronerna, har 
kommit bort i mitt resonemang för den senare perioden. De kan inte ha varit 
utan betydelse och i följande kapitel skall patroners och klienters förhållande 
skärskådas närmare, för att därigenom möjligen kunna förklara kansli
tjänstemännens relation till högadeln. 
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PATRONER OCH KLIENTER 

"Be sure you keep some great 
man alwayes to your Friend.m 

Det har visat sig att olika faktorer hade betydelse för rekrytering; till de som 
tidigare har redovisats skall patron- och klientväsendet läggas. Behovet av 
personal till den snabbt växande svenska administrationen måste tillgodoses. 
Sveriges utveckling under stormaktstiden har beskrivits som ett försök av ett 
för tiden underutvecklat land att ta en genväg in i 1600-talet.2 Som ett hjälp
medel i denna förändring kan man se patron- och klientsystemet. Staten hade 
svårt att tillhandahålla utbildning i den skala som krävdes, samt att rekrytera 
ämbetsmän. I det läget fyllde aristokratiska patroner en funktion som "instru
ment för att ta fram och för statlig tjänst mobilisera de begåvningar som 
fanns".3 Liknande funktioner fanns också i andra länder. Hur detta gick till, i 
vilken omfattning och under hur lång tid skall diskuteras i följande kapitel. 

Engelska och franska forskare har lagt ned betydligt mer energi på att 
försöka förklara patron- och klientväsendets betydelse för sina respektive 
länder, än svenska forskare har gjort för svenskt vidkommande.4 Ofta betrak
tas patronens roll i förhållande till klienten som en mecenats gentemot en 
skyddsling. Vidare görs sällan riktig boskillnad - i något fall avfärdas en 
sådan boskillnad5 - mellan en patrons kontakter med sin klient, som jag 
skulle säga sker på ett vertikalt plan, och kontakter som i grunden bygger på 
familje- eller vänskapskontakter, som jag skulle se som huvudsakligen hori
sontella.6 Visserligen gällde samma principer i den meningen att det fanns en 
etablerad person (en patron, en svärfar eller annan släkting) som hjälpte fram 
en mindre etablerad person (en klient, en svärson eller annan släkting). Däre
mot menar jag att släktskapet var överordnat klientskapet mellan två 
obesläktade personer. I släktskapet fanns en starkare känslomässig aspekt 
där man hjälpte fram sin svärson av hänsyn till sin dotter. En annan del av 
det känslomässiga kan vara egoistiska drivkrafter - att hjälpa fram sina 
släktingar till framskjutna poster ökade den egna och den egna familjens 
prestige.7 Ekonomiska aspekter kunde också finnas som inte normalt fanns 
mellan en patron och en klient. En svärfar hade det rimligen svårare att neka 
sin svärson stöd om han därigenom skulle åsamka honom ekonomiska pro
blem, eftersom detta skulle drabba hela dennes familj och på sikt slå tillbaka 
på svärfaderns prestige, än en patron att neka en klient. Slutligen menar jag 
att skillnader i förhållningssätt mellan släktingar och patroner/klienter tyder 
på släktskapets vikt. Man kallar inte sin svärfar för patron, man lovar inte 
trohet intill döden och man behöver inte uppvakta på samma formaliserade 
vis. 

Om klientskap och släktskap hade lika värde, varför fick då släktskapet 
så stor betydelse bland de nyfrälse kanslitjänstemännen mot slutet av seklet? 

— 72 — 



Jag menar att det inte hade lika värde, och att detta förklarar det stora 
inslaget av nepotism i kansliet. 

Den franske historikern Roland Mousnier har beskrivit patronväsendet i 
Frankrike som ett samhälle byggt på trohetsband. "From the top to the bot
tom of society men were united among themselves by ties of fidelity.'* Vad 
Mousnier menar är att patronens roll inte bara var beskyddarens, och klient
ens inte bara den beredvillige tjänarens, utan att de båda också var knutna 
tillvarandra av känslomässiga band.9 Denna relation var, enligt Mousnier, 
grundad på ömsesidiga känslor mellan de båda inblandade och var ett frivil
ligt band. Relationen mellan de två stod också fritt i förhållande till stat, 
kung, lag och övriga samhället.10 

Klienten med den här sortens relation till sin patron gav upp sig själv 
fullkomligt: han höll sin patron sällskap, underhöll honom, talade, skrev, 
intrigerade och argumenterade för honom. Han slogs, konspirerade och re
volterade åt honom, han följde sin herre i landsflykt, hjälpte honom mot alla 
andra - även mot kungen - och mot staten. Om nödvändigt gav han ytterst 
sitt liv för sin patron. I gengäld gav patronen sin klient mat, kläder och 
beskydd i alla lägen - även i rättstvister. Klienten skulle till och med kunna 
räkna med beskydd gentemot kungen. Vidare ordnade patronen med 
utnämningar till tjänster samt arrangerade lämpliga äktenskap.11 

De argument som Mousnier ger som stöd för den här typen av trohets
band är dock aningen motsägelsefulla. Ett av de exempel han ger är Ludvig 
XIII och kardinal Richelieu.12 Han beskriver hur kardinalen - kungens klient 
och trofaste tjänare, enligt Mousnier - försökte att isolera Ludvig från det 
viktiga klientväsendet. Isoleringen skedde genom att kungen omgavs av 
Richelieutrogna män och gav kardinalen möjlighet att kontrollera kungens 
kontakter och rörelser.13 Enligt min mening är detta exempel svårt att få att 
gå ihop med Mousniers beskrivning av förhållandet patron och klient. I det 
perspektivet är Mousniers eget exempel olyckligt. 

Mousnier går dock vidare och pekar på andra varianter av patron- och 
klientförhållanden som han beskriver som kontakter mellan en beskyddare -
patronen - och hans skapelse - klienten. Denna relation var vanlig mellan 
exempelvis ämbetsmän och deras patroner. Som exempel på detta förhål
lande ger Mousnier de band som fanns mellan Richelieu och statssekreterarna 
Sublet de Noyet, Chavigny samt andra medlemmar av familjen Bouthillier.14 

Klienten, "den skapade" (créature), hade på många vis samma uppgift som 
"den trofaste" (fidèle), med skillnaden att den förre helt var just en skapelse 
av patronen. Patronen gav arbete - ofta inom den civila förvaltningen - och 
förväntade sig i gengäld olika former av gentjänster, även om detta innebar 
att klienten måste agera mot staten och monarken.15 

Familjen Bouthillier kan här få exemplifiera hur nära kontakter till en 
mäktig patron kunde hjälpa fram en hel släkt. Banden mellan familjerna gick 
tillbaka redan till Denis le Bouthillier som var sekreterare hos kardinal 
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Richelieus farfar. Det var dock först då familjen Richelieu genom kardinalen 
kom att bli en av de ledande politiska krafterna i det franska samhället som 
en yngre generation le Bouthilliers fick möjlighet att agera politiskt. Två av 
en yngre generation, Claude och Denis, blev med tiden sekreterare vid 
drottningmodern Marie de Medicis hov och fungerade där som sin patrons, 
kardinalens, informationsgivare om allt som försiggick där.16 

Claude avancerade 1628 till att bli statssekreterare, och även om det är 
svårt att fastställa vilken roll Richelieu spelade vid utnämningen, är det helt 
klart att utnämningen tjänade kardinalens syften alldeles utmärkt.17 Bara fyra 
år senare, 1632, utnämndes Claude till superintendent för finanserna, och 
efterträddes på statssekreterarposten av sin son Leon.18 Denne, mer känd 
under sitt grevliga namn Chavigny, blev en mycket viktig allierad till kar
dinalen Richelieu. 

Familjen Bouthillier tjänade sina patroner under lång tid, men var inte 
helt i deras händer. De var inte rädda för att begära högre inkomster, pensio
ner och fördelaktiga äktenskap.19 Inte bara de medlemmar av familjen som 
jag har nämnt här kom att få nytta av kontakterna med Richelieu - även 
kusiner och farbröder beströddes med lägre ämbeten.20 Detta antyder ett 
dubbelsidigt beroende inom ramen för klientväsendet - att behålla lojala 
klienter var ingen självklarhet utan måste få kosta. Inte ens en så mäktig 
patron och statsman som kardinal Richelieu kunde kosta på sig att negligera 
sina klienters krav och behov. 

I boken "Richelieu and the councillors of Louis XIII" hävdar Orest 
Ranum att kardinalens makt inte grundade sig på de institutionella föränd
ringar han åstadkom, utan på de band han hade till nyckelpersoner. Dessa i 
sin tur hade klienter under sig enligt ett hierarkiskt system. Kardinalens 
maktövertagande i Languedoc kan tjäna som exempel på hur klientsystem 
kunde fungera i praktiken. Då den en gång så mäktige hertigen av 
Montmorency föll i onåd 1632, föll hans allierade och hans klienter med 
honom. För provinsen Languedoc, som var hertigens maktbas, betydde detta 
stora förändringar eftersom provinsens militära och civila administration helt 
dominerades av Montmorencys klienter. 

Richelieu var vid hertigens fall snabb att lägga under sig provinsens 
förvaltning, och gjorde detta genom att placera sina egna trogna på alla 
nyckelposter. Marskalk Schömberg utnämndes till guvernör; en kusin till 
kardinalen blev biskop i Albi; guvernörskapet över Montpellier gick till en 
god vän. Andra vänner och klienter besatte poster vid de viktigaste militära 
befästningarna längs kusten. Genom detta kunde Schömberg i egenskap av 
guvernör lita till en rad befattningshavare som alla var knutna till kardinalen. 
Förutom detta placerade Schömberg i sin tur egna klienter på poster under 
sig, vilket ledde till skapandet av ett klientsystem i flera led med en central 
patron i Paris. 

Vid sidan av Schömberg placerade Richelieu två intendenter som skulle 
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handha den civila förvaltningen, under det att guvernören främst hade ett 
militärt ansvar. Ett annat band till Paris och kardinalen var Schömbergs 
sekreterare som arbetade i Paris och stod i ständig kontakt med Charpentier, 
Richelieus sekreterare.21 

Orest Ranum hävdar att alla institutioner dominerades av liknande pa
tron- och klientförhållanden: "The maitres de requets had patrons who 
organized their placement; dynasties of ministers manipulated the royal 
councils; great nobles protected their provinces and fiefs; sovereign courts 
took sides along family lines; even Colbert organized the royal manufacturers 
and the foreign trading companies around carefully placed financial allies.'22  

Om vi accepterar klientväsendets betydelse per se, återstår ändå en del 
frågetecken kring dess följdverkningar. William Beik menar att tidigare his
toriker delvis har missat de viktiga kontaktmöjligheter som fanns mellan de 
personer som befolkade administrationen. Som redan visats för svensk del 
kunde dessa kontakter vara av utomordentlig vikt. Beik menar vidare att 
relationen mellan en patron och en klient var mindre långvarig än vad man 
tidigare ansett inom fransk forskning - band knöts och bröts.23 Med detta 
resonemang fjärmar han sig från Roland Mousnier, och får stöd av Sharon 
Kettering som visar hur ömsesidig lojalitet bara existerade i speciella fall: i 
de flesta fall var snarast klientens omedelbara behov av stöd i en tidig karriär
fas drivkraften.24 Band bröts då klientens behov var tillfredsställda, eller då 
patronen inte längre förmådde ge stöd åt den fortsatta karriären. Vidare 
menar Kettering att det i det franska sextonhundratalssamhället inte var ovan
ligt med flera patroner vid sidan av en huvudpatron.25 Bland den svenske 
kanslisekreteraren Lars Grubbes koncept finns en förteckning över de titlar 
han använde vid korrespondens med rikets män. Här exemplifieras Ketterings 
ståndpunkt, fast för svensk del - Grubbe titulerade inte mindre än tre perso
ner patron.26 Intressant nog var dessa tre samtidigt hans kollegor i kansliet, 
under det att ingen ur riksrådet kallades patron. Detta - att man kunde ha fler 
än en patron - ger en antydan om att bilden av den enväldige mäktige 
patronens roll kanske har övervärderats. 

I England var mäktiga patroners uppgång och fall ett stort bekymmer för 
dem som var beroende av deras välvilja. Inom Jakob I:s hov var det hov
favoriten som, vid sidan av kungen, var den viktigaste fördelaren av favörer. 
Då hovfavoriten Robert Carr, viscount Rochester och earl av Somerset, 1616 
motvilligt tvingades se sig besegrad i kampen om kungens gunst, skapade 
detta oerhörda problem för hans klienter. De allra flesta som ville göra 
karriär inom administrationen behövde en kontakt inom hovet, och proble
met låg närmast i att bytet av hovfavorit var en utdragen och mycket kompli
cerad process för alla inblandade. Alla med tjänster inom hovet eller admi
nistrationen, och människor i beroendeställning till dem i sin tur, påverkades 
av hovfavoriten. Earlen av Somerset hade i sin egenskap av kungens nära 
förtrogne nyckeln till utdelning av pengar, ämbeten och titlar, något som alla 
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var beroende av. Runt omkring honom fanns män vars karriärer helt byggde 
på hans stöd - de var hans klienter och deras välfärd och framtid var tätt 
sammanflätade med hans.27 Somersets fall skulle betyda deras eget fall, så
vida de inte beslöt att byta lojalitet till den nye favoriten in spe. Detta beslut 
tycks ha varit långt mindre ett resultat av ett moraliskt övervägande, än ren 
överlevnadsstrategi. Att byta lojalitet kan ses som ett spel där insatsen bestod 
i hela ens tillvaro. Oddsen för och emot den ena och den andra kandidaten 
måste ständigt vägas in: hur stor var risken att hovets dalande stjärna genom 
kunglig nyckfullhet återvann sin position? Om man väntade för länge med 
att byta sida, hur skulle det tas upp av den nye favoriten?28 Problemet vid 
Jakob I:s hov blev så mycket större eftersom bytet av favorit till hög grad 
handlade om brytandet och skapandet av känslomässiga band mellan monark 
och gunstling. För alla utomstående var kontakter till personer med insides 
information oerhört viktiga. Höga hovfunktionärer och de riktigt höga äm
betsmännen kunde klara sig utan stödet från en favorit, men för lägre äm
betsmän gällde det att spela sina kort rätt. 

Exemplet visar dels i vilken utsatt position en lägre ämbetsman kunde 
vara, dels hur den positionen ledde till en situation som är närmast motsatt 
Roland Mousniers bild av klientväsendet. Det är mer troligt att Somersets 
och Buckinghams klienter hade det pragmatiska synsätt på sin situation som 
William Beik beskriver för Frankrike. Patronen eftersträvade lojalitet, men 
för många klienter var det en lyx man inte kunde, eller ville, hålla sig med då 
patronen inte längre utgjorde ett beskydd. Även en patron i en stark ställning 
var tvungen att se upp i relation till sina klienter, eftersom andra patroner 
kunde vara ute i syfte att vinna över klienter till sig.29 

Sir Francis Windebank, statssekreterare 1632 till 1640, kunde främst 
tacka ärkebiskop Laud för sin utnämning till posten,30 men så snart han 
kommit på plats kände han inget tvång att visa tacksamhet. Han bröt med sin 
patron och vände sig istället till Richard Weston och Francis Cottington, 
privy councillors, och tillsammans bildade de en inre cirkel inom rådet.31 De 
agerade som rådgivare till Karl I och deltog i hemliga förhandlingar å hans 
vägnar utan rådets vetskap. Under åtta år var Windebank rådgivare åt sin 
kung, innan hans stöd för den katolska kyrkan blev så besvärande att han 
efter anklagelser om att ta mutor från katoliker måste fly från landet.32 

Då sir Francis utsågs var han en ganska okänd man i politiska kretsar, 
och hans utnämning föranledde en konkurrent om ämbetet, Thomas Roe, att 
omnämna sir Francis som ännu en sekreterare som hade dragits fram ur 
mörkret.33 Troligen ligger det en hel del i hans kommentar: Karl I ville ha en 
man utan redan etablerade kontakter till någon av hovets fraktioner, och 
valde därför Windebank. För ärkebiskopen Laud var stödet till Windebank 
en felsatsning eftersom denne bröt klientrelationen. 

Det finns andra saker som talar för Beiks och Ketterings tolkning av 
klientväsendets faktiska funktion. Hertigen av Buckingham som patron favo
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riserade i hög grad sin egen familj, och i synnerhet sina bröder. Brodern John 
utsågs till Groom of the Bedchamber och Master of the Robes hos prins 
Karl; den andre brodern Christopher fick liknande poster i kungens hushåll. 
Båda bröderna kom därmed att få tillträde till kungligheternas privatliv, 
vilket tjänade hertigens intressen. Precis som vi tidigare sett vad gäller 
Richelieu, kunde ändå inte ens en så centralt placerad patron som Bucking
ham agera helt fritt. Exempelvis då det gällde högadelns medlemmar var han 
tvungen att ta med i beräkningen att de kunde vara farliga som fiender. 
Därför kunde han tvingas hjälpa och stödja personer som han normalt sett 
inte skulle ha hjälpt. Kanske var en person inte en tillgång som klient, men 
som fiende kunde han vara farlig."34 

Linda Levy Peck argumenterar på samma vis. Hon menar att trots att 
hovets patroner bar nycklarna till belöning och framgång i sin egenskap av 
medlare mellan supplikanter och monark, så var förhållandet mellan patron 
och klient inte nödvändigtvis permanent eller exklusivt. Klienterna och 
supplikanterna bytte snabbt lojalitet om patronens position vacklade. Levy 
Peck pekar också på det dubbla beroendet mellan patron och klient: "To the 
suitor, the patron offered access to royal favour. In return the suitor testified 
with both his presence - and his presents - to the power of the patron, 
thereby enhancing the patron's influence and prestige."35 

Relationen mellan sekreterarna och makthavarna i sextonhundratalets 
Sverige, Frankrike och England blev genom patron- och klientsystemet inte 
helt olika relationen mellan femtonhundratalets sekreterare och deras 
monarker. Femtonhundratalets sekreterare kan ofta beskrivas som sina monark
ers klienter. De många sekreterare under det efterföljande seklet som var 
klienter till försteministrar stod egentligen i samma relation till innehavaren 
av den högsta makten, trots att det nu fanns ett mellanled mellan sekreterare 
och monark. Det senare var ett mindre hinder om försteministern var den 
reelle makthavaren - men också genom att sekreteraren ofta fungerade som 
förbindelselänk mellan de två. 

Att göra karriär med en patrons hjälp var ingen lätt sak, men för den 
lägre ämbetsmannen i sextonhundratalets Europa var det en nödvändighet. 
Kontakter - direkta eller indirekta - inom administrationen kunde vara avgö
rande för en karriär, samtidigt som man måste vara medveten om sin patrons 
ställning i förhållande till monarken eller den styrande eliten. Om det engel
ska hovet har det sagts att det hade hala trappor, och Levy Peck beskriver det 
som ett centrum för prakt och belöning, men också lika farligt som sirenerna 
vars sång ledde sjömän till undergång.36 Ett sätt att närma sig en patron var 
att helt enkelt börja kalla denne för sin patron. I Frankrike under Richelieu 
var det vanligt att man inför kungligheter, Richelieu eller andra höga makt
havare kallade sig för deras "créature".37 Även i England användes benäm
ningen ibland på ett inställsamt sätt, men utan att det innebar att en reell 
patron-klient-relation hade upprättats.38 För att få till stånd en sådan relation 
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krävdes både takt och finess - såvida inte patronen omedelbart insåg förde
larna med den presumtive klienten. I England skrevs det böcker där det gavs 
råd om hur man skulle formulera sig i brev till någon man ville ha som 
patron.391 Sverige gav Erik Lindschöld rådet att man skulle vara noggrann 
med brevets utseende. Papperet skall vara av rätt storlek och titeln uppställd 
snyggt. De små medlen var viktiga för att vinna de höga herrarnas respekt, 
menade Lindschöld.40 

Exempel som vi sett tidigare visar att en patron behövdes för att bana 
vägen, men att han också kunde vara orsaken till ett misslyckande. En annan 
sida av klientväsendet är att det på samma gång kunde vara ett instrument för 
kontroll över administrationen, samtidigt som det kunde vara en källa till 
korruption.41 Redan samtida engelska bedömare såg brister i systemet. Ear
len av Northampton såg klientväsendet som en hämmande kraft, och som en 
grund för korruption. Hans kritik riktade sig dock inte mot systemet i sig 
självt, utan mot det sätt på vilket det tillämpades. Istället för att gynna de 
dugligaste klienterna kom det att leda till svågerpolitik.42 Hertigen av Buck
ingham förde i egenskap av patron en hämmande politik; de dugligaste kliente
rna fick stå tillbaka för de lämpligaste klienterna. Såväl statssekreterare Ro
bert Nauntons som statssekreterare Edward Conways lämplighet låg i deras 
följsamhet mot patronen Buckingham.43 Axel Oxenstiernas rekryteringspolitik 
gav större garantier för att klienten var kompetent och skicklig - men natur
ligtvis också bunden till patronen. Systemet att utbilda klienter och sedan 
låta dem arbeta som lärlingar i Oxenstiernas privata tjänst innan de kom i 
statens tjänst, gav garantier för deras förmåga. Patron- och klientsystemet 
kunde således fungera korrupt som det gjorde åtminstone delvis i fallet Buck
ingham, och som instrument för urval av dugliga aspiranter som i fallet 
Oxenstierna. 

Klientväsendet och centralmakten 
Både kardinal Richelieu i Frankrike och greve-hertigen av Olivares i Spa
nien har beskrivits som män med hårda nypor, som inte skydde några medel 
för att stärka sina respektive centralmakter. De drevs båda av idén att statens 
överlevnad helt grundade sig på dess armés styrka, samt de medel den kunde 
lägga åt sidan för krigskostnader. I sin verkan för en mer centraliserad regim 
måste de slåss inte bara mot regionala och korporativa privilegier samt prak
tiska och legala hinder, utan också mot korruption och inkompetens inom 
administrationen. Till slut blev den största skillnaden mellan de två herrarna 
att där Richelieu åtminstone kunde skönja framgång, tvangs Olivares att dra 
sig tillbaka från ett styre i svår kris.44 

Ett sätt att centralisera var att bryta ned starka lokala klientväsenden. 
Henrik IV hade för Frankrikes del redan lagt grunden för detta arbete genom 
att försöka försvaga protestanters och självständiga städers ställning.45 Up
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penbart är att starka patroner redan så tidigt sågs som ett hot mot central
makten, och om inte ett direkt hot så åtminstone som ett hinder för expan
sion. 

Olika sätt för att bli av med patroner användes. Ett sätt var att ändra 
institutionella strukturer, vilket också gjordes under Henrik IV och Sully.46 I 
sin bok "L'Ancien Regime", menar också Pierre Goubert att kronan använde 
sig av institutioner för att kanalisera sin makt.47 Det arbete som påbörjades 
under Henrik IV och Sully, fortsattes av kardinalerna Richelieu och Maza-
rin.48 Under hela sextonhundratalet arbetade centralmakten med att lägga 
under sig lokala klientsystem - ett exempel som redan visats var Languedoc. 
Efter Mazarins död fortsatte arbetet under Ludvig XIV, som försökte göra 
sig själv till central patron. Som ett exempel på hur framgångsrik denna 
politik var, är prinsen av Condé som fortfarande under fronden var en själv
ständig aktör men som slutade sina dagar med att ro runt med hovets damer 
på sjön i Versailles.49 

Tron på den centraliserade staten var inget som existerade bara i Spa
nien eller Frankrike. Axel Oxenstiernas tro på en stark central administration 
som ett led i ökad effektivitet var helt i klass med hans europeiska kollegors. 
Han kombinerade sin centraliseringspolitik med sin övertygelse om bördens 
betydelse genom att skapa ett administrativt system som skulle ledas av 
högadeln. Som redan visats bör man dock betrakta Oxenstierna som dogma
tiker endast i teorin - i praktiken avföll han från den adliga bördsläran och 
fyllde sitt eget kollegium med icke-adliga karriärister. 

Hertigen av Buckingham försökte kanalisera så många klienter som möj
ligt till sig själv. Genom sitt stora inflytande över utnämningspolitik kom 
han också att få kontroll över många ämbetsmäns agerande: detta var själv
fallet också en av de viktigaste intentionerna. Hertigen låg bakom utnäm
ningen av statssekreteraren sir Edward Conway 1623, och Conways starka 
ställning under åren 1624 till 1628 kan uteslutande relateras till hans goda 
och nära kontakter med Buckingham. Ett uttryck för hur viktig Buckingham 
var finner man i ett citat av Jakob I, som vid ett tillfälle klagade över att 
hertigen hade gett honom en sekreterare som varken kunde skriva eller läsa.50 

Det intressanta med uttalandet är att kungen sade att han givits en sekrete
rare. Att "få" sina närmaste rådgivare och medarbetare på detta sätt bör 
rimligtvis ha försvagat kungens position - i synnerhet om de medarbetare 
han omgavs med var inkompetenta eller opassande för sina ämbeten.51 Icke 
desto mindre har Conway kommit att betraktas som en av den tidiga Stuart-
tidens mest inflytelserika sekreterare.52 

Centrala patroners vilja att monopolisera klientväsendet skapade pro
blem som kunde vara svåra för klienterna att lösa eller förstå och problemen 
hängde nära samman med lojalitetskonflikter. Sir Humphrey May, privy 
councillor, hamnade i ett dilemma då han ville bli utnämnd till Chancellor of 
the Duchy. Buckingham var på intet sätt emot att stödja May - vilket han 
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också förklarade - men den stora stötestenen var att May inte bara sökt stöd 
hos hertigen utan också hos earlen av Pembroke. Djupt sårad över att May 
inte fullt ut litade till hans inflytande beslöt Buckingham att sätta stopp för 
Mays utnämning, och först då den senare skriftligt bad om ursäkt fick han 
sitt ämbete. May konstaterade i sitt brev att förlusten av Buckinghams stöd 
var ett "matter of extreme grief and discontentment" och förklarade vidare 
att "nothing could be more pleasing unto me than the recovery thereof'.53  

Efter denna maktdemonstration var hertigen nöjd och May fick både stöd 
och ämbete. 

Ett mindre lyckligt slut rönte affären Henry Yelverton. Yelverton hade 
bespetsat sig på en tjänst som attorney general och vände sig till Bucking
ham för att få hjälp. Oturligt nog kände hertigen till att Yelverton redan 
tidigare sökt stöd för sin kandidatur på annat håll och han fick därför ett 
omedelbart avslag. Buckingham agerade här för att dels visa sitt eget infly
tande, dels för att tvinga supplikanter att hela tiden gå via honom.54 Inom den 
engelska hovhierarkin var föreställningen om vem som hade makt oerhört 
central. Att tillåta klienter att vända sig till flera patroner skulle omedelbart 
skapa en föreställning om Buckinghams svaghet och därför agerade han som 
han gjorde. Hans handlande bottnade ursprungligen i det faktum att hans 
position som favorit tidvis var högst osäker.55 

Diskussion 
Patron- och klientsystemet måste generellt sett ses som ett medel för kon
troll. Genom att binda personer till sig med direkta eller underförstådda 
löften om stöd kunde en patron få kontroll över enskilda ämbetsmän, men 
också över korporationer av olika slag. Det var dock inte alltid klienten i sig 
som var det primära att kontrollera, utan det ämbete som han innehade. 
Graden av den kontroll patronen kunde ha stod i relation till klientens grad 
av självständighet. Exemplet Buckingham visar hur viktigt det var för en 
patron att vara den enda vägen för en klient att ta sig fram. Axel Oxenstier
nas mödor att hålla andra adelsfamiljer från inflytande över tillsättning av 
kanslitjänstemän pekar i samma riktning. Förutom att en klient helst inte 
skulle ha andra lojaliteter än till en patron, kunde han heller inte vara alltför 
ekonomiskt oberoende. Ju mer beroende en klient var desto bättre för patro
nen. Här finns en motsägelse. En menlös klient gav patronen möjlighet att 
styra över ett ämbete, men i ett ämbete som sekreterarens, vars inflytande 
var så beroende av innehavarens egen förmåga kom patronens möjlighet att 
använda sig av ämbetet att minska ju mer han kontrollerade dess innehavare. 
En av förutsättningarna för en sekreterares inflytande var att han kunde fatta 
snabba beslut i oväntade situationer, där man inte alltid kunde förankra sitt 
handlande hos en patron. 
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan patron 
och klient var ett helt informellt förhållande där endast informella sanktions
möjligheter existerade. Patronen kunde, som Buckingham, förvägra en klient 
sitt stöd om denne inte uppträdde som förväntat. Klienten kunde å sin sida 
byta patron - om någon konkurrent fanns till hands - om denne inte längre 
ville eller kunde ge det stöd och den hjälp som behövdes. Det finns således 
ett ömsesidigt beroende mellan de två. En högadlig man utan klienter, i 
vilket land det vara må, stod utan kontrollmöjligheter och hans maktbas var 
därför mycket svag. På samma sätt var en ung ofrälse utan en patron i en 
svår situation, i synnerhet om han stod utan egna ekonomiska medel. 

Karl IX, Axel Oxenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie framstår 
för Sveriges och kansliets vidkommande som de främsta patronerna under 
tiden 1600 till 1680. De båda första agerade kraftfullt utifrån sina olika 
förutsättningar för att eliminera uppkomsten av rivaliserande patroner. Båda 
måste också betraktas som mycket framgångsrika i sina strävanden att kana
lisera klienternas beroende till den egna personen. Möjligheten för en person 
att antas till, och göra karriär inom, kansliet med enbart stöd av någon annan 
än dessa får betraktas som utesluten. Visserligen skakades Oxenstiernas ställ
ning något mot slutet av hans kanslerstid då exempelvis klienten Johan Ad-
ler-Salvius mot sin patrons vilja blev riksråd, men det var då på kungligt 
initiativ. I övrigt fanns en långsiktighet i Oxenstiernas klientrelationer som 
bara kan jämföras med kungliga patron- och klientförhållanden. Oxenstier
nas kontaktnät bland kyrkomän, samt han osedvanligt långa tid i maktens 
centrum bäddade för hans starka och långsiktiga band till sina skyddslingar. 
Att han var en stark patron innebar inte att det inte fanns någon ömsesidighet 
mellan honom och klienterna. Han var beroende av dem som informations
källor och språkrör, men bristen på verkligt konkurrenskraftiga patroner gjorde 
dem bundna till Oxenstierna för sina karriärers skull. 

Drottning Kristinas agerande i affären Salvius kan jämföras med de 
franska strävandena att knäcka alltför självständiga högadliga patroners in
flytande. Något system med lika starka lokala patroner och ett tydligt inslag 
av feodalism tycks dock inte ha funnits i Sverige, och kom heller inte att 
uppstå under sextonhundratalet. För kansliets del gick utvecklingen mot en 
försvagad ställning för patronerna. Magnus Gabriel De la Gardie byggde 
aldrig lika konsekvent ett klientsystem som stöd för sitt arbete i Kansli
kollegium. Förklaringarna måste sökas dels i utnämningspolitiken under 1660-
talet då rådet de facto var regering, dels i att De la Gardies starka period var 
betydligt kortare än Oxenstiernas. Två andra faktorer fick stor betydelse: 
släktskapet och de nyfrälses framgångsrika karriärer. Mot mitten och slutet 
av 1660-talet befolkades kansliet inte bara på sekreterarnivån av nyfrälse 
utan de fanns även på flera höga poster. Genom sin alltmer betydande ställ
ning kunde de agera som medlare och talesmän för släktingar som ansågs 
lämpliga att rekrytera. Häri ligger en av de avgörande skillnaderna mellan 
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Karl IX och Oxenstierna å ena sidan och De la Gardie å andra sidan. Där 
Karl IX och Axel Oxenstierna genom talangscouter ute i prästgårdarna och 
skolorna fann och sedan "skapade" klienter, kom De la Gardie att rekrytera 
ämbetsmän som skolats av sina nyfrälse släktingar inom kollegiet. Män som 
Mattias Björnklou, som vid mitten av 60-talet var kansliråd och riksråd, 
fungerade som förmedlande länk mellan släktingar och rikskansler. 

En annan delförklaring till De la Gardies relativt sett svaga ställning är 
att gammaladelns inflytande över ämbetstillsättningar minskade under 1670-
talet. Man har till och menat att byråkratins utveckling och karriärvägarnas 
formalisering satte stopp för patronernas möjligheter att agera.56 Reduktio
nen skulle sedan göra det ännu svårare för gammaladliga patroner genom 
den resursförsvagning den innebar ekonomiskt och politiskt.57 Enligt min 
mening har släktskapets roll betonats för lite för rekrytering och karriär, och 
som underminerande faktor för patron- och klientsystemet. (Detta motsäger 
inte att Karl XI:s makttillträde 1672 innebar ytterligare svårigheter för patroner 
att agera.) Formaliseringen av administrationen tycks inte i praktiken ha 
stängt vägen för ett informellt rekryterings- och befordringsförfarande såsom 
patron- och klientsystemet fungerat. Istället kom den informella rekryte
ringen att förstärkas av släktskapets roll som meriteringsfaktor. 

Efter 1672 då Karl XI blivit myndig blev De la Gardies ställning ännu 
svagare. Vi har redan sett hur Claes Tott som patron för två bröder 
Gripenhielm vände sig direkt till kungen med en rekommendation. Med 
många patroner som aktörer och med släktskapets betydelse minskade själv
fallet den enskilde patronens möjlighet att hävda sig själv som den enda 
kanalen in till maktens boningar. Med Karl XI vid rodret kom patronerna att 
liksom släkt och vänner bli förmedlare av kontakter snarare än fördelare av 
maktens härligheter. I den bemärkelsen liknar den svenska utvecklingen den 
franska, även om De la Gardie kanske aldrig bokstavligen kom att endast 
paddla runt med damer i sjön vid Drottningholm. 

Patron- och klientsystemet är mycket viktigt för förståelsen av svenska 
och europeiska centralt placerade tjänstemäns möjligheter att agera själv
ständigt. Dess kontrollerande funktion, dess lojalitetskrav och det ömsesi
diga beroendet är viktiga beståndsdelar som påverkade såväl en försteminister 
i egenskap av patron, som en sekreterare i egenskap av klient. Däremot är 
det tveksamt i hur hög grad relationen byggde på trohet även i kriser. Alltför 
många exempel pekar på att främst klienterna hade ett högst pragmatiskt sätt 
att se på saken. I ett samhälle utan sociala skyddsnät övergavs snabbt en 
patron på nedgång, och i den mån någon stannade kvar var det snarare ett 
bevis på att de ingen annanstans hade att ta vägen. De många fina orden om 
evig trohet som så ofta riktades till patroner var nog inte så allvarligt me
nade. Möjligen kan man se detta som ett uttryck för en kollision mellan adlig 
och borgerlig ideologi. I det borgerliga tänkesättet fanns en tro på framgång 
genom hårt arbete, en tro på självförbättring,58 som kan kontrasteras mot 
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adelns vilja till ordning och stabilitet, samt bevarande av det gamla. På så 
sätt kan man se patron- och klientväsendet utifrån två perspektiv: det adliga 
och det borgerliga. Ur det adliga perspektivet blev systemet samhällsbeva
rande och kontrollerande, och förutsatte långvariga lojalitetsband mellan pa
tron och klient. Rangordningen mellan de två var fastställd från början och 
fick inte ändras. I det borgerliga perspektivet fanns inte samma syn på konti
nuitet och tradition. Genom ett sådant synsätt kunde patron- och klient
systemet snarare ses som en väg att ta sig framåt, uppåt. Lite tillspetsat 
utgjorde vaije patron ett trappsteg och en möjlighet till framåtskridande. 
Lojalitetsband kunde finnas, men kunde också vara rena artighetsgester. Om 
en patron var förbrukad klev klienten vidare till nästa trappsteg. Den patron-
klientrelation som blev långvarig byggde antingen på att patronen kunde ge 
klienten det denne ville ha, och vice versa, eller på att klienten inte hade 
någon annanstans att vända sig. 
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VÄGEN TILL ÄMBETET 
Europa 

"There is a new secretary 
brought out of the dark. 

Sir Robert Naunton utsågs 1617 till statssekreterare i England. Naunton var 
en relativt erfaren byråkrat, som bland annat hade arbetat under Robert Ce
cil, och det var genom sin patron hertigen av Buckingham som Naunton fått 
möjlighet att köpa detta mycket åtråvärda ämbete. 

Trots Nauntons erfarenhet tycks helt andra kvalifikationer ha spelat hu
vudrollen i kampen om ämbetet. En av hans främsta förtjänster var att han 
ansågs sakna politiska ambitioner, vilket i kombination med att han var 
Buckinghams klient ansågs borga för att han lätt skulle kunna hållas i schack.2 

(Naunton är som tidigare nämnts inte det enda exemplet på denna rekryterings
politik).3 En medtävlare till ämbetet, sir Dudley Carleton, diskvalificerades 
eftersom han ansågs alltför ambitiös för att vara lämplig.4 Sir Roberts bris
tande politiska ambitioner och icke befintliga bindningar till någon hov
fraktion skulle göra honom till ett lydigt verktyg i Buckinghams händer. 
Detta beroende av en patron ledde så småningom till hans fall då hertigen 
inte längre ville eller kunde stödja honom.5 Helt osjälvständig var dock inte 
Naunton - han kom att genom sitt ämbete vara rätt framgångsrik i att hjälpa 
fram vänner i karriären. Beroende klienter, i likhet med Naunton, behövde 
därför inte vara helt utan inflytande. 

Sir Roberts utnämning är intressant eftersom den representerar den bland
ning av patronkontakter och ämbetsköp som utmärkte det engelska 
rekryteringssystemet. För att få möjlighet att köpa ett ämbete i England 
krävdes stöd av en patron.6 Engelska ämbeten kunde förvisso behandlas som 
vore de privata egendomar som köptes och såldes på en blomstrande mark
nad.7 En informell marknad, där köp och försäljning av ämbeten och optioner 
på ämbeten pågick, växte fram och där vinsterna gick till ämbetsmännen -
inte till kronan.8 Ämbetena såldes sålunda inte av kungen9 utan av ämbets
männen själva. Själva beslutet om vem som skulle få köpa låg dock hos 
kungen, och det var som förmedlare av rekommendationer patronernas ställ
ning fanns. Centrala patroner som Buckingham kunde därför göra sig stora 
förmögenheter på systemet.10 

Att köpa ett ämbete kunde skapa en mycket pressad ekonomi för en 
sekreterare. Ett sätt att hantera detta var, som redan nämnts, att gifta sig rikt, 
men även andra vägar fanns. Statssekreterare som sir Henry Coventry och 
earlen av Sunderland försökte båda kompensera sig för sina utgifter genom 
att skapa undersekreterarposter som sedan såldes.11 Exemplet understryker 
ytterligare hur privat ett ämbete ansågs vara. 
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K W Swart menar i sin bok om ämbetsförsäljning att det var mycket 
svårt för en person utan ekonomiska resurser att delta i det politiska livet 
under Jakob I:s tid.12 Detta är förmodligen riktigt, men det kunde också vara 
ett bekymmer att bli tagen på allvar just genom att man köpt sitt ämbete utan 
att anses vara kvalificerad för det. Den venetianske ambassadören Antonio 
Donato rapporterade 1619 hem att statssekreteraren Naunton var: "new to 
affairs, utterly ignorant of foreign affairs and gained his position by the use 
of money for selfish reasons only..."13 Ambassadörens slutsats blev att han 
av dessa skäl "was not satisfied with trusting to his report".14 

För rekryteringen i England var således såväl pengar som patroner vik
tiga. Som redan visats kunde släktkontakter vara avgörande - främst genom 
val av äktenskapspartners - för att en karriärist skulle kunna komma i en 
ekonomisk sits att köpa ett sekreterarämbete.15 Vad det gäller meriters bety
delse kan man konstatera att dessa varken i början eller mot slutet av perio
den var helt avgörande.16 

I de norra Nederländerna förekom också ämbetsförsäljning som en del i 
rekryteringen av ämbetsmän. I början av seklet började intresset växa för att 
betrakta ämbeten som privat egendom, och man har menat att det gick så 
långt att systemet i sig fördunklade den ledande klassens tidigare utvecklade 
integritet i statsaffärer.17 Möjligheten att sälja ämbeten varierade från provins 
till provins, men mot mitten av århundradet skedde i Friesland byteshandel 
med ämbeten som om de vore privata.181 övrigt fick familjeförbindelser och 
så kallade korrespondenskontrakt en allt ökande betydelse. Kontrakten be
stod i uppgörelser mellan grupper, eller familjer, om att dela ämbeten mellan 
sig genom att systematiskt rösta på varandra då provinsförsamlingarna skulle 
utnämna befattningshavare. Därigenom uteslöts andra grupper, och den poli
tiska kakan blev större för dem som ingick i avtalet, och ledde så småningom 
till att regerandet blev en karriär för många familjer. Man slutade med han
del och sönerna skickades till universiteten för att förbereda sig för kom
mande karriärer.19 Revolutionen 1672 då Wilhelm III kom till makten på 
bekostnad av den borgerliga oligarkin med de Witt i spetsen, ledde först till 
förbud mot korrespondenskontrakt. Ganska snart insåg dock de nya maktha
varna systemets fördelar för kontroll och bildade själva istället den klick som 
utgjorde systemet. Även fortsättningsvis kom därför kontrakt med innebör
den att någon "blint och utan motsägelse" skulle stödja en part i utbyte mot 
ämbetsposter att spela en central roll i nederländsk utnämningspolitik.20 

Man kan påstå att social bakgrund spelade en viktig roll för kandidaternas 
möjligheter att rekryteras till ämbeten på stads-och provinsnivå, men också 
till de centrala ämbeten som tillsattes av borgaroligarkin. Band till de borger
liga regentfamiljerna i provinserna var som vi sett viktiga. Vid sidan av 
dessa ämbeten fanns centrala ämbeten som stod under ståthållarna - prinsarna 
av Oranien. För dessa ämbeten betydde religiös tillhörighet mer än social 
under den period då prins Fredrik Henrik var ståthållare. Han sökte, på 
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likartat sätt som så många europeiska furstar gjort, stöd hos grupper som 
stod utanför den etablerade eliten. I sitt försök att spela ut grupper mot 
varandra i konflikten mellan remonstranter och motremonstranter valde prin
sen att bygga en egen fraktion runt de politiska remonstranterna, det vill säga 
dem som inte främst av religiösa skäl stödde dessa. Gruppen var intressant 
just därför att den var en liten, apart, delvis adlig och delvis urban grupp, 
som innehöll flera mycket kompetenta men impopulära män.21 Denna grupp 
som stod fri från band till de etablerade maktgrupperingarna kom att inta en 
central roll kring huset Oranien i det tidiga sextonhundratalet. En av med
lemmarna i den inre cirkeln av personliga rådgivare var Cornelius Musch, 
sekreterare vid generalstaterna, som under en lång tid kom att verka vid 
prinsens sida.22 

Under Wilhelm III:s tid kom adeln att spela en motsvarande roll som en 
utomstående grupp att stödja sig på. Den nordnederländska adeln var av 
tradition politiskt marginaliserad och först med oraniernas ökade ambitioner 
på ett monarkiskt styrelsesätt i Nederländerna fick adeln en mer traditionellt 
europeisk roll. Adeln kom att bli furstens lydiga redskap och det var genom 
dess representanter på lokal nivå som ämbeten och favörer fördelades.23 Som 
vi ser råder här omvända världen i jämförelse med Sverige. 

I jämförelse med svenskt rekryteringsförfarande ligger dock den stora 
skillnaden i den mer eller mindre öppna ämbetsförsäljningen som skedde i 
hela Europa. Mest påtaglig var ämbetsförsäljningen i Frankrike och Spa
nien.24 Systemet var i dessa länder väl utvecklat och en betydande inkomst
källa för kronan. I Spanien sågs det närmast som ett utslag av patriotism att 
köpa ett ämbete och det behandlades sedan som en rent privat ägodel som 
kunde säljas vidare, avsägas, testamenteras eller ges bort. Praktiskt taget alla 
ämbeten kunde köpas, såväl lokala som centrala. Mot slutet av Filip IV:s 
regering såldes rutinmässigt både finansämbeten och juridiska ämbeten och 
under Karl II urartade det hela till att gälla även rådgivande ämbeten. Admi
nistrationen blev till slut ett skyddsnät för en privilegierad grupp, men me
ningslös som instrument för maktutövning.25 

I Frankrike blev resultatet av systemet att en femtedel av befolkningen 
under sextonhundratalet var något slags statstjänstemän.26 (I Kastilien var 
siffran lika hög i slutet av 1600-talet)27 Ponchartrain - hjärnan bakom 
utvecklandet av nya ämbeten under Ludvig XIV:s tid - konstaterade vid ett 
tillfälle då kungen undrade hur han fick köpare till alla ämbeten, att så snart 
kungen skapade ett nytt ämbete skapar Gud en tok som köper det.28 

Ett av de snabbaste och säkraste sätten att bli en del av adeln var att 
köpa ett sekreterarämbete; i utbyte mot pengar blev man statstjänsteman och 
i en förlängning adelsman.29 Handeln med ämbeten var mycket lukrativ för 
kronan och kostnaden för ett så högt ämbete som statssekreterarens var stor. 
Som redan nämnts kom också de flesta av de franska sekreterarna från den 
välbärgade borgarklassen. Vanligast då det gällde sekreterarposter var dock 
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att en minister köpte de tillhörande sekreterarposterna och därefter tillsatte 
egna klienter.30 

Robert Cecil, earl av Salisbury och rådgivare åt såväl Elisabeth I som 
Jakob I, gav på sin tid furstarna rådet att välja en sekreterare som inte 
uppfostrats av en patron, inte gifte in sig i en familj som var en del av en 
politisk fraktion samt som var kapabel och duglig.31 Att furstar sökte stöd 
bland socialt och politiskt marginaliserade grupper visas också tydligt i 
rekryteringspolitiken för vissa länder. I Sverige rekryterades ofrälse som en 
motvikt till aristokratin; i de norra Nederländerna rekryterade Oranierna adels
män som motvikt till borgaroligarkin; i de Spanska Nederländerna stödde sig 
Olivares på importerade ämbetsmän utan anknytning till lokalsamhället. Ja
kob I använde sig i stor utsträckning av trogna skottar som motvikt i det 
engelska hovet. Gentryn var annars som vi sett den sociala grupp som domi
nerade inom sekreterargruppen. Frankrike uppvisar ett liknande mönster som 
det svenska med ett stort inslag av borgerskap. 

I Spanien kom lågadliga ämbetsmäns betydelse att minska drastiskt i 
samband med uppkomsten av högadliga favoriter efter Filip II:s död. Istället 
kom Filip III och sedermera drottningmodern Mariana att finna icke-adliga 
rådgivare i sina biktfäder.32 Under Marianas regeringstid fick hennes österri
kiske biktfar John Everard Nithard en central roll som ledande inom reger
ingen. Högst sannolikt är att drottningen i en utländsk man utan bindningar 
till den kastilianska aristokratin såg en lämplig rådgivare - helt klart är dock 
att aristokratin inte delade hennes åsikt.33 Ett tydligt spanskt inflytande i de 
Spanska Nederländerna före Olivares tid, var den betydande roll munken 
fray Inigo de Brizuela kom att spela i egenskap av ärkehertig Alberts bikt
far.34 En förklaring till detta var att Albert trodde att hans frälsning var mer 
beroende av hans officiella värv än hans privata, och biktfadern måste därför 
rådfrågas i alla ärenden.35 

I varje land med en stark central maktfaktor kom detta sökande efter 
obundna samt socialt och politiskt marginaliserade grupper att styra rekryte
ringen till administrationen. Övergången från sekreterarväldenas Europa till 
försteministrarnas innebar, med undantag för Spanien, heller ingen skillnad i 
rekryteringsmönster. 

Den mellanposition som kom att intas av Richelieu, Mazarin, Bucking
ham och Oxenstierna förändrade mycket lite. I monarkens eller sitt eget 
namn kom de att i egenskap av patroner kanalisera sekreterarna till central
makten på samma sätt som tidigare kungarna själva gjort. För svensk del 
talade det adliga program, som Oxenstierna själv erkände sig till, snarare om 
att ersätta de ofrälse än att knyta gruppen till sig. Trots detta fortsatte 
rikskanslern en utpräglat kunglig utnämningspolitik, med hänvisning till krav 
på professionalitet. 

Patron- och klientsystemet kom för försteministrarna att ge möjlighet till 
en utestängning av rivaliserande adliga fraktioner, genom att det medgav ett 
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övertagande av redan befintliga grupperingar inom byråkratin. På detta sätt 
kom patron- och klientsystemets sammanblandning av den formella relatio
nen mellan administrationens ledning och ämbetsmännen, samt den privata 
relationen mellan patron och klient, att på två sätt underordna sekreterarna i 
deras egenskap av ämbetsmän. Systemet kunde därför fungera som ett makt-
och kontrollorgan och som ett instrument för befordran och beskydd. 

I karriärhänseende finns det en avgörande skillnad mellan framför allt 
Sverige och England. I Sverige utgjorde, med några få undantag, sekreterar-
tjänsten i kansliet början på en karriär inom den offentliga förvaltningen. 
Eventuella andra uppdrag, som diplomatisk tjänstgöring exempelvis, erhölls 
oftast efter det att ämbetsmannen utnämnts till kanslisekreterare. I England 
förhöll det sig motsatt; för de allra flesta utgjorde utnämningen till statsse
kreterare kulmen på en karriär.36 Många hade fram till dess innehaft andra 
poster inom förvaltningen, medan andra var erfarna diplomater. En annan 
skillnad mellan svenska och engelska sekreterare är att de engelska i högre 
grad tvingades avgå eller självmant avgick efter dispyter med kung, parla
ment eller konkurrerande tjänstemän. 

En påtaglig likhet, å andra sidan, är den relativt ringa betydelse som 
studier tycks ha haft för såväl rekrytering som karriär. Faktorer som över
skuggade kompetens och utbildning var släkt- och/eller patronkontakter, samt 
för Englands vidkommande också ämbetsköp.37 Även i Frankrike tycks det 
ha förhållit sig så. Liksom i England var statssekreterarposten snarare krönet 
på karriären i offentlig tjänst än början på densamma318, men trots att jurist
utbildning var ett krav för rekrytering till administrationen på grundnivå?9 

var karriären fram till topposten statssekreterare snarast beroende av goda 
kontakter och pengar. 

Noter 
1 DNB, vol. XXI, s 634. 
2 Schreiber, s 14. 
3 Evans, s 65 och s 79. 
4 Schreiber, s 14. 
5 Schreiber, s 68-81. 
6 Aylmer, 1961, s 69-96. Levy Peck, 1988, s 49. 
7 Levy Peck, 1988, s 25. 
8 Levy Peck, 1988, s 146. 
9 Swart, K W: Sale of offices in the seventeenth century. Utrecht 1980, s 55. 
10 Swart, s 52. 
11 Swart, s 56 
12 Swart, s 51. 
13 C S P Ven. 1617-1619. Antonio Donato till Dogen och senaten den 24 januari 1619, s 

440-441. 
14 CS P Ven., .s 440-441. 

— 89 — 



15 Exempelvis sir Henry Vane satsade hela sin förmögenhet, samt sin frus hemgift, på att 
köpa sig in i hovet. Evans, s 100. Aylmer, s 85f. 

16 Tomlinson, H, Financial and Administrative Developments in England, 1660-88. The 
Restored Monarchy 1660-1688, London 1979, s 116. Fischer och Lundgreen, s 487f. 

17 Geyl, P: Netherlands in the seventeenth century. Part one 1609-1648. London 1961, s 
149. 

18 Geyl, P: T he Netherlands in the seventeenth century. Part tw o 1648-1715. London & 
New York 1964, s 200. 

19 Geyl, 1964, s 199. 
20 Geyl, 1964, s 203f. 
21 Israel, s 82. 
22 Israel, s 98. 
23 Geyl, 1964, s 203. 
24 Aylmer, 1961, s 449. 
25 Lynch, s 268f. 
26 Swart, s 33ff. 
27 Swart, s 33. 
28 Swart, s 15. 
29 Favre-Lejeune, vol I, s 35. 
30 Bonney, s 13f. 
31 Cecil, R, The State and Dignity of a Secretary of State's Place. London 1642. The 

Harleian Miscellany, vol //, s 265. 
32 Lynch, s 28 f. 
33 Lynch, s 237. 
34 Carter, s 253. 
35 Geyl, s 21. 
36 En förklaring till detta finns hos Evans, s 27 not 5. 
37 För Sverige se tidigare resonemang. För England: Aylmer, 1961, s 89, s 96, s 276f. 
38 Bonney, s 7. 
39 Bonney, s 90. 

— 90 — 



SOCIALA MOTSÄTTNINGAR 

Sverige 

"Det är att beklaga, att den som här är och uti daglig 
tjänst brukas och icke är av högre stånd, bliver älskat 
med munnen men i hjärtat föraktat hatat och eftertrak
tat 'n 

Rikskanslerssonen Johan Oxenstierna avreste i oktober 1641 till Tyskland 
för att tillsammans med familjens klient Johan Adler-Salvius leda den svenska 
delegationen vid de påbörjade fredsförhandlingarna där.2 Salvius, som redan 
fanns på plats, hade för svensk del lett de förberedande förhandlingarna, men 
i det fortsatta arbetet skulle ansvaret delas.3 Den bördsstolte Johan Oxen
stierna hade gjort fåfänga försök att rangordnas före den nyadlade Salvius, 
men utan att få gehör för sina krav. 

Redan vid den inledande kontakten mellan de två svenska delegaterna 
skar det sig på grund av rangtvister. Oxenstierna var genom sin börd och sin 
ställning som riksråd i högre rang, men Salvius var genom sin erfarenhet, 
ålder och erkända skicklighet den bäst meriterade.4 Oxenstierna och Salvius 
befann sig under en tid på olika håll på grund av arbetets natur och det var i 
brevväxlingen dem emellan rivaliteten kom till ytan. 

De första kontakterna bestod i en lägesbeskrivning från Adler-Salvius' 
sida som väckte Oxenstiernas missnöje. I ett högdraget och osmidigt svar 
pressade han Salvius på flera punkter och krävde utförligare information. 
Ännu så länge kunde den senare hålla god min och gå sin kollega till mötes. 
Den verkliga kontroversen sattes igång då Johan Oxenstierna i ett brev till 
det svenska sändebudet i Paris, Hugo Grotius, underlät att titulera denne 
excellens. Brevet, som gick via Hamburg och därför passerade Salvius ögon, 
fick den senare att gå i taket. Grotius var liksom Salvius nyfrälse, men var, 
ansåg Salvius, berättigad till excellenstiteln enligt gällande europeisk etikett. 
I ett brev till Oxenstierna påpekades detta. Titelfrågan var för Salvius del 
infekterad eftersom den också berörde honom i hans ställning vid den svenska 
delegationen. Oxenstierna blev inte Salvius svaret skyldig: han menade att 
han inte hade lust att debattera saken vidare, men att han heller inte tänkte 
kalla "herr Grotio eller hans vederlikar som Sveriges krona tjäna" för excel
lens. Han gjorde vidare klart att han ansåg det helt ovidkommande vad 
européerna hade för sedvanor - i Sverige gjorde man inte så och han hoppa
des att det skulle så förbli! 

Uppenbarligen trampade Oxenstierna på en mycket öm tå med sitt 
avsnäsande svar för reaktionen från den sårade kanslimannen lät inte vänta 
på sig. I ett brev där han med all önskvärd tydlighet talar om sin långa 
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erfarenhet och sin kunskap i titelfrågor - något som den unge Oxenstierna 
inte hade - avslutar Salvius med konstaterandet att han inte tänkte låta sig 
"bliva på sådant sätt trakterad". Och skulle han ändå bli det skulle det inte 
dröja länge innan han avsade sig uppdraget!5 

Vid det här laget hade ryktet om de tvås träta nått Sverige och kansliet 
där Axel Oxenstierna blev allt annat än road. Från sonen krävde han att få se 
kopior på brevväxlingen för att själv kunna ta ställning. Kortfattat kan man 
beskriva rikskanslerns reaktion efter att ha tagit del av brevkopiorna som 
förebrående gentemot sonen. Han tog fasta på att Salvius var en erfaren man 
som länge tjänat kronan, och uppmanade sonen att backa och söka försoning. 
Trots att Axel Oxenstierna i huvudsak lade skulden på sonen, kostade han på 
sig att konstatera att även han visste att Salvius kunde vara svår att tas med. 
Rikskanslern var dock övertygad att Salvius "intet illa haver ment".6 

Konflikten mellan den lågättade kanslitjänstemannen Johan Adler-Salvius 
och den aristokratiske rikskanslerssonen Johan Oxenstierna ger en inblick i 
de problem som kunde uppstå med en rekryteringspolitik inriktad på ofrälse. 
Skillnaden i social bakgrund fick här sitt utlopp i en titulärtvist som hotade 
att omintetgöra allt samarbete i ett viktigt utrikespolitiskt ärende. Exemplet 
visar tydligt de skilda gruppernas syn på statstjänst och befordran: den 
högadlige delegatens nedlåtande attityd gentemot nyadel fick tydligast ut
tryck då han sade att han inte kunde tänka sig att titulera en lågbördig för 
excellens, och att han hoppades att det aldrig skulle bli samma tradition i 
Sverige som i övriga Europa. Till sin far skrev han också till sitt försvar att 
vad Salvius i själva verket var ute efter var att bli ledande i fredsdelegationen. 
Även om Salvius inte kunde hoppas på att bli den till namnet ledande dele
gaten, menade Oxenstierna junior att han ville vara den egentligt ledande 
"som ske plägar här ute i Tyskland med Doctoribus, som allestädes föra 
ordet och pennan".7 Någon slags europeisk 'jämställdhet' ville den unge 
Oxenstierna inte veta av. 

I det här fallet, liksom tidigare då hans bror varnade för rekryteringen av 
ofrälse till kansliet, såg Axel Oxenstierna problemet ur ett rationellt perspek
tiv. Adler-Salvius var i hans ögon en kompetent och skicklig diplomat - låt 
vara med ömma tår och temperament. Udden var ganska tydlig då rikskanslern 
påpekade för sin son att den som skall kunna ha hand om viktiga stats
ärenden och förhandlingar måste lära sig att ta råd, en egenskap som den 
unge Johan kanske ännu inte helt tillägnat sig.8 

Ur detta mer rationellt professionella perspektiv kan rikskanslerns age
rande förklaras också i termer av patron och klient. Förhållandet mellan 
honom och Adler-Salvius låg på två plan - det formella och det informella. 
Som formell ledare över Salvius var styrkeförhållandet dem emellan otvety
digt till rikskanslerns fördel. I deras informella patron- och klientrelation var 
de däremot mer jämbördiga. Med sin oomstridda kapacitet var han en stor 
tillgång för familjen Oxenstierna, men hans egensinne och temperament krävde 
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sin tribut. När Axel Oxenstierna försökte bilägga striden mellan sonen och 
klienten genom att lägga största skulden på sonen, kan det tolkas som ovilja 
att stöta sig med den viktige klienten. Det var heller inte första gången som 
Salvius hotat att hoppa av uppgifter, och det var heller inte första gången han 
gått vinnande ur kampen.9 

Då drottning Kristina 1648 tvingade igenom Salvius' utnämning till 
riksråd, trots protester från vissa riksrådsmedlemmar som ansåg honom allt
för lågbördig,10 fick den nye riksrådsmedlemmen tillfälle att uttrycka sin 
egen mening om den gamla adeln. I sitt tackbrev till drottningen talade 
Salvius om att lyckan grumlades av den missunnsamhet som han kände från 
gammaladeln. Fullt medveten om att dessa inte ansåg någon "dertil wärdig, 
som icke wet upräkna sina 16 Ahnor" tackade han ändå ja eftersom drott
ningen velat statuera ett exempel som kunde mana till efterföljd "för alla 
dygdälskande trogne Tjänare".11 Det franska sändebudet i Stockholm, Cha-
nut, skrev i samband med utnämningen i ett brev till Mazarin att Salvius var 
obeskrivligt hatad av de gamla frälsefamiljerna som var avundsjuka för att 
han nått sin ställning genom förtjänster och inte genom börd.12 

En annan som fick uppleva det sociala utanförskap som den nyfrälse 
stod i i förhållande till gammaladeln var Edvard Ehrensteen. Då den före 
detta sekreteraren Ehrensteen i mars 1683 kallades till att bli kungligt råd 
kände han sig bemött med "afund, hat och illwilja" av dem som "kalla sig, 
de store, de wåre, de gamle Slägter". Dessa, menade Ehrensteen, "inbilla sig 
wara därtil fallne" - det vill säga till att ha rikets högsta poster - och 
värderade varken goda meriter eller tjänster hos andra än dem själva.13 

En mycket intressant källa till kunskap om synen på relationen mellan 
gammal och ny adel är Lorenzo Magalottis resebeskrivning från Sverige. 
Magalotti var en florentinsk greve som haft flera diplomatiska uppdrag, men 
också gjort ett stort antal politiska studieresor i Europa.14 Hans svenska resa 
under året 1674 var en sådan studieresa. 

Det finns anledning att misstänka att många av de åsikter och farhågor 
som kommer fram i berättelsen härrörde direkt från den svenska gammal
adeln. De flesta av Magalottis sagesmän tillhörde denna grupp, och bland 
dem han hade mest kontakt med för sitt kunskapsinhämtande fanns 
rikskanslerssonen och riksrådet Gustaf Adolf De la Gardie. Han hade också 
samtal med Magnus Gabriel själv.151 egenskap av att själv vara greve är det 
inte förvånande att Magalottis kunskapskällor tillhörde hans egen klass. 

Magalottis beskrivning av det politiska läget i Sverige måste för varje 
bördstroende aristokrat ha varit katastrofal. Hotet om ett kungligt envälde 
hängde som ett damoklessvärd över den gamla adeln, och faran utgjordes av 
den talrika, och mot den gamla adeln hatiska, nyadeln. Risken var överhäng
ande, menade Magalotti, att den svenske kungen med dennas hjälp skall 
kunna genomföra vad den danske kungen gjorde med borgerskapets hjälp.16 

Genom sin affärsverksamhet hade de nyfrälse en stark ekonomisk grund 
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som tenderade att överträffa den gamla adelns resurser - och det var genom 
sin rikedom de nådde adelsskapet. Den florentinske grevens analys var att 
den gamla adeln då degenererades och behövde hämta kraft i den nya, vilket 
ledde till giftermål mellan de två grupperna. I en förlängning gav detta den 
nya adeln tillgång till viktiga släktförbindelser och därmed tillträde till den 
viktiga administrationen.17 

I detta resonemang finns en uppenbar felaktighet. Samgiften mellan 
gammal och ny adel skedde, som vi sett från kansliets personal, i mycket 
ringa utsträckning vid den här tiden. Däremot är uppgiften intressant efter
som den med all sannolikhet kom från den svenska högadeln, där de få 
äktenskap som skedde mellan ny och gammal adel säkert uppfattades som ett 
hot om ett kommande Sodom och Gomorra. Sanningen är dock snarare att 
det ännu på 1670-talet var tämligen vattentäta skott mellan de två grupperna 
i äktenskapshänseende, och att detta var en väg för gammaladeln att hålla 
stånd mot en hotande och förväntad lågadlig expansion. Symptomatiskt nog 
är det enda exemplet på ett samgifte mellan gammal och ny adel som Magalotti 
nämner också det enda exempel som står att finna på gifte mellan en låg-
bördig kanslitjänsteman och en gammaladlig kvinna.18 

En iakttagelse, som är uppenbart färgad av familjen De la Gardies åsik
ter, är hur brytningen mellan Magnus Gabriel De la Gardie och hans klient 
Mattias Björnklou gick till. De la Gardie framställs av Magalotti på ett 
mycket positivt sätt, vilket är mer än man kan säga om Björnklou. Den 
senare sägs ha brutit med sin patron av trots och snarstuckenhet, vilket enligt 
Magalotti bara visar hur vissa människor har svårt att visa tacksamhet mot 
dem som hjälpt dem fram.19 

Den hotbild som Magalotti frammanade och som hade sin grund i dels 
ofrälse gruppers karriärer och sociala upphöjelse, dels i den danska utveck
lingen speglar förmodligen känslan hos den gammaladliga eliten. Som dis
kussionen kring Oxenstiernas rekryteringspolitik redan antytt fanns rädslan 
för de nya grupperna långt tillbaka i tiden. Inom litteraturen finns både i 
Sverige och i England exempel på hur man tidigt försökt uppmärksamma 
den gamla adeln på problemet. Stiernhielms "Hercules" utgör ett sådant 
svenskt exempel. 

På ett pedagogiskt sätt framställs vart ett liv av laster leder den högättade 
ynglingen Hercules. Fru Lusta förespråkar ett liv i sus och dus där bildning 
och pappersarbete förkastas. "Bort med Papper, och Bleck; bort Böcker, 
Cirklar och Pennor; Skulle tu smitta tijn hand, tijn' Adlige Miölk-hwijte 
finger," frågar fru Lusta.20 "Sudle sig Skrifwar' uti sitt Bleck; lät Clerker och 
Diäknar Möda sig i sijn Book; leef Mätare Cirklar och Cifror. Tu är af ädlare 
Blod; tijn ätt thet skulle wanähra."21 

Som motsats till detta kommer ett varnande exempel på hur det kan gå 
om man lyssnar på den lockande fru Lusta. Även en man av börd, som 
Hercules, måste ägna möda åt studier och arbete för att stärka sitt adelsskap. 
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"Tänck ock, Hercule, på dijn ätt, och adelig härkomst. Mången af ned-trädd 
root, och oachtande fnöskote stubbar, Sprijter här ut, skiuter op, får löf, och 
kommar i blomma; Mången af fattigt blod, utkommen ur taak-löse kåtor, 
Stijger alt op åt, och op, genom Dygd och berömlige dater, Til thet ypperste 
måål, utaf heder, och adelig högheet." Det är således bland de nya grupperna 
föredömet finns att hämta. Dygden blir ledstjärna även för den bördsstolte, 
annars får han "i ställe för roos, för prijs, för Heder och ähra, — håån, och 
spott, och alsom-största wahn-ähra".22 

Europa 
Ute i Europa fanns också sociala motsättningar som fick liknande uttryck.23 

Ett tidigt engelskt exempel utgör en pamflett från 1571 där just problemet 
med ofrälse rådgivare och varför de finns diskuteras. "The fault is in your 
selues, ye noble men[s] sonnes, and therefore ye deserue the greater blame, 
that commonlie, the meaner mens children cum to be, in the weightie affaires 
of this Realme. And why? for God will haue it so, of this providence bicause 
ye will have it no otherwise, by your negligence."24 Aristokratin kunde såle
des inte spela den viktiga rollen som kungliga rådgivare så länge som dess 
medlemmar inte utbildades och fostrades för uppgiften. 

Trots detta är det rimligt att hävda att de sociala spänningarna mellan 
gamla och nya eliter var av ganska liten vikt för det politiska skeendet. På 
ytan fanns samma snobberi som i Sverige, men det saknades politiska under
toner. En möjlig delförklaring kan vara att religiösa stridigheter under sex
tonhundratalet minskade fokuseringen vid socialt ursprung. Andra förkla
ringar ligger i att ämbetsmännens sociala ursprung i the gentry gjorde att de 
redan från början var mer närstående den styrande eliten. För det tredje har 
man för Englands del menat att skiljelinjerna låg mellan "court and country". 
Även om långa anor var en grund för status så hade en earl som var verksam 
vid hovet mindre gemensamt värdemässigt med en earl som levde på sitt 
gods, än med en gentlemannason vid hovet.25 Det engelska samhället tycks 
ha varit delat inte inom administrationen, utan mellan administration och 
utomstående grupper.26 Den engelska adeln var också framgångsrik i att 
integrera nya familjer med olika bakgrund och delge dem de rådande adliga 
värderingarna och normerna.27 

Det vore dock fel att förneka alla tendenser till socialt snobberi i Eng
land. Med social uppgång och fall och med släkter som flyttade upp och ned 
på den sociala stegen på ett aldrig skådat sätt, vore det näst intill omöjligt att 
undvika spänningar.28 Ett utslag av översitteri och förakt från den gamla 
etablerade adeln var ilskan som the peerage gav uttryck för då Jakob I gjorde 
George Villiers till hertig av Buckingham. Ett annat exempel: lord Digby 
gjorde tämligen klart vad han ansåg om Lionel Cranfield då denne hade 
utsetts till earl av Middlesex - han var "an insolent merchant".29 Francis 
Bacon var mer positiv, om än en aning förvånad, då han på tal om Cranfield 
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konstaterade att han hade mer takt och förmåga än man kunde förvänta sig 
av en man med hans bakgrund. 

Den politiska spänning som existerade i England mellan den gamla 
eliten och nykomlingar, och som tog sig uttryck i ett socialt snobberi, menar 
jag dock närmast är ett resultat av integrationen av gamla och nya grupper -
det vill säga det sätt på vilket man hanterade konflikten - snarare än ett bevis 
för en politisk konflikt i sig själv. När en klass som den jordägande aristokratin 
måste konfronteras med en uppåtsträvande utomstående grupp, måste den 
senare snabbt integreras för att föreställningen om adelns överhöghet skulle 
hållas vid liv. Rädslan för karriäristerna gjorde det bara desto mer angeläget 
att omsluta dem med de rådande värderingarna, och det tycks ha varit en 
framgångsrik politik. 

I äldre fransk historieskrivning har man fokuserat mycket på en social 
konflikt mellan den gamla och den nya adeln. Historiker som Pierre Goubert 
och Roland Mousnier har båda tryckt på skillnader i social status mellan 
grupper inom den franska administrationen.30 Andra historiker har försökt 
förklara utvecklingen mot absolutism i Frankrike utifrån denna konflikt
teori.31 Med andra ord skulle den sociala konflikten ha klara politiska orsaker 
och följder. 

Då Roland Mousnier talar om ståndens betydelse, har William Beik valt 
att tala om klassers betydelse. Genom detta lyckas han visa att den viktiga 
konflikten inte låg inom den administrativa gruppen, utan mellan denna och 
det övriga samhället. Med Beiks tolkning skulle därmed uppdelningen i 
Frankrike påminna om den engelska uppdelningen mellan "court and coun
try". Stånden var enligt Beiks sätt att se det inte slutna enheter, och konflik
ten han fokuserar på blir mellan gammal politisk elit och borgarklassen.32 

Integrationen av nya medlemmar i adeln gick tämligen smärtfritt och påver
kade inte adelsgruppen som sådan.33 Bakgrunden till detta var Ludvig XIV:s 
ansträngningar att göra skillnaderna mellan samhällets grupper klara och 
därmed undanröja det hot som adeln såg i borgarklassen.34 Exempelvis gav 
adeln upp sin rätt att driva handel för att klargöra skillnaderna, vilket i sig 
bara ytterligare ökade borgarnas ansträngningar att uppnå adelsskap efter
som adeln genom detta förstärkt sin exklusivitet och borgarnas ställning i 
social mening devalverats.35 

Resultatet blev att hierarkin i det franska samhället återställdes och kung
ens auktoritet stärktes, vilket i sin tur ledde till uppkomsten av en hovadel. 
Detta var dock priset aristokratin måste betala för att samhällsordningen 
återskapades.36 Adelns förändring från att ha varit en öppen grupp dit de som 
gjort sig värdiga av medlemskap upptogs till att bli en stängd grupp som 
man föddes in i skapade konflikten mellan adel och borgerskap. Utveck
lingen från att krigaren var adelsman till adelsmannen var krigare,37 ansågs 
vara central för att säkra ordningen i landet. Den var också avgörande för att 
stärka kungamaktens ställning.38 

— 96 — 



I ett samhälle där idén om bördens betydelse var förhärskande och där 
Ludvig XIV aktivt arbetade för att göra adeln mer och mer exklusiv för att 
undvika social oro, kan det verka motsägelsefullt att påstå att integrationen 
av borgare in i adeln gick smärtfritt.Det viktiga var dock att behålla adelns 
normer och värderingar, och just detta ledde till att integrationen måste ske 
snabbt - nyadlade borgare måste så att säga omskolas och tvättas rena från 
sitt köpmannaarv. Från de nyadlades sida tog sig detta uttryck i produktion 
av falska släktträd, i godsköp och i försök att gifta in sig i gammaladliga 
släkter. 

Äktenskapsmönstret, och jordägandets ekonomiska betydelse för äm
betsmän, antyder också att integrationen av de nya grupperna skedde tämli
gen snabbt och smärtfritt. Det innebär inte att det inte fanns utslag av sociala 
spänningar mellan gammal och ny adel. Liksom i England fanns kommenta
rer om att sekreterarna kom från ingenstans socialt sett.39 Uttalanden av detta 
slag tycks dock mer ha varit ett utslag av ett socialt snobberi än ett bevis på 
en större social och politisk konflikt mellan de två grupperna. Gammaladelns 
intresse att integrera var för stort för att hindras av eventuell bördstolthet. 
Nyadeln kunde tillföra pengar, patronförbindelser och andra viktiga kontak
ter. Intresset för en snabb integration var därför ömsesidigt så att nykom
lingen med sitt opassande ursprung snabbt blev adelsman i sina och omvärl
dens ögon. På detta sätt kan man hävda att borgares integration - genom 
statstjänst, genom köp av jordagods - in i adeln försiggick utan att skapa 
konflikter.40 

I ett jämförande perspektiv framstår de sociala motsättningarna mellan 
gamla och nya grupper i Sverige som mera påtagligt politiska till sin karak
tär, än motsvarande fenomen i England och Frankrike. Visserligen har man 
menat att det även inom såväl den franska som den engelska aristokratin 
fanns en rädsla för att staten skulle falla i händerna på män av "låg börd och 
lägre status".41 Ludvig XIV:s val av statssekreterare från lägre sociala skikt 
sågs inte med blida ögon av den gamla adeln, och innehavarna av sekreterar-
poster betraktades med en blandning av förakt och avund.42 Jag vill dock 
mena att detta hot hanterades bättre av den politiska eliten i dessa länder än i 
Sverige. Genom den snabba sociala och politiska integreringen av de nya 
grupperna minskade eller överbryggades den politiska spänningen. Däremot 
undgick man inte, som visats, ett socialt översitteri från de gammaladligas 
sida. 

Det är ganska symptomatiskt att reaktionen mot sekreterarväldet i Eng
land och Frankrike kom från kungamaktens sida, under det att samma reak
tion i Sverige, och i Spanien, kom från gammaladelns sida. En möjlig slut
sats av detta är att reaktionen i England och Frankrike huvudsakligen var 
riktad mot sekreterarämbetet i sig och det hot detta utgjorde mot en själv
ständig monark. I Sverige och Spanien kan brottet med sekreterarregementet 
ses som resultatet av en vidare rädsla av både social och politisk karaktär. 
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BILDEN AV SEKRETERAREN 

"Gud hielpe oss ifrån den lögnelige och arge mannen, som 
är en mästare i 1000 konster som diefvulen sielf. "l 

En lämplig inledning till en diskussion om sekreterares och tjänstemäns 
maktfunktion i sextonhundralets Europa bör vara att studera bilden av sekre
teraren. Ända från medeltiden och långt fram i tidigmodern tid finns många 
både konstnärliga och litterära uttryck för synen på sekreteraren som kan ge 
svar på frågor om vilka egenskaper och vilken roll han tillskrevs. 

Från sextonhundratalets Sverige finns en litterär nidbild bevarad i Jacobus 
Petri Chronanders drama "Surge Eller Flijt och Oflitighetz Skode Spegel" 
från 1647. Den civila tjänstemannen framträder här som den skrupelfrie 
lurendrejaren Scriba: 

"Min gunst alla behöffwa, 
Jagh kan hielpa ock bedröffwa, 
Jagh skriffwer en rad eller fem, 
Tolff Dukater tar iagh för them. 
V och X när iagh ombyter 
Mångens Taska iagh tå snyter. 
Radera kan iagh ganska wäl, 
Ther aff bliffwer man rijk och säl."2 

Det ekonomiska temat återfinns också i Lorenzo Magalottis hårda dom 
över ett par av Sveriges mer tongivande sekreterare. Nils Nilsson Tungel och 
Anders Gyldenclou utpekades enligt honom som sin tids största tjuvar och 
deras girighet var pådrivande bakom det slöseri som skedde under drottning 
Kristinas tid.3 Intressant är också hur Magalotti uttrycker dessa kanslimäns 
förhållande till drottningen. Hon framställs som en svag monark som leddes 
av en samling giriga män i sin omgivning. Anspelningen på Tungel och 
Gyldenclou är solklar, vilket i sin tur speglar synen på Kristinas regemente. 
Här antyds att kansliets lägre tjänstemän haft politiskt inflytande och därmed 
anknyter Magalotti - eller snarare hans sagesmän - till Chronanders drama. 

Ändå tydligare blir anspelningarna på politiskt inflytande för kansli
tjänstemännen i de så kallade Bondeska anekdoterna. Om sekreteraren Johan 
Adolf Rehnsköld sägs där att han var: 

"en okunnig, dum och högfärdig tysk, vilken hade mycken del i 
suveränitetens införande; förestod under skånska kriget 1679 k. 
kansliet, men var ovettig och tvär emot alla, varför vid hans död 
blev en allmän glädje".4 

Just under Karl XI:s tid attackerades sekreterarna hårt. Det talas då 
bland annat om hur "den fromme konungen hade förts bakom ljuset".5 Gus
taf Adam Banér utdömde i ett annat sammanhang Guds straff över "det 
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folket som för sine private intriger och hot skull profanera en så incomparabel 
konungs rättvisa och paroll".6 Det är nästan häxjaktsargument som används 
mot dem som ansågs förvrida huvudet på den stackars kungen. Det är inte 
märkligt heller att domen mot dem blir hård: "de äro få som beklaga hans 
död", blev Samuel Barcks föga fördelaktiga omdöme om Johan Paulin 
Olivecrantz efter dennes bortgång.7 

Sir John Eliot tillhörde sekreterarnas belackare i England. Efter en lyrisk 
beskrivning av kungens godhet, som bara kan jämföras med solens skönhet, 
tvingas han dock konstatera att: 

"though by the interposition of some vapours, some gross and 
putrid exhalations, some corrupt ministers and servants, that light 
may be eclipsed, yet is it the same in itself..."8 

I en satir från 1656 kallad "A game of Piquet" återfinner vi sekreteraren 
i kulissen. Runt ett bord sitter ett antal av republikens ledande män spelande 
kort. Oliver Cromwells inflytelserike sekreterare John Thurloe deltar dock 
inte aktivt, och förklarar för sin herre varför: 

"My Lord, it will not be so well for me to play, but I will stand 
behind the chair and make and shuffle the cards with which you 
are to play the next game."9 

Liknande inflytande tillskrevs statssekreteraren Arlington som kallades 
kungens - Karl II:s - andra jag10, samt Robert Cecil som av vissa beskrevs 
som hovets alfa och omega, och av andra som "Roberto il diavolo".11 

Från Frankrike finns också exempel på hur personer i en ställning mel
lan monarken och hans undersåtar hamnade i en utsatt position. Ärkebisko
pen i Toulouse 1628 till 1651, Charles de Montchal, skrev om kardinal 
Richelieu att han bokstavligt talat arbetade slut på Ludvig XIII, som var en 
rättvis och vis, men missledd monark.12 Richelieu var visserligen ingen se
kreterare, men hade varit, och han var i en liknande situation: han betrakta
des som en uppkomling och han var onekligen en viktig rådgivare till kungen. 

Sekreterare stod dock inte bara mellan monark och undersåtar, utan 
missledde också avsiktligt sina herrar menade kritikerna: 

"princes may be subject to the abuses of their servants, who, to 
support their own ill actions, may entitle them to their names".13  

Saker gjorda i kungens namn ansågs ibland vara gjort: 
"either without his knowledge or through the misinformation and 
importunity of some that are about him".14 

Det finns uppenbarligen ett par favorittemata som är återkommande i 
kritiken mot sekreterarna. Ett huvudtema är bilden av sekreteraren som en 
drake med en häxas alla talanger: han har rövat bort den oskuldsfulle och i 
grunden gode kungen från folket, men samtidigt förvridit huvudet på honom. 
Mellan raderna förstår man att ordningen kan återställas först då ädlingarna 
på sina vita springare återerövrat kungen åt folket. 
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Ett annat huvudtema är sekreteraren som girigbuk. Han tar betalt för 
tjänster han aldrig utför, och skulle han ändå få sig till att hjälpa någon 
passar han på att skinna vederbörande in på bara kroppen. 

En del av kritiken riktad mot sekreterarna bör man kunna finna förkla
ringar till i termer av social konflikt. Kritikerna ogillade att monarken om
gavs av socialt opassande ämbetsmän, som man misstänkte kunde påverka 
beslut i en för eliten ofördelaktig riktning. En annan tänkbar förklaring är att 
mycket av kritiken av sekreterarna i själva verket var avsedd för kungamak
ten. Man vågade inte attackera kungen direkt, utan gjorde istället konstruk
tioner där man talade om hur god kungen var, och hur bra allt skulle vara om 
han bara slapp sina onda sekreterare. Att en rådgivande mellanhand på detta 
sätt kunde få klä skott för sin överordnades aktioner var sällan ett problem 
för hans chef. Tvärtom kunde ett allmänt ogillande av en sekreterare tas som 
intäkt för att denne var lojal och handlingskraftig.15 Således stärktes Olivares 
i sin tro på sin protegée Pieter Roose, som var greve-hertigens man i Span
ska Nederländerna, då denne visade sig vara hjärtligt avskydd av alla viktiga 
personer i landet.16 

Noter 
i Bark, S, Bref från Samuel Bark till Olof Hermelin 1702-1708. Senare delen 1705-1708. 

Carl von Rosen, utg. Stockholm 1915, s 128. 
2 Chronander, J P: Surge Eller Flijt och Oflitighetz Skode Spegel. Tryckt i: Om Medelti

dens Skådespel av Gustaf Edvard Ingelius. Helsingfors 1861, s 15 If. 
3 Magalotti, s 89. 
4 Elgenstierna, Bd VI, s 227. 
5 Munthe: Gripenstierna... s 259. 
6 Sylvan, s 114. 
7 Bark, s 169. 
8 Evans, s 88. 
9 Evans, s 109. 
10 Evans, s 137. 
11 Evans, s 62. 
12 Beik, s 329ff. 
13 Evans, s 88. 
14 Evans, s 88. 
15 Israel, s 186. 
16 Israel, s 186. 
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SEKRETERARENS BILD AV SIG SJÄLV 

"Reputation of power is Power; because it draweth with 
it the adherence ofthose that need protection. 

Så långt har bara belackarna kommit till tals för att få ge sin syn på saken. 
Sekreterarna själva kan man tänka har en något annan uppfattning av sin roll 
i samhället. 

Studier och hårt arbete var det recept Edvard Ehrensteen ansåg sig kunna 
rekommendera för en kansliman. Själv är han ett gott exempel på den välut
bildade tjänstemannen. Han ägnar också mycken möda i sin berättelse om 
sitt liv åt att betona hur betungande hans arbetsbörda varit - och hur otack
samt detta arbete varit. Han har utsatts för mycken avund och ständigt motar
betats.2 "Hoftjenst så wäl som gunst äro halkote och beswika ofta" konstate
rar han.3 Att hans arbetsbörda var tung skall nog inte ifrågasättas eftersom 
det finns otaliga klagomål på personalbrist från såväl högre som lägre tjäns
temän inom kanslikollegium.4 

Robert Cecil, vars inblick i sekreteraryrket var god eftersom såväl han 
själv som hans far innehaft det under en lång rad år, beskriver i sin "The 
State and Dignity of a Secretary of State's Place" också den avund som en 
sekreterare kan bli tvungen att utstå. 

"All strange Princes hate Secretaries, all Aspirers, and all Cons-
pirers, because they either kill those Monsters in their Cradles, or 
else trace them out, where no Man can discern the Print of their 
Footing." 
Ämbetet var därför smärtsamt att inneha. Men inte bara konspiratörer 

hatade sekreterare, utan även militärer baktalade dem och sekreterarnas 
"Fellow-councellors envy them, because they have most easy and free access 
to Princes". 

Att begränsa en sekreterares handlingsutrymme var, menar Cecil, inte 
helt enkelt - inte ens för hans arbetsgivare monarken. Det enda sättet kungen 
kunde göra detta på var att antingen vara sin egen sekreterare - ett råd som 
Jakob I uppenbarligen tog fasta på - eller att finna någon synnerligen lojal 
person att använda sig av.5 Samarbetet mellan monark och sekreterare be
skrivs nämligen enligt följande: 

"As long as any Matter, of what Weight soever, is handled only 
between the Prince and the Secretary, those Counsels are compared 
to the mutual Affections of two Lovers, undiscovered to their 
Friends. When it cometh to be disputed in Council, it is like the 
Conference of Parents, and Solemnization of Marriage; the first 
Matter, the second Order; and, indeed, the one Act, the other the 
Publication."6 

— 102 — 



Det var ingen liten vikt Cecil lade vid sekreterarens roll, men den låg 
inte heller helt långt ifrån deras belackares beskrivning av den mäktige se
kreteraren. I en spansk satir över en fransk sekreterare från tidigt femton
hundratal låter författaren huvudpersonen själv beskriva sitt manipulativa 
handlande: 

"The first thing I did was to give everyone to understand that I 
had such influence with the King that I could do anything I wanted 
with him and that he made no decisions without me."7  

Författaren utvecklar sedan vidare betydelsen av omvärldens föreställ
ning om sekreterarens inflytande: 

"If there was an office vacant or something had to be provided 
and two or three people asked me for it, I promised to help them 
all, if they promised to pay me for it; and at times I did not speak 
in behalf of any one of them. — And in this way, promising both 
parties, nobody could escape me."8 

Skillnaden i syn på sekreterarna mellan femtonhundratalet och sexton
hundratalet är liten, trots deras formella degradering i samband med sekrete-
rarväldenas nedgång runt sekelskiftet. Diskrepansen mellan dessa ämbetsmäns 
nya formella ställning och den fortlevande bilden av dem som fortfarande 
inflytelserika måste få sin förklaring. 

Det finns anledning att misstänka att sekreterarna var måna om att upp
rätthålla en image som den betydelsefulle ämbetsmannen som arbetade för 
det goda - Robert Cecils skrift tycker jag är ett exempel på detta. Från 
Sverige finns det liknande exempel på hur tjänstemännen oroade sig för hur 
de skulle uppfattas. I den allmänna befordringsvägen som gick genom kansliet 
under åren 1673-1674, kom många att upphöjas men några inte. Bland de 
sistnämnda återfanns Tomas Polus, Johan Svanhielm och Petter Liedeman. I 
ett gemensamt brev från de tre till rikskanslern De la Gardie framhåller de 
hur viktigt det är att omvärlden inte får en felaktig uppfattning om varför de 
inte fått del av befordringarna. De är helt enkelt rädda att människor skall tro 
att de genom "brått eller wår inkapacitet giordt oss owärdige af högha 
Öfwerheetens nådhe..."9 Några veckor senare fick De la Gardie ytterligare 
ett brev från en oroad kanslitjänsteman, statssekreteraren Johan Olivecrantz, 
som i stort sett hade samma ärende som de tre kollegorna. Olivecrantz, som 
påpekar att han visserligen är nöjd med sin ställning i kansliet, bekymrade 
sig över om inte omvärlden kunde tyda en utebliven befordran på ett felak
tigt sätt. Eventuellt kunde en sådan omvärldens vrångbild "förwändas til min 
praejudice i en och annon måtto".10 

Att framstå som en trägen och oförvitlig tjänare var viktigt. Detta fram
kommer också i flera likpredikningar över kanslitjänstemän, och det är san
nolikt att det som tas upp där är sådant som tjänstemannen själv gärna skulle 
ha sett i sitt eftermäle. I sitt trogna och flitiga arbete för överheten, var 
tjänstemannen alltid behjälplig åt nödlidande och föredrog deras ärenden på 
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ett sätt som var till deras gagn.11 Vännerna hjälptes, men även ovännerna 
älskades och stöddes.12 Att det senare var en sanning med modifikation 
framgår av Les anecdotes de Suede, en skrift som ger en beskrivning av 
några av 1660- och 1670-talens kanslitjänstemän. Upphovsmannen är okänd, 
men Johan Olivecrantz har utpekats som sannolik författare eller inspiratör 
till skriften.13 Om vi antar att Olivecrantz låg bakom anekdoterna måste de 
ses som färgade av det faktum att de skrevs efter det att han förpassats bort 
från sitt ämbete, och därför förmodligen kände bitterhet mot flera av sina 
förra medarbetare. Författaren målar upp en bild av 1670-talets ledande 
kanslitjänstemän som dumma, inkompetenta och rädda att stöta sig med 
kungen genom att komma med ofördelaktiga förslag.14 Intressant nog be
skrivs dock Lindschöld som en mer drivande kraft, och upphovsmannen 
menar att den gamla adeln hade all anledning att se honom som en av de 
främsta aktörerna bakom dess ruin efter reduktionen.15 

När författaren nämner rädslan att ge ofördelaktiga råd tangerar detta ett 
problem för tjänstemännen, nämligen känslan av utsatthet och osäkerhet i 
arbetet. I sina beskrivningar av ställningen som sekreterare återkommer pro
blemet med omvärldens avund. Robert Cecil och Edvard Ehrensteen har 
redan nämnts ovan. Ehrensteen gick till och med så långt att han rekommen
derade sin son att samla på sig så mycket pengar ämbetet kunde ge under 
den tid han hade lyckan att kunna göra det. 

"Ty Konungar älska de tjänare som de hafwa nytta af: och medan 
du kanst wara nyttig, så se tig före med alle loflige medel, att du 
kanst något förwärfa, att om lyckan skulle kasta sig, tu tå måtte 
något hafwa hwaraf tu sjelf består".16 

Osäkerheten bottnade främst i en rädsla att inte stödjas av de överord
nade, och kom för svensk del främst fram under förmyndartider. Under 
drottning Kristinas förmyndartid fick Johan Adler-Salvius rådet av kollegan 
Nils Nilsson Tungel att hålla sig borta från Sverige så länge drottningen var 
omyndig. Tungel själv trivdes illa i kansliet på grund av den högadliga 
dominansen och önskade även för egen del att han "där ifrån förlossad 
bleve".17 I England skapade osäkerheten stora problem för statssekreterar
na under Karl II. Kungen, som inte litade till sina rådgivare eftersom han var 
övertygad om att de i första hand agerade i egenintresse, försökte spela ut 
dem mot varandra. Resultatet blev att ingen vågade ge råd som kunde leda 
till problem eftersom man inte kunde lita på att stödjas av kungen. Många 
kom att ägna sig åt att göra kortsiktiga ekonomiska vinster på sina ämbeten 
istället för att ägna tid och kraft åt långsiktig planering.18 Det var helt enkelt 
för riskabelt att driva en politisk linje i en tid då monarken var som en 
vindflöjel.19 

Den bild som tonar fram av hur sekreteraren såg på sin egen situation 
pekar på en utsatt och osäker ställning, ett känsligt beroende av överordnade. 
Samtidigt tycks det som om denna ställning, under förutsättning att relatio
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nen till den eller de överordnade fungerade väl, kunde ge ett stort manöver
utrymme. 

Noter 
1 Thomas Hobbes. Citerat ur Morgan, V, Some Types of Patronage, Mainly in Sixteenth-
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2 Ehrensteen, passim. 
3 Ehrensteen, s 17. 
4 Exempelvis: Johan Silfverstierna till Lars Grubbe, Stockholm den 27 juni 1635. Kansli

tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser, vol 15. RA. 
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Gabriel Gustafsson Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Stockholm den 1 januari 1636. 
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Senare afdelningen, tredje 
bandet. Gabriel Gustafsson Oxenstiernas bref. 1611-1640. 

5 Cecil, s 265. 
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7 Keniston, 1960, s 113. 
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SEKRETERARNA, INFLYTANDET OCH 
MAKTEN 

"Great Events are not always produced by 
great Causes. The Strings are hid which move 
these vast Machines of State... 

Inflytande och makt 
För en diskussion om en grupps eventuella inflytande och makt krävs en 
definition av vad som egentligen avses med begreppen. I fortsättningen kom
mer jag att använda mig av de enkla och tydliga definitioner som Terry 
Carlbom arbetat med och som tidigare använts av Anna-Brita Lövgren i 
hennes avhandling om inflytande under Karl XI:s envälde.2 Carlbom gör en 
tydlig distinktion mellan de två begreppen makt och inflytande i vilken makt 
blir detsamma som beslutanderätt, och inflytande blir att utan att ha tillgång 
till maktpositionen ändå kunna anpassa beslut efter egna önskemål.3 Makten 
blir sålunda förknippad med kontroll över en position som är i centrum av en 
beslutsprocess, och makt måste alltid kunna leda till beslut eller order som 
efterföljs.4 Makten kan delas i två delar: formell och reell. Formellt sett kan 
en person ha en mycket stark position, men detta innebär inte nödvändigtvis 
att han eller hon har detta i realiteten. Ett sådant fall är den svenska 
konstitutionen före 1975 i vilken kungen hade en mycket stark formell makt
ställning, som dock i realiteten sedan lång tid övertagits av regeringen. I 
motsats till detta kan vi ställa Karl XI: s envälde där kungen verkligen hade 
både formell och reell makt. 

Carlboms resonemang går i huvudsak tillbaka till Robert A Dahls defi
nition av makt.5 Dahl gick dock vidare och gjorde även då det gäller infly
tandet en uppdelning i formellt och reellt inflytande.6 Samma sak gäller 
naturligtvis här som med makt att en person med möjlighet till inflytande 
inte nödvändigtvis utnyttjar - eller kan utnyttja - sitt inflytande. Dahls defi
nition av inflytande, som ligger nära Carlboms, går ut på att inflytande är en 
relation mellan aktörer där en aktör får andra aktörer att agera på ett sätt som 
de under andra omständigheter inte hade gjort.7 Graden av inflytande är 
bekymmersamt att komma åt, men kan i princip mätas med hur stor föränd
ring aktören A kan åstadkomma hos aktören B. Stor förändring är lika med 
hög grad av inflytande och vice versa.8 

Frågor man måste ställa sig då man studerar inflytande är vem eller 
vilka som kontrollerar informationsflödet som påverkar beslutsfattaren. Till 
detta måste läggas hur oberoende beslutsfattaren är i förhållande till omgiv
ningen: har han en eller flera rådgivare - en eller flera informationskällor? 
Dessa faktorer påverkar den enskildes möjligheter till inflytande. Robert A 
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Dahl ger fyra förslag till hur inflytande kan spåras och i princip kommer alla 
fyra aspekter att beaktas i det följande kapitlet. Det första är en persons 
ställning i en officiell eller semi-officiell hierarki. Jag har redan tidigare 
försökt placera in sekreterarämbetet och dess roll i Kanslikollegiums hier
arki. Dessutom har jag visat vilka grupper som håller vilka poster, samt 
konstaterat att det fanns en uppdelning i vilka som innehade högre respektive 
lägre poster. Över- respektive underrepresentation på olika poster har också 
noterats. Svagheten med denna metod är att den formella positionen inte 
säger något om inflytande. 

För det andra kan man använda sig av observatörer. I mitt fall handlar 
detta om att studera omvärldens bild av kanslimännen. Till detta har jag valt 
att kontrastera utomståendes bild med tjänstemännens egen bild av sig själva. 
Svagheten med att använda denna metod på ett historiskt material är att det 
är svårt att värdera sanningshalten i omvärldens och den egna föreställningen 
om kanslitjänstemäns inflytande. 

För det tredje kan man studera graden av deltagande i beslutsprocessen. 
Vilka deltar, hur ofta deltar man och i vilka beslut deltar man? Svagheten 
med detta är att en hög aktivitetsgrad eller ett högt deltagande i beslut inte 
heller nödvändigtvis mäter vilket inflytande den enskilde haft på utgången. 

Till sist menar Dahl att man bör titta på hur många initiativ som faktiskt 
leder till ett beslut. För min del kommer jag att försöka visa i vilken grad 
supplikanters önskemål om hjälp av ämbetsmännen tycks få genomslag. I 
detta ligger för min del en svaghet eftersom jag inte kan besvara frågan om 
hur många av supplikanternas önskemål som faktiskt en sekreterare ens för
sökte driva igenom. Däremot går det ändå att visa om något eller några anser 
sig ha fått förväntade resultat på sina förfrågningar genom sekreterarnas 
agerande. 

En stor brist i Dahls förslag menar jag är uteslutandet av den mänskliga 
faktorn. Carlbom tangerar problemet när han konstaterar att ingen människa 
är autonom, utan en produkt av miljö, utbildning, aversioner och ideal.10 

Därför påverkas heller inte beslutsfattare av bara information och medvetet 
rådgivande. Jag menar att man inte får utesluta andra inflytandefaktorer som 
släktskap och vänskap. Att hela det administrativa maskineriet var befolkat 
av nyfrälse kan orimligen varit oväsentligt trots att gammaladeln länge mo
nopoliserade beslutsfattandet. De lägre ämbetsmännens närhet till kungen 
kan möjligen också ha spelat in. Jag avser då inte alltid som direkta rådgi
vare, eller som föredragande vid protokollförda möten, utan som samtals
partners och bollplank. Att komma åt dessa frågor av ibland medvetet, ibland 
omedvetet inflytande skapar dock ändå svårare metodiska spörsmål än de 
frågor Dahl tar upp. 

Det inflytande som sextonhundratalssekreterarna tillskrevs, eller tillskrev 
sig själva, får bilda utgångspunkt för diskussionen om deras makt och infly
tande. Här handlar det inte om det hot som de i Sverige ansågs utgöra, utan 
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om att man faktiskt menade att de manipulerade makthavare. En andra ut
gångspunkt blir att man uppenbarligen måste göra boskillnad mellan den 
formella ställning de intog inom administrationen i egenskap av ämbetsmän 
å ena sidan, och deras relation till den reellt styrande vare sig denne var 
monark eller försteminister å andra sidan. Den senare relationen kunde, som 
visats, vara beroende av privata informella patron- och klientrelationer. 

Ämbetet 
Vilka formella befogenheter gav sekreterarämbetet i Sverige, England res
pektive Frankrike? Likheterna mellan de tre länderna är slående för hela 
seklet. Fyra huvuduppgifter bildade stommen för ämbetet: att öppna och 
skriva kungliga brev efter kunglig order. I uppgiften låg också att få kunglig 
signatur på brev och skrivelser. 

För det andra skulle det föras protokoll vid rådets sammanträden. I både 
England och Frankrike var statssekreteraren till och med medlem av rådet 
och kunde i denna egenskap fungera som rådgivare om han tillfrågades." 

För det tredje förde en sekreterare alltid protokoll vid riksdagarnas sam
manträden. I England var statssekreteraren att betrakta som kungens repre
sentant vid dessa möten, där han skulle fungera som sin uppdragsgivares 
ögon och öron. 

För det fjärde ingick det i sekreterarnas uppgifter att sköta all korrespon
dens med diplomater hemma och utomlands.12 Vid sidan av dessa fyra upp
drag som är gemensamma för de tre länderna fanns mer unika uppdrag i vart 
och ett av de olika länderna. 

I England hade exempelvis sekreterarna traditionellt ett ansvar för kung
ens säkerhet. För detta ändamål hade man skapat egna underrättelsetjänster13 

som fungerade på tre olika sätt: man hade spioner, man hade kontroll över 
postväsendet och man fick veckorapporter från alla ambassadörer.14 Spioner 
användes inte bara för att hämta information i främmande länder, utan också 
för att kontrollera ämbetsmän på hemmafronten. Statssekreterarna Arlington 
och Williamson exempelvis ägnade mycket kraft åt att spionera på ämbets-
kollegor.15 Hemligheter som samlades in på det här sättet utgjorde en mycket 
viktig del av hela det informationsflöde som kom sekreterarna till del. 

Kontrollen över postväsendet medgav rättigheten att öppna all post inom 
riket, och denna möjlighet användes också.16 Viktigt att komma ihåg i sam
manhanget är att underrättelsetjänsten betraktades som sekreterarens privata 
angelägenhet likaväl som den information som inhämtades genom den. Be
slutet om med vem man skulle dela kunskaperna var helt och hållet sekret
erarens. Man kunde därför till och med undanhålla information från kungen.17 

Förutom Frankrike och England var det inga länder som på detta sätt kunde 
hålla sig med en egen avdelning för underrättelsetjänst.18 I övriga Europa 
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fungerade de enskilda diplomaterna på uppdrag i främmande land, och de 
kontakter de kunde skaffa sig där, som viktiga underrättelsekällor.19 

Även om de svenska sekreterarna inte spelade samma centrala roll för 
hemlig underrättelseverksamhet som de engelska, var ändå kansliet navet för 
denna verksamhet. Dels berodde detta på kansliets ställning som utrikes
politiskt centrum och därmed ansvarigt för diplomatin, dels genom att 
postväsendet låg under dess ansvarsområde.20 Eftersom kanslisekreterare ofta 
användes vid diplomatiska uppdrag, kom de genom sina rapporter hem att 
fungera som kunskapsgivare. Såväl Johan Adler-Salvius som Edvard 
Ehrensteen byggde upp egna nätverk för informationsinhämtning under sina 
tider på utrikes beskickningar.21 Under såväl Karl IX: s som under Gustaf 
Adolfs tid användes sekreteraren Erik Jöransson Tegel som spion. Han var 
också under en tid ansvarig för organiserandet av hela Karl IX: s underrättel
seväsen.22 Till kansliet fanns också korrespondenter knutna, och under Mag
nus Gabriel De la Gardies tid fanns det sådana i Venedig, Bryssel, Rom, 
Konstantinopel, Neapel och Amsterdam.23 

Postväsendet var från 1626 knutet till kansliet, men fungerade tämligen 
självständigt. I dess uppgifter låg, förutom den att förmedla post, att rappor
tera händelser från de orter där det fanns postmästare - rapporter som ställ
des antingen direkt till rikskanslern eller till någon av kanslitjänstemännen.24 

Uppgifter inhämtade på detta sätt sammanställdes sedan ofta, enligt europe
isk förebild, i så kallade posttidningar.25 Genom andra länders posttidningar 
som kom på bakvägar till det svenska kansliet höll sig de svenska tjänste
männen informerade om händelser i Europa.26 I Sverige var dock inte alls 
underrättelsetjänsten av samma privata karaktär som i England, och uppgif
terna var ämnade för kansliet som helhet, inte endast för dess sekreterare. 

I sin dagliga rutin, och i stora drag, överensstämde därför sekreterarnas 
arbetsuppgifter väl vare sig de var verksamma i Sverige, England eller Frank
rike.27 När det gäller inflytande kan man konstatera att sekreterarna inte hade 
någon formellt reglerad rådgivande funktion. Inte heller hade de någon form 
av formaliserad beslutanderätt eller utnämningsrätt. I denna bemärkelse var 
gränserna för en sekreterares befogenheter klart satta. 

Gör man en jämförelse med deras mäktiga föregångare femtonhundratals-
sekreterarna gäller samma resultat - formellt sett var arbetsuppgifterna mycket 
lika varandra. Vad som skiljer åt i den senare jämförelsen är platsen i den 
politiska hierarkin som omgav kungen. 

Under vissa förhållanden fick dock ämbetets formella karaktär ge vika. 
Trots alla stadganden och kansliordningar förekom det, som redan visats, 
perioder då dessa sattes ur spel på grund av yttre omständigheter. För Sveri
ges del gällde detta exempelvis under en period av 1630-talet och en period 
av 1670-talet. I det förra fallet rådde stor personalbrist i kansliet. Redan 
under 1620-talet hade Johan Adler-Salvius under en tid, trots att han då bara 
var sekreterare, varit den reelle ledaren för kansliet under Axel Oxenstiernas 
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frånvaro. Under 1630-talet stärktes hans ställning ytterligare då Oxenstierna 
var borta. De två kansliråden som egentligen enligt förordningen skulle leda 
kansliet fanns inte heller att tillgå. Den ena posten var sedan 1629 vakant 
och den andra besatts av Per Banér som dock under långa tider måste från-
vara på grund av psykisk sjukdom. Som en följd av detta kom Salvius i 
realiteten att bli kansliets chef och betraktades också som sådan av utomstå
ende.28 

Under mitten av 1670-talet delades kansliet i ett Stockholmsbaserat 
hemmakansli och ett fältkansli som upprättades vid Karl XI: s fältläger under 
det skånska kriget. Fältkansliet bemannades med sekreterare, under det att de 
högre tjänstemännen inklusive rikskanslern fick stanna hemma. Kungens 
närvaro, samt kommunikationsproblemen med Stockholm, kom att leda till 
att fältkansliet blev det verkliga navet i Sveriges politiska liv. Magnus Ga
briel De la Gardie klagade också mycket över att ha blivit avskuren.29 

Även utomlands åsidosattes reglerna under vissa tider. I Frankrike kunde 
det gå till så att kungen helt enkelt gav sekreterarna carte blanche under sin 
frånvaro. Under sommaren 1642 då kungen ledde armén i söder lämnade han 
kvar brev med bara sin namnunderskrift på hos de sekreterare som inte 
följde med i fält. För dessa var det sedan bara att fylla i ett beslut.30 Något 
liknande exempel finns inte från något annat land. 
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INFLYTANDET 
Sverige 

"Detta förmån I, högädle Herr Sekreterare, på grund av 
Edert inflytan de hos Kungl. Maj. lätt utverka, och som I 
förmån det, ber jag ivrigt av hjärtat Eder att I även må 
vilja det, och skulle ha bett Eder än nu omständligare, om 
jag ej själv rönt de tydligaste bevis på Eder välvilja mot 
vårt kollegium. Statt oss bi, ber jag, såsom förut, med 
Eder hjälp, Eder röst och Edert inskri dande, och I skolen 
göra oss alla och envar Eders Exc. för evigt förbundna 
med ett enastående kärlekens och tillitens band.>n 

Genom sitt ämbete kom den kunglige sekreteraren och kanslitjänstemannen 
att bli en ytterligt välinformerad person. Om man någonsin skall tala om 
spindeln i nätet, så bör det bli då man talar om sekreteraren i mitten av ett 
enormt informationsnät. All korrespondens av vikt passerade sekreterarnas 
ögon och alla diskussioner i statliga organ avlyssnades och protokollfördes. 
Därutöver deltog de i möten mellan främmande sändebud och svenska före
trädare. Inte bara var de välinformerade - de var också vanligen bland de 
första med kännedom om händelser och skrivelser samt beslut tagna av 
kung, råd eller riksdag. 

Någon av sekreterarna fanns dessutom alltid nära monarken, oavsett var 
denne befann sig. I kraft av sitt ämbete hade de således tillgång till den 
yttersta beslutsinstansen, och de föredrog ärenden inför denna. Det var dock 
inte bara monarken som de hade tillgång till. Genom sitt rikliga korrespon
derande hade de kontakt med, eller kunde ta kontakt med, varje viktig person 
i sina respektive länder. 

För många människor blev sekreterarna en viktig källa till information, 
men också som kanal in till maktens inre. Helt uppenbart levde många i den 
föreställningen att sekreterarna kunde påverka beslut genom att lägga ett ord 
inför kungen i samband med föredragningen av ett ärende. I Sverige var det 
därför vanligt förekommande att ett brev till Kunglig majt i ett ärende kom
pletterades med ett brev till en sekreterare i vilket man bad om stöd för sin 
sak. En kartläggning av vad man skrev till en svensk sekreterare om och hur 
man förväntade sig att denne skulle agera kan förhoppningsvis ge en klarare 
bild av sekreterarens möjligheter att agera. 

Jag har för ändamålet undersökt drygt trehundra brev under perioden 
1600-1680. Detta är det totala antal brev som finns bevarade i Riksarkivets 
serie "Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser" för vart femte 
år med början 1600. Breven är ställda direkt till en enskild sekreterare eller 
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en grupp sekreterare. Det exakta antalet brev per år finns angivna i not.2 

Resultaten av denna studie överensstämmer med den bild jag fått efter den 
mer översiktliga genomgång jag gjort på hela materialet. Nedslagsåren är 
således inte extremer vare sig till antalet brev, eller i fråga om brevens 
innehåll. 

Ärendetyper 
Vad skriver man om? I hälften av fallen rör det ärenden som kan kategori
seras som rent privata. Med detta avser jag förfrågningar om att få ut inne-
stående lön, önskemål om att få överta någons tjänst, önskemål om att få 
konfirmation på förläningar eller liknande. Andra privata ärenden kan gälla 
rena familjefrågor som inbjudan till bröllop. Den övervägande delen av de 
rent privata ärendena rör dock ekonomiska frågor och de allra flesta gäller 
donationer och förläningar.3 

Den andra knappa hälften av breven rör vad som kan kategoriseras som 
statsärenden. Dessa är dock i många fall förknippade med privata önskemål 
eller semi-officiella önskemål. Många av dessa brevskrivare ber om eller ger 
information i de mest skiftande ärenden. Med semi-officiella ärenden menar 
jag fall där en brevskrivare talar om ett officiellt ärende som måste avgöras, 
men där han utnyttjar privata kanaler för att skynda på beslut eller för att få 
igenom "rätt" beslut.4 

Breven ger en bild av den väldiga spännvidd som en kanslitjänsteman 
under sextonhundratalet hade i sin yrkesutövning. Från år 1600 spänner 
ärendena över allt från en önskan från Peder Nilsson Jakobsköld att få in
struktioner för de förhandlingar med ryssarna som snart skall starta5 till den 
högviktiga frågan om en förkommen paulun.6 Från slutet av perioden finns i 
princip samma spännvidd, med ärenden som täcker allt från Gustaf Adolf De 
la Gardies önskan att få riva en liten byggnad för att kunna bygga en bad
stuga åt sitt folk,7 till brev med önskemål om information från Kommissio
nen för granskning av förmyndarregeringens förvaltning.8 

Exemplen är ytterligheter och däremellan ligger det stora flertalet ären
den. Uppenbart är dock att sextonhundratalets kanslitjänsteman fick brev om 
allt från de mest banala ärenden till viktiga statsangelägenheter. Här 
utkristalliserar sig en bild där kanslitjänstemännens uppgifter kan delas upp i 
två delar: det ena är att vara mellanhand mellan Supplikant och regent i 
framför allt ekonomiska ärenden. Det andra är att agera som givare och 
mottagare av information. 

Frågan är då hur brevskrivarna förväntade sig att sekreteraren skulle 
agera. Återkommande i breven - oavsett från vilken tid de är - är att skriva
ren ber att få sitt ärende föredraget inför kungen och att få en god resolution 
på det. Några exempel på hur det kan se ut är när residenten i Amsterdam 
Harald Andersson Appelbom i ett brev till Anders Gyldenclou ber den se
nare att: 

— 113 — 



"på det favorabelste hafwe migh i minne och wydh occassioner hafwa min 
saak och ringe persohn till det bäste recommenderat".9 

Fältmarskalken Evert Horn ber 1610 sekreteraren Erik Elofsson att "förs
kaffe" honom ett kungligt brev på att köpmännen i Reval måste bistå honom 
med pengar.10 Vid ett annat tillfälle ber en okänd skribent att Erik Elofsson 
skall tala med kungen om bistånd till ett fästningsbygge. Detta är ett exempel 
på hur man använder en tjänsteman som mellanhand i ett officiellt ärende 
som i och för sig inte borde ha några problem att gå igenom hos kungen. 
Karl Henriksson Horn lägger sig ut för sin sjuke systerson som inte har 
möjlighet att komma till den plats han förväntas till. I brev till Mickel Olofs
son ber Horn nu "att i wele wäll göra" för systersonen.11 

Anders Larsson Wall ber i brev daterat Örebro den 3 mars 1655 att 
sekreteraren Johan Winbladh skall "förhielpa mig till en Nådigh" resolution 
på en Supplik som redan skickats in. Suppliken avser att Wall vill ha ut sin 
lön för 1654. Dessutom ber Supplikanten Winbladh att hålla ögonen öppna 
efter en bättre post åt honom.12 Det är dock inte alltid som en Supplikant ber 
att kanslitjänstemannen skall tala med kungen. 1670, under förmyndar
regeringen, var det istället ett gott ord hos rikskanslern som var det man 
åtrådde. Lektorn Andreas Henrici Heinricius i Viborg som gärna ville be
hålla den lektorstjänst han höll på att förlora, och som till yttermera visso 
höll på att ruineras, bad just om att Johan Bergenhielm skulle tala med 
rikskanslern om saken. 

Följebrev 
Många brev är följebrev till redan inskickade suppliker. Supplikerna var i 
normalfallet ställda till kungen och hanterades enligt kansliets arbets
förordningar. Breven till sekreterarna var komplement riktat till den som var, 
eller åtminstone antogs vara, den som skulle föredra ärendet inför kungen. 
Detta visar att brevskrivarna klart levde i den tron att sekreteraren, eller 
andra kanslitjänstemän av olika rang, hade möjlighet att påverka beslut ge
nom sitt ingripande. Eftersom breven öppnades inför kungen och beslut ofta 
togs direkt - alternativt remitterades - var det nödvändigt att sekreteraren var 
införstådd i brevets innehåll redan innan det öppnats för att han skulle kunna 
hinna ingripa till supplikantens fördel. Om det var så det hela gick till är 
svårt att veta, men i några exempel antyds hur brevskrivarna tänkte sig att 
det hela skulle ske. 

Förväntningar 
Kierstin Persdotter skriver till Jacob Sneckenberg den 20 mars 1675 och ber 
honom läsa igenom de medsända dokumenten för att sedan "Anten igenom 
sigh siellf, eller nogon annan bestelie H Kongl. Maj tth uthi allernådigste 
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händer".14 Dokumenten, som inte kunnat återfinnas, skall intressant nog läsas 
av sekreteraren innan de föredras för kungen. Det rör sig således inte om att 
gå den vanliga officiella vägen, vilket ytterligare styrks av att dokumenten 
inte återfinns i kansliets diarier. Här antyds också att Sneckenberg kan lämna 
ifrån sig ärendet om det passar honom bättre. Varför, kan man undra? Är det 
så att Kierstin Persdotter är osäker på Sneckenbergs förmåga att få igenom 
ett positivt resultat? Detta är en möjlig tolkning, men hennes tro på att hon 
valt det rätta sättet för sina ärenden stärks ändå av hennes löfte om att 
omaket skall belönas.15 

Landshövdingen Magnus Dureel gör också en antydan om hur det tänk
tes gå till då en kanslitjänsteman ingrep i ett ärendes gång. I brev till hov
rådet Lindschöld den 30 mars 1675 påminner han om sina privatsaker så "att 
iagh finge någhorlunda settia mit ringa huus i Någhon redha". Genom 
godsbyten skulle han kunna "förbettra mit ståndh iagh som andre kunde på 
Riddarhuset settia mit Wapn till primam classem der friherrarnas Wapner 
stå". Dureel har genom sin bror Peter hört att Lindschöld redan tagit sig an 
ärendet och "lagt någhre fundamenter här till hoos hans K. Mt".16 

Om det senare är sant eller ej är ovidkommande för det faktum att 
Magnus Dureel tilltrodde Lindschöld möjligheten att tala med kungen om ett 
ärende av den här typen. Liksom i fallet med Kierstin Persdotter utlovar även 
Dureel att visa "een reell taksamheet".17 

Från samma tid, 14 september 1675, är ett brev från Johan Hård som 
skriver till ett för oss okänt kansliråd. Hårds ärenden i innelyckta brev gäller 
såväl kyrkotionden som ett saltskepp. Nu önskar Supplikanten att detta "hans 
Kmt: wid gifit tillfelle herr Cancely Rådet underdånigst föredraga, och mig 
een nådig Resolution förskaffa tektes".18 Vid givet tillfälle! Uttrycket antyder 
med all önskvärd tydlighet att Johan Hård inte alls anser att brevet behöver 
läsas upp enligt de gällande rutinerna, utan kan - och kanske rentav bör -
läsas upp vid ett lämpligare tillfälle. I vart fall visar det att vårt okända 
kansliråd ansågs ha möjlighet att välja tillfälle för när han ville tala med 
kungen om ärendet. 

Att ta vägen via en sekreterare eller annan kanslitjänsteman var uppen
barligen en väg som betraktades som både säkrare och snabbare än att enbart 
uppvakta kungen. Henrik Höghusen uppvaktades i brev den 14 oktober 1665 
av Skånes, Hallands och Blekinge generalguvernement som ansåg att dess 
ärenden "så mycket snarare och bätre, gienom Hr Secreteraren Vigelaae, 
kunna Expedierade blifwa".19 Helst hade man velat dra ärendet muntligen 
men någon möjlighet till detta hade inte givits, varför man från 
generalguvernementets sida valde att skriva istället. "H Secret:, må giöra 
sigh säker, och een wiss förhopning at iagh slik omak, skall icke allenast 
med plichtig remunertion för skylla..."20 

Från den tidigare delen av seklet finns ett brev från Anders Larsson till 
Botila som ber om en tjänst som är något annorlunda än de tidigare fallen. 
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Anders Larsson hade i Reval velat sätta upp ett provianthus i hamnen, men 
genom detta hamnat i dispyt med borgmästare och råd i staden. Bråket hade 
gått så långt att stadens borgare förstörde byggnationen i protest mot den. I 
brev bad Anders Larsson att hans "gode vänner" Nils Chesnecopherus och 
Peder Nilsson Jakobsköld i det fall borgarna vände sig till kungen för stöd, 
måtte uppehålla dessa så att han själv hann fram till Stockholm för att per
sonligen kunna försvara sitt projekt.21 

Sekreteraren Anders Gyldenclou anklagades vid flera tillfällen för att 
ordna saker mot oskälig ersättning. Kanske var det detta rykte som gjorde att 
Sven Mårtensson Strussberg vände sig till just Gyldenclou för att få hjälp 
med ett donationsärende där han kommit till korta. Mot ersättning av "ett 
Bohagzstycke" hoppades han att sekreteraren skulle ärendet "föredraga eller 
på annat sätt, som han bäst wet mig tiänligast wara, ändra låtha, det steiler 
Jag tiänstl. till hans gottbefinnande, effter som Jag och till honom det tiänstlige 
förtroende hafwer".22 Gyldenclou skulle föredra ärendet eller låta ändra be
slutet på annat sätt. Hur undrar man? 

Samuel Kempensköld ombads av landshövdingen Stellan Mörner att 
"föör den höghlofflige Regeringen praesentera" ett ärende som gällde Mörners 
hustrus gods. Eftersom det inte framgår av brevet i övrigt om en Supplik 
hade skickats in separat vet man inte om förfrågan avsåg att Mörner bad att 
just Kempensköld skall föredra ärendet, eller om det var en förfrågan om 
Kempensköld ville göra detta på basis av just detta brev.23 

Tjänster och gentjänster 
Som redan visats av det föregående var det vanligt förekommande med 
lockbeten i form av erbjudanden av gentjänster. Granskar man materialet 
utifrån denna aspekt kommer man att finna åtskilliga sådana uttryck för 
erbjudanden - oftast hållet i allmänna ordalag men nog så ofta konkreta. I de 
senare fallen kan det röra sig om gåvor som exempelvis "een Pålnisk hest, så 
godh som hundrade daler"24, två skeppund vin25, något bohagsting till sekret
erarens bygge på landet26, en klocka27 eller "ett mycket vackert looskins 
jackefooder, så gott som någon hög och förnähm herre skall kunna bärat".28 

I vissa fall inledde man i mindre skala i avvaktan på att rätt beslut skulle 
tas. Henrik Fleming till exempel utlovade Henrik Höghusen stor tacksamhet 
"och til en liten begynnelse nu i förstone H CantzelijRådets stall här i Stock
holm medh en läst hawfa fournera".29 Man giver vad man haver, tycks ha 
varit supplikantemas devis. Därav denna lite udda muta från Johan Hadorph 
till Henrik Höghusen: som tack i förväg för förväntad hjälp i en ägotvist 
översände han ett "register öfwer wåra tryckta handlingar i Kongl. Mttz 
regementz tijdh, att om något wore som kunde hr Cantzlirådet behaga, will 
iag gerne dem förskaffa".30 Till sist finns här ett ganska logiskt uttryck för 
relationen mellan Supplikant och tjänsteman. Supplikanten behövde hjälp, 
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ofta i ekonomiska frågor, och tjänstemannen hade goda utsikter att tjäna 
ekonomiskt på att ärendet gick igenom. Ebbe Ulfeldts brev till Höghusen i 
juni 1680 speglar just denna relation: "befordra att Jagh någet uti händerna 
kunde ernåh, hwarmedh Jagh Myn skyldige Tacksamheet demonstrera 
kunde..."31 

Vanligare var dock att den tacksamhet man avsåg att visa hölls i mera 
allmänna ordalag. Uttryck som "Uthi huadh måtte iagh kan Wara eder till 
tienst, och willie gör iagh gerne..."32 eller "Sådan eder god förfordring och 
stora omak will iagh eder tacksambligen medh altt gott förskylle så att i 
skole havfe orsak till att tacke mig."33 Återkommande uttryck är att hjälpen 
skall "förskyllas", ibland med tillägget "lita på det". I ett post scriptum 
skriver Hans Nilsson till sekreteraren Botvid Ravelsson den 14 september 
1630 och ber Ravelsson: "görer edert bästa, dett skal bliua förschyllt".34 

Schering Rosenhane som fått muntligt löfte av Anders Gyldenclou om 
ett gods, inkom i ett brev med förslag på vilket han helst vill ha. Brevet 
avrundas med att Rosenhane hoppas att Gyldenclou inte skall tvivla på att 
tacksamhet kommer att visas för hjälpen.351 ett annat brev lovas Gyldenclou 
"wircklig recompension" för den favör brevskrivaren Gregor von Winsen 
hoppas på.36 

Allmänt hållet, men ändå helt tydligt, är Johan Forbes brev där han 
utlovar att "een tacksamb och angenähm Discretion skall iagh hoos H 
CantzlieRådetz K. fru ofehlbart afleggia, när iagh förnimmer att dheröfwer 
een nådigh Resolution fallin är".37 Ärendet gällde gårdar som drottning 
Kristina på sin tid förlänade Forbes svärfar som tack för försträckningar till 
kronan. Svärfadern var nu död och Forbes ville få gårdarna skrivna på sig 
själv, trots att de normalt sett skulle reduceras till kronan. Argumentet For-
bes anför för sin sak är svärfaderns, hans egna, hans farfars och hans fars 
trogna tjänster mot staten. 

Mutorna och erbjudandena om gentjänster, konkreta eller mer abstrakta, 
antyder att vägen via en sekreterare till ett beslut var en icke-officiell väg. 
Redan har vi sett att dessa brev ofta var följebrev till officiella skrivelser som 
man sökte stöd för. Mutorna visar att det kunde krävas lockbeten för att få 
den hjälp man förväntade sig kunna få, men inte bara det. Mutor antyder 
också enligt mitt förmenande att det ansågs vara lönande att vända sig till en 
sekreterare. Han hade helt enkelt möjlighet att inverka på vissa beslut. Helt 
säker på att få hjälp kunde man dock inte vara och ibland fick man ta till 
andra påtryckningar än mutor för att sätta press på tjänstemännen. Detta 
gäller fall där Supplikanten tycks osäker om sitt språkrörs möjligheter eller 
vilja att hjälpa till. Riksrådet och fältmarskalken Lars Kaggs brev den 13 juni 
1659 kan möjligen höra till den senare kategorin. Kagg hade lämnat ett 
ärende till Edmund Gripenhielm och skrev nu för att förhöra sig om utfallet. 
Vad ärendet gällde framgår inte, men han har bett Gripenhielm att föredra 
det inför kungen och genom detta "förskaffa migh en godh Resolution, så 
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myckit som Hr Secreteraren ståår till at giöra". Möjligen hade Kagg tänkt sig 
att det hela skulle flyta lite smidigare eftersom han mot slutet av brevet ber 
sekreteraren skriva och tala om ifall han kanske borde "bemöda någon annan 
samme ährendhe at uträtta".38 Det senare kan ses som ett sätt från Kaggs sida 
att markera att hans tålamod höll på att tryta - Lars Kagg var förmodligen 
genom sin samhällsposition i stånd att visa detta. I det förtäckta hotet om att 
byta till en annan hjälpande hand låg ju också det att Gripenhielm skulle gå 
miste om en eventuell gratifikation. Ytterligare kan det ses som en påtryck
ning i ljuset av vad vi sett i vissa engelska exempel. Den person som kunde 
samla på sig flest ärenden tjänade mest pengar, men inte nog med det. Man 
måste uppehålla ett visst rykte för att kunna dra till sig supplikanter.39 

Kanslitjänstemännen som förmedlare 
Ibland sökte dock Supplikanten stöd omedelbart av en tredje person och 
kontakten förmedlades bara av den sekreterare som kontaktats. Det gällde 
exempelvis då Johan Höghusen bad sin bror tala med kollegorna Rehnsköld 
och Örnstedt om ett ärende som de skulle komma att bli kontaktade om.40 Ett 
liknande ärende gäller ett brev från Leonard Ribbing till Erik Lindschöld där 
Ribbing ber Lindschöld att komma ihåg honom "hoos den bekanthe person 
hr g: om han will så hafr han 100 dl maner och medel bonis modis att 
effectuera Kongl. willia".41 Möjligen kan här med herr G avses Johan Gyllens-
tierna, eller eventuellt dennes bror Göran. 

Utomstående förmedlare 
Många gånger rörde breven ärenden där den egentliga Supplikanten inte själv 
kom till tals utan hade vänt sig till en förmedlare. Förmedlaren var oftast en 
person i högre ställning än Supplikanten eller i vart fall, får man förmoda, en 
person vars inblandning skulle kunna ha en gynnsam effekt på sekreterarens 
vilja till samarbete. Det är i dessa fall som vi finner mer vanligt folk som ber 
om hjälp. Nils Jönsson i Reval bad exempelvis i ett brev 1610 till Nils 
Chesnecopherus att denne skulle försöka utverka något underhåll för en 
slottsfogdehustru som mist allt. Kvinnan, som hade fem små barn att under
hålla, hade brutit upp från Reval och färdats till Sverige för att om möjligt 
kunna få stöd hos kungen.42 Karl Horn ville att sekreteraren Mickel Olofsson 
skulle lägga ett gott ord hos hertig Karl för en ryttmästaref*3; Johan Adler-
Salvius bad Lars Grubbe att "hielpa E Larsson till ett kalffskinn", det vill 
säga till adelskap44; Axel Lilliegren bad för en gerichtsfogde som han hoppa
des skulle kunna få ut de 200 riksdaler av borgmästare och råd i Narva som 
han tidigare försträckt45. Jonas Johannis Scarinius bad Henrik Höghusen om 
hjälp åt en kyrkoherdeänka med fyra små barn som man ville skulle försörjas 
av makens efterträdare.46 
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Vad man framför allt sökte var någon med kontakter i kansliet och det 
är ganska tydligt att inte vem som helst kunde närma sig en sekreterare. 
Intressant är också att det i dessa fall lika ofta var mellanhanden som lovade 
att omaket skulle ersättas på det ena eller andra sättet. Ibland framställdes 
ärendet som en personlig favör åt mellanhanden trots att det i själva verket 
gällde en tredje person. När exempelvis Peder Stolpe i Livland ville ha hjälp 
åt sin gode vän - en för oss okänd livländsk adelsman - vände han sig till 
den svenske kunglige sekretetaren Peder Jakobsköld, som vid tidpunkten var 
i Narva, för att be denne göra vad han kunde. Jakobsköld ville tydligen 
hjälpa till och han i sin tur vände sig till sin "broder och synnerlige gode 
vän" i kansliet Mickel Olofsson.47 Exemplet visar således hur A (den livländ-
ske adelsmannen) vänder sig till B (Peder Stolpe) för att via denne få kontakt 
med kansliet. B (Stolpe) kontaktar C (Peder Jakobsköld) som i sin tur i ett 
brev till D (Mickel Olofsson) rekommenderar den livländske adelsmannens 
sak. Som stöd för ärendet hänvisar C (Jakobsköld) till B:s (Stolpes) positiva 
uttalanden om A (adelsmannen). Här används således två mellanhänder för 
att uppnå målet, nämligen kontakten med Olofsson. 

Kanslitjänstemannen som kanal till makten 
Att det var viktigt att ha en kanal in i kansliet framgår i flera fall. Nils 
Jönsson lade sig ut för en skeppsägare vars förlista skepp hade plundrats av 
bönder: "och aldenstundh han ingen kenner der hoos hög. h: f. n: som honom 
der hans saak fordra kann" bad Jönsson att Mickel Olofsson skulle vara 
skeppsägarens talesman.48 Baltzar Bäck, som efter en misslyckad krigskampanj 
var rädd att bli utsatt för förtal, bad i ett brev till Peder Jakobsköld att denne 
måtte föra hans talan om någon skulle klaga inför kungen.49 Ståthållaren 
Philip von Scheiding i Narva behövde 150 hästar till befästningen eftersom 
den betraktades som en nyckelställning. Ett sändebud från staden var på väg 
till Stockholm för samtal med kungen, men för säkerhets skull bad von 
Scheiding att sekreteraren skulle hjälpa sändebudet vid mötet med kungen.50 

Viceamiralen Hans Hansson i Stralsund hade problem med stadsbefolk
ningen och måste tillgripa våld för att få tillgång till ammunition och provi
ant. Dels bad han om ett kungligt brev till borgmästare och råd för att få ett 
samarbete till stånd, men han bad också att eventuella klagomål som kom in 
till kungen skulle vidarebefordras till honom så att han visste vad som sades 
om honom.51 Residenten Harald Appelbom påminde i brev till Anders 
Gyldenclou att denne hade lovat att "wydh hofwet wara migh till promotion 
och fördeel Och såsom iagh weet min S H och myckit gott kunna 
uthrätta i denne saak: så bedher iagh på det trootienstflytighest att min S H 
täckes på det favorabelste hafwa migh i minne och wydh occassioner hafwa 
min saak och ringe persohn till det bäste recommenderat."52 
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Kanslitjänstemännen hjälper varandra 
Ytterligare stöd för tesen att vägen via en sekreterare var lönsam visar det 
faktum att de helt invigda, det vill säga sekreterarna själva, ofta använde sig 
av sina kanaler inom kansliet. Kanalerna var i dessa fall de sekreterare, eller 
andra tjänstemän, som för tillfället vistades i kungens, eller hans ställ
företrädares, närhet. Därför skrev sekreteraren Johan Silfverstierna till Lars 
Grubbe då "Cantzlyt ähr swårt illa bestält på folck som skole arbeta". 
Ingen fanns att ta hand om de tyska ärendena och det var svårt att få tag på 
kvalificerat folk. Grubbe, som enligt Silfverstierna stod i särskild gunst hos 
rikskanslern Oxenstierna, ombads därför tala med honom om saken.53 När 
Mattias Björnklou ville hjälpa en ung adelsman som "ingen bekanter hafwer 
ther hemme" att få konfirmation på ett gods i Ingermanland, vände han sig 
till Anders Gyldenclou. Björnklou konstaterade att han redan stod i skuld till 
Gyldenclou och "altså rekner iag thette till the förre".54 

Jonas Klingstedt vände sig till Johan Bergenhielm med anledning av den 
ryska legationen och hoppades att då Creutz avgick ingen skulle komma 
mellan Klingstedt och Tiesenhausen i rang då de skulle åka iväg. Detta vore 
nämligen "förklenligit" för Klingstedt, som hellre såg en överordnad som 
stod över både honom och Tiesenhausen, snarare än att någon skulle hamna 
mellan dem i rang. Förutom detta bad han om Bergenhielms assistens i 
godsfrågor som gällde Klingstedts goda vänner bröderna Baranoff.55 

En som verkligen måste ha varit insatt i hur saker och ting fungerade var 
Magnus Gabriel De la Gardie som i brev till Örnstedt uttryckte sin förargelse 
över att hans nya position som drots inte motsvarade vad han menade var rätt 
och riktigt. Bland annat undrade De la Gardie över varför han, i motsats till 
företrädaren, inte skulle presidera i hovrätten - han fick inte ens några domar 
att skriva under. Uppenbart är att behandlingen gick hans ära för när och 
hans brev slutar med en begäran att Örnstedt skall be kungen om en förkla
ring om hur saker och ting skall skötas. Det intressanta här är avslutningen 
där den gamle rikskanslern ber sin före detta anställde att låta insinuera 
denna Supplik hos kungen vid tillfälle. Hela sättet att gå till väga visar dels 
De la Gardies hjälplöshet, dels att han tilltrodde kansli tjänstemannen Örnstedt 
att kunna hjälpa sig.56 Att den före detta rikskanslern tvingades vända sig till 
sina egna underordnade med begäran om hjälp var ingen engångsföreteelse, 
och han lovar till och med ersättning för besväret som så många andra P 
Under det skånska kriget gällde samma system för de högadlliga rådsherrarna 
- de måste gå via de nyfrälse sekreterarna för att nå kungen.58 Det var dock 
inte bara under Karl XI:s tid som aristokratin tvangs vända sig till kansliets 
tjänstemän för att få hjälp med ärenden. Under en tid då Axel Oxenstierna 
var rikskansler - närmare bestämt under de två sista åren av 1640-talet -
utverkade Nils Nilsson Tungel, mot kontant ersättning, brev på gods åt rik
skanslirådet Johan Oxenstierna. Oxenstierna var både Tungels överordnade i 
kansliet och rikskanslerns son, men fick ändå lov att gå den vägen för att få 
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drottningens underskrift på sina donationer.59 

Ändå mer uppseendeväckande är att rikskanslern Axel Oxenstierna själv 
använde sekreterare som promotorer hos drottningen. 1645 ville Oxenstierna 
med sekreteraren Gyldenclous hjälp skaffa sig ett antal gårdar. I en rapport 
till sin chef skriver Gyldenclou att drottningen har visat sig positivt inställd, 
och att Oxenstierna förmodligen till och med kan öka det önskade antalet 
gårdar. Man måste dock handla raskt varför sekreteraren begärde snabbt svar 
från rikskanslern huruvida han skulle "skaffa theropå een godh resolution - -
- bäst synes wara, at thet skedde på een gångh".60 Det senare kan tolkas på 
olika sätt: antingen var det konkurrens om gårdarna och det gällde att komma 
först, eller också var det bråttom för att man ville agera medan drottningen 
fortfarande var positiv. I vilket fall som helst visar Gyldenclous brev på 
sekreterarens styrka - han visste hur ett ärende skulle hanteras genom den 
information han besatt, och genom den närhet han hade till drottningen. 

Framgångsrika ärenden 
Hur kan man då se ifall de önskemål som kom in till tjänstemännen i kansliet 
bifölls, eller i vilken grad de avslogs? Den väg man kan gå är att se uttryck 
för tacksamhet i brev, och då inte bara uttryck för allmänt hållen tacksamhet 
utan tydliga exempel på att man tackar för att det man önskat gått igenom. 

Ett sådant exempel är Harald Appelbom som velat få hjälp av Gyldenclou 
till att kunna fordra sin lön av Spiring. Han framför sitt tack för att ha blivit 
hjälpt "till een godh expiditin". (sic!/1 Ett annat exempel som jag tar för ett 
tydligt tack för hjälpen, är ett brev från Margareta Axelsdotter där hon tackar 
för det goda som sekreterare Gyldenclou har visat henne och hennes nära. 
Som tack för detta hade hennes måg skickat tre oxar till sekreteraren och 
Margareta Axelsdotter undrar om de mår bra och kommit fram.62 

Måns Mårtensson i Vadstena både tackar för hjälp och ber om ny hjälp i 
sitt brev den 4 januari 1640. Vad han fått hjälp med framgår inte, men han 
tackar för det som gjorts och för detta skall han efter sin "ringa lägenhet — 
recompensera og afftiena på huad sett iag någon tyd hälst kan och tömma 
den pung iag hafuer". Förutom att framföra sitt tack med löfte om ersättning 
ville Mårtensson också ha frihet för en sätesgård och bad därför sekreterare 
Gyldenclou som bäst visste hur man skulle gå till väga ta hand om detta. 
"Och ju högre Welb. hr Secreteraren min saak tecktes att Favera ju större 
skall hans löön blifua..."63 

Andra exempel är Samuel Eosander Göthe som på magistratens i Narva 
vägnar framförde tack för god resolution64, och Gustaf Adolf De la Gardie 
som framförde tack för den goda expeditionen angående "Bibliotequet".65 

— 121 — 



Hanteringen av ett ärende 
Exakt hur en kanslitjänsteman gick till väga för att få igenom beslut är svårt 
att fastställa. Några saker finns dock att ta fasta på. Eftersom ämbetet i sig 
inte gav möjligheter till beslutsfattande måste man utgå ifrån att det var i 
mötet mellan sekreteraren och beslutsfattaren som påverkansmöjligheterna 
uppstod. Problemet var dock att alla suppliker ställda till kungen formellt 
skulle behandlas lika vid föredragningstillfället. Eftersom många ärenden 
rörde privatekonomiska saker uppstod då risken för remittering till annan 
instans. Studerar man kansliets diarielistor över inkomna suppliker visar det 
sig att denna typ av ärenden i hög utsträckning remitterades till antingen 
Kammaren eller Kommerskollegium och därmed torde sekreterarens möjlig
het att påverka vara uttömd. Nu visar det sig dock att de suppliker som 
åtföljs av ett följebrev till en sekreterare inte alls är diarieförda! Självfallet är 
heller inte de brev diarieförda som inte åberopade insända suppliker. Riktigt 
hur upptäckten skall tolkas är svårt att säga, men allt tyder på att sekreterarna 
hade möjlighet att kringgå den formella vägen inom administrationen och 
därmed slippa ifrån risken att ärenden de ville stödja gick dem ur händerna. 

Tyvärr talar inte källorna om hur detta gick till och i så fall hur besluten 
togs. Möjligen kastar ett brevkoncept bland Edvard Ehrensteens papper mera 
ljus över saken. Konceptet är skrivet till en för oss okänd person som titule
ras högvälborne herre och excellens. Vad som framgår av brevet är att 
excellensen genom två namngivna personer överlämnat brev till Ehrensteen. 
Vad brevens innehåll var diskuteras inte av Ehrensteen, men han gör tydligt 
klart att han gärna skall "sökia att efterkomma huad dhe innehålla, serdeles 
EEx private saker..." De privata saker som omnämns tycks av brevets övriga 
innehåll att döma röra någon form av donationsärenden. Så mån var 
Ehrensteen om ärendenas genomdrivande att han redan föredragit dem "in 
pleno", men först efter att han "dragit à part the samme för H.K.Mt drott
ningen". Med drottningen avses änkedrottning Hedvig Eleonora. Ehrensteens 
koncept kan möjligen visa på att han genom sitt enskilda samtal med drott
ningen försökte få hennes stöd inför rådsföredragningen. Det är också vid 
detta tillfälle han kunde få utrymme att lägga ett gott ord för sin Supplikant. 
Naturligtvis yppade sig denna möjlighet även inför rådet, men sekreterarens 
markering att han talat även med drottningen menar jag antyder hennes 
betydelse. 

I brevets fortsättning framkommer det att rådet varit nog så benäget att 
hjälpa excellensen i ärendet, men att viss tveksamhet hade rått angående de 
ekonomiska möjligheterna kronan hade att ingripa. Utan att vi får reda på 
historiens slut antyds dock av Ehrensteen att det hela verkar klart.66 

Sekreterarbrevens uttryck för att supplikerna bör föredragas "vid till
fälle" kan också tas som intäkt för att en sekreterare kunde lägga vissa 
ärenden åt sidan för att därmed slippa diarieförande och dessutom få lägga 
fram ärendet i enrum eller vid passande läge. Särskilt under fältmässiga 
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arbetsformer var rutinerna mindre formaliserade och föredragningar kunde 
få göras i all hast medan kungen satt till häst, eller inte göras alls eftersom 
kungen var för trött.67 

Förutom diarieförandet finns det andra saker som skiljer suppliker med 
följebrev från vanliga suppliker, nämligen vilka som skriver. Bland de 
diarieförda supplikernas avsändare finner man genomgående en lägre sam
hällsställning än hos dem som gick via en sekreterare. Det är också betydligt 
färre kvinnor som vände sig direkt till en sekreterare. I de fall man finner 
personer med låg social status bland dem som skrev till en sekreterare har de 
oftast agerat genom en mellanhand av högre social rang. Förklaringarna till 
skillnaderna kan tänkas ligga i dels att personer med lägre status inte hade de 
nödvändiga kontakterna inom kansliet, dels att de inte hade ekonomiska 
tillgångar som räckte till för att tillfredsställa en sekreterares behov av kom
pensation. Förutom brist på kontakter och pengar kan också en bristande 
kunskap om hur man skulle gå till väga ha spelat en avgörande roll. 

Någon skillnad i framgång mellan de till kungen direkt ställda supplike-
rna och följebrevssupplikerna går på grund av källmaterialet inte att påvisa 
och är svårt att undersöka. Resultatet av breven som aldrig diariefördes kan 
bara fås om man återfinner sekreterarens svarsbrev, vilket har visat sig pro
blematiskt. Eftersom ärendetyperna är tämligen likartade i de två katego
rierna, och eftersom människor med möjlighet fortsatte att vända sig till 
sekreterare, bör man kunna tänka sig att ärenden som passerade den vägen 
nådde större framgång. 

Klagomål och irritation 
Att ärendena inte alltid gick igenom som tänkt framgår också av korrespon
densen, även om uttrycken för besvikelser är betydligt färre än uttrycken för 
tacksamhet. Förklaringen till detta ligger kanske lika mycket i att man inte 
ville stöta sig med en sekreterare genom att framföra klagomål, som att 
antalet ärenden med lyckad utgång var stort. Om uttrycken för rena besvikel
ser är mycket få finns det fler exempel på hur supplikanter uttryckte irrita
tion över långsam handläggning av deras ärenden. Symptomatiskt nog var de 
som uttrycker denna irritation oftast män vars höga samhällsställning tillät 
dem att agera mot en sekreterare. Påminnelserna skedde dock i tämligen 
hovsamma ordalag, trots att vissa hade fått vänta långt mer än ett halvår på 
svar.68 

De verkligt irriterade klagomålen kunde nog inte framföras direkt till 
sekreteraren eftersom denne för de flesta var den enda kanalen till kungen. 
Johan Ekeblads frustration över att tvingas vänta på en kunglig underskrift 
visas tydligt i hans brev hem till fadern. Den 17 april 1650 klagar han över 
att ett ärende som berörde hans bror Claes tar sådan tid - mest för att 
drottning Kristina varit sjuk, men också för att det varit en rad helgdagar 
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som försinkat arbetet i kansliet. För att få fart på tjänstemännen lovade 
fältmarskalken Torstensson att lämna ett brev till sekreteraren Winbladh för 
att om möjligt sätta lite press på honom69, men ännu den första maj hade 
fortfarande inget hänt trots brevet från fältmarskalken. Johan berättar i brev 
till brodern att han dock uppvaktat Winbladh och fått löfte att ärendet skulle 
tas om hand så snart drottningen blev bättre.70 

Den 16 maj började dock tålamodet tryta hos Johan Ekeblad. Han hade 
då varit hos Winbladh flera gånger, men inget hände. "Gud vet, hvad den 
långsamma Winbladen menar", utbrister Ekeblad men försäkrar brodern att 
han dagen därpå skall upp till sekreteraren igen för att stöta på. Om inte det 
hjälpte avsåg han att åter åka ut till fältmarskalken för att få råd om "huru jag 
mig med denna motvilliga karlen comportera skall". Enligt ett rykte som han 
uppsnappat hade andra personer med identiska ärenden och som väntat kor
tare tid redan fått sina underskrifter.71 

Detta är inte enda gången Johan Ekeblad irriterades över vad han me
nade var en sekreterares bristande tjänstvillighet. I ett ärende från 1652 som 
han lovat bevaka åt en bekant som inte själv kunde vistas i Stockholm 
konstaterade han efter en lång tids väntan att det bästa nog vore om bekant
ingen skrev till sekreteraren och gjorde upp om betalningen. Därefter kanske 
det kunde bli någon fart på arbetet. "Förty när de hafva den förtröstningen, 
att det intet hastar med en sak, så tänka de sällan på henne".72 

Ett av de få verkligt tydliga exempel på offentligt dryftad kritik mot 
kansliet härrör från riksdagen 1654.1 juni 1654 uppstod debatt i riksdagen på 
grund av att adeln inför kungen beklagade sig över att sekreterare tog 
orättmätigt mycket sportler för de tjänster de utförde - och även inte utförde 
visade det sig. Att många kände sig träffade av anklagelserna är tydligt 
eftersom samtliga kansliets sekreterare lämnade in försvarsskrifter till riks
dagen: Tungel, von Schwalch, Winbladh, Coyet, Stiernhöök, Silfverstierna 
och Wallenstedt, alla är de engagerade. 

Att ta emot sportler var i och för sig inget adeln vände sig emot eftersom 
det ansågs vara en del av lönen - vilket bevisas av att man kunde tala så 
öppet om att man gav sportler. Det som gjorde adelsgruppen rasande i sam
band med riksdagen var att den ansåg att sekreterarna hade försökt hindra 
den från att lägga fram sina klagomål inför kungen, och dessutom att kammar
sekreteraren Joakim Skyttehielm öppet inför kungen påstått att adeln hade 
fel. Då kungen hade dragit sig tillbaka och adeln samlats i enrum angreps 
Skyttehielm för att han hade anklagat adelsmännen för lögnaktighet - en i 
deras ögon oerhörd anklagelse. Friherren Lorentz Creutz ansåg att Skyttehielm 
"...boorde få 1000 djefler derföre, och wärdt taa och kasta eder genom fönst
ret".73 för att ha dristat sig till detta. Att döma av hur livlig diskussionen 
tycks ha varit, var känslorna gentemot såväl sportlerväsendet som sekrete
rarna mycket upprörda. Den som satt vid protokollet hade tidvis svårt att 
uppfatta vad som sades i debatten: "för sorlet skull, kunde det inthet wäl 
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höras".74 När man väl lyckades få lite ordning i salen började fler och fler ge 
exempel på hur de hade utnyttjats ekonomiskt av giriga sekreterare. "H 
Svante S. Banér sade sigh haa gifwit 100 dukater åt Jah. Sölfwerstierna för 
ett bref." "När iagh kom hem ifrå Tyskland och blef adlat, sände iagh till 
Wijnbladh 30 R:dr med Skrifwaren Gudmund Kåre; Wijnbladh sände dem 
tillbaka, sade inthet wara maneer gifwa mindre än 100 R:dr, måste så läggia 
70 R:dr der till", berättade Georg Lübecker. Värst ansatt blev sekreteraren 
Gyldenclou, som anklagades för att vid ett tillfälle ha lagt vantarna på några 
gårdar som passade honom och helt sonika bytt dem mot några ödegårdar i 
Västergötland som den förargade ägaren inte "bekommit een fyrck" av, trots 
att denne betalt för förläningen. Pär Hammarsköld, en adelsman av tredje 
klassen, yttrade: "Här är någre fåå personer som haa gifwit 14000 R:dr åt 
Gyllenclou". För exakt vad framgår inte, men det är i vart fall en rejält 
tilltagen summa. Ytterligare ett exempel på hur Gyldenclou ansågs ha skott 
sig: "Carl Hindriksson Reuter sade, huru att Secret. Gyllenclou hade taget 
een guldkiäd af honom, att han skulle förskaffa honom någre gårdar, men 
han togh bref på gårdarna för sigh sielf, och behålt guldkäden i try åhr, men 
nu för någre dagar fick honom henne igen."75 Man kan fråga sig varför 
Reuter inte klagat hos någon under de tre år som gått - möjligen betraktade 
han det som helt utsiktslöst eller också ville han inte avslöja att han gett 
gåvor i sina försök att få gårdar. 

Vad adeln syftade till med hela klagomålsakten var att få till stånd en 
bestämmelse om att en slags tariff skulle fastställas för olika ärendetyper. 
Därmed menade man att den sorts utpressning som sekreterarna nu kunde 
utöva skulle upphöra. Något resultat av klagomålen blev det inte. 

I en skrift som relaterar till händelserna 1654 svär sig Anders Gyldenclou 
fri från alla anklagelser, samtidigt som han dock påpekar att det i andra 
länder är kutym med gåvogivande i samband med att en kanslitjänsteman 
handhaft ett ärende. Underförstått rättfärdigade detta samma system i Sverige. 
Dessutom menar Gyldenclou att gåvoutbyte borde vara en privatsak mellan 
Supplikant och sekreterare. Gyldenclou går till och med så långt att han 
påstår att en del supplikanter blev misslynta om de inte fick ge uttryck för 
sin tacksamhet i form av en gåva. De hade dessutom råd, ansåg han, efter
som många hade gjort sig rika under fälttågen i Europa.76 Detta är långt ifrån 
sekreteraredens ord om att ämbetsmannen inte skall påverkas av varken 
"våld, frändskap, svågerskap, vänskap, girighet, skänker eller mutor..."77 Av
slöjande är också att Gyldenclou beskriver hur han haft hand om en rad 
stormäns privata ärenden under en tid.78 

Inflytande? 
Breven till kansliet berättar för oss att det utan tvivel måste ha varit så att 
omvärldens syn på dess ämbetsmän som inflytelserika var riktig. Vidare 
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visar det sig att det inte skedde några förändringar i detta hänseende från 
sekreterarregementets dagar till slutet av seklet. Visserligen finns det varia
tioner i antal brev från tid till tid. Med undantag för perioderna 1615 till 
1625 och 1660 till 1670 är dock variationerna så små att de kan betraktas 
som slumpartade. Men under tiden 1615 till 1625 lyser källorna fullständigt 
med sin frånvaro.79 Hur detta skall förklaras är svårt att säga, men perioden 
sammanfaller med en tid då källorna är sparsamma även om de kansli-
anställda och deras förhållanden. Möjligen kan det vara så att den tiden var 
en nedgångsperiod för kansliet där det helt enkelt inte spelade en särskilt 
viktig roll. Möjligen betraktades de kanslianställda som mindre inflytelserika 
och därmed ointressanta som mellanhänder -detta ställt i relation till de 
betydligt mer färgstarka sekreterarna som omgivit Karl IX. En ytterligare 
möjlighet kan vara att källmaterialet från just denna tid har brandskattats 
osedvanligt hårt. 

Då det gäller den andra perioden av få brev riktade till kanslitjänstemän 
sammanfaller denna med den högadelsdominerade andra förmyndarperioden. 
På de tre nedslagsåren 1660-1665-1670 förekommer sammanlagt femton 
brev, det vill säga totalt något mindre än för vilket annat år som helst. En 
kontroll av mellanliggande år stärker bilden av ett årtionde med få skrivelser 
till kansliets sekreterare. Möjligheten föreligger naturligtvis även här att ett 
större antal brev än normalt har förkommit eller förstörts, men det ligger 
närmare till hands att föreställa sig att den högadliga regimen hämmade 
tjänstemännens möjligheter att utöva inflytande och därmed allmänhetens 
intresse att vända sig till dem. Det som tydligast talar för detta är att antalet 
suppliker till Kungl. Maj:t i övrigt inte har minskat, utan bara de som samti
digt åtföljdes av följebrev. 

Under Karl XI:s tid ökade sedan antalet skrivelser igen till att vida 
överstiga sekreterarregementets dagars brevskörd. Det är således klarlagt att 
för den sorts ärenden och den sorts inflytande som vi sett exempel på, 
föreligger inga skillnader mellan tidigt och sent sextonhundratal. Möjligheter 
fanns, och utnyttjades stundom, till att manipulera. Positionen som mellan
hand mellan monark och undersåte kunde användas av sekreterarna. Bilden 
av "adelsfruer såväl som präste- och krigsmansänkior" som "med gråtande 
tårar och suckande" ber om stöd, men till svar får att "vill tu hava något, så 
måste tu väl giva mig mera"80 var därför inte helt missvisande. 

Några politiskt brännande spörsmål i stor skala finner man dock inte 
bland den här korrespondensen. Frågan kvarstår därför om den mer renod
lade politiska makten också kunde påverkas av det informella inflytandet. 
Innan den frågan diskuteras skall vi göra en utblick mot Europa och se på 
förhållandena där. 
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INFLYTANDET 
Europa 

"and surely business are better understood and go on with 
less confusion when they fall through a narrow channel... 

Precis som i Sverige kom i England och Frankrike möjligheten för stats
sekreterarna att utöva inflytande från det faktum att ämbetet gav visst manö
verutrymme genom sin närhet till kung och som centrum för informations
flödet. Om man utnyttjade dessa öppningar eller ej berodde till stor del på 
den enskilde ämbetsmannens kompetens och vilja, men också på hans rela
tion till den verklige makthavaren. För Englands del har man menat att det så 
sent som under 1680-talet var en sekreterares personliga kvalifikationer som 
avgjorde om han hade möjlighet att utöva inflytande.2 Statssekreterare som 
Arlington och Sunderland har betraktats som mycket inflytelserika, men 
likafullt byggde deras ställning inte i första hand på ämbetet utan på den 
personliga relationen till Karl II. Andra lyckades inte skapa tillräckligt goda 
relationer till kungen, och hade därför mindre inflytande.3 

Generellt sett kan restaurationsperioden betraktas som en tid då stats-
sekreterarämbetet i England stärktes. För många av sekreterarna efter 1660 
fungerade Frankrike som förebild och liksom där kom de att fungera som 
chefer för administrationsenheter. Flera av de aktiva i ämbetet hade också 
varit vid det engelska exilhovet då det vistades i Frankrike - Arlington och 
Sunderland exempelvis - och sett hur män som Colbert och Le Tellier byggde 
sina maktpositioner utifrån statssekreterarämbetet. Till och med Cromwells 
ledande sekreterare, John Thurloe, sågs som en förebild.4 Just perioden fram 
till 1661 räknas som en stark tid för de franska statssekreterarna. En utveck
ling av ämbetet hade skett från 1624 - i samband med att Richelieu skaffade 
sig stark makt - och framåt. Som en del i den allmänna centraliseringen av 
den franska förvaltningen kom allt fler ärenden att kanaliseras via stats
sekreterarämbetet, och genom denna utveckling försvagades de regionala 
administrationerna.5 Det rationella förfarandet vid ämbetet, och den effekti
vitet som sekreterarna gjorde sig kända för, minskade ytterligare de lokala 
ämbetsmännens prestige samtidigt som också andra centrala administration-
senheter utkonkurrerades. Fler och fler föredrog att vända sig till stats
sekreterarna.6 En stor del i denna utveckling måste utraderandet av lokala 
patroner ha haft. Med få starka centrala patroner som Richelieu och Mazarin, 
till vilka sekreterarna hade tillgång, ökade deras betydelse. Efter 1643 kunde 
ämbetsmännen agera tämligen självständigt då de utfärdade order från drott
ning Anne och kardinal Mazarin i den omyndige kungens namn.7 

Då Ludvig XIV blev myndig 1661 minskade han något ämbetets bety
delse genom att öka sin egen insyn i arbetet.8 Det var alltså samtidigt som de 
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engelska statssekreterarnas betydelse, enligt fransk modell, ökade.9 Framför 
allt skedde detta på Privy Councils bekostnad, som fick finna sig i ett allt 
mer tydligt inflytande över deras ärenden från sekreterarnas sida.10 Av 54 
olika kommittéer som tillsattes av Privy Council under de fyra närmaste åren 
efter restaurationen satt statssekreterare i inte mindre än 43. Att kommittéernas 
möten ibland hölls i sekreterarnas ämbetslokaler i Whitehall pekar också på 
den centrala betydelse de ofta hade för kommittéarbetet.11 

Som en direkt jämförelse med Sverige kan man se på utnämningspolitik 
- något som tycks vara ett gemensamt intresse för europeiska statssekrete
rare. För Frankrikes del menar Orest Ranum att det står helt klart att de 
många brev med tack för hjälpen i utnämningsfrågor, visar att de var viktiga 
för kronans utnämningspolitik.12 För Englands del visar ett brev av Robert 
Naunton till sin gode vän John Coke, som själv blev statssekreterare något 
senare, hur han betraktade sina möjligheter att utnyttja sin statssekreterar-
ställning för utnämningsändamål. 

"It hath pleased God to incline the King's Majesty to call their 
unworthy servant to the place of one of his Secretaries. The first 
advertisement thereof that my own pen hath given is this to yourself 
(whose fear of God and love of this dear Church and of our dear 
country my soul hath so long embraced). The choice of the two 
places I held had they been in my disposal should have been your 
own before any man's living: but I hear they are both forestalled. 
You may give me leave out of my true love to invite you a little 
nearer the sun, specially being endowed as you are with such 
powers as will abide the sun and the light so well, and are indeed 
peculiarly complexionated and interested to inhabit and improve 
themselves therein, as in their proper tabernacle."33 

Naunton visar klart och tydligt fördelarna med sitt nya ämbete. Han 
erkänner öppet det som kritiker ofta menat ha varit det farliga med sekrete-
rarämbetet, nämligen att det öppnade vägen för ett informellt inflytande. 
Hans kommentar att han kan inbjuda sin vän att komma lite närmare solen -
Jakob I - kan inte tolkas på annat sätt. Robert Naunton var, trots att han 
hämmades av att vara hertigen av Buckinghams klient, ganska framgångsrik 
i att få igenom vänners och egna klienters utnämningar. Om detta berodde på 
att han betraktades som lojal och trovärdig av sina överordnade, Bucking
ham och Jakob I, eller om Naunton helt enkelt bara var bra på att finna 
kandidater som gillades av dem är svårt att säga.14 

Intressantare ändå är att det från såväl England som från Frankrike finns 
klara bevis för ett informellt politiskt inflytande för sekreterarna. Sir Francis 
Windebank har tidigare nämnts som betydelsefull rådgivare åt Karl I och 
som deltagare i hemliga förhandlingar å hans vägnar. Mera generellt kan 
sekreteraren som informationskälla och informationsmottagare betonas. Det 
har redan konstaterats att vissa av de engelska sekreterarna ägnade stor kraft 
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och möda åt spionverksamhet och både William Cecil och John Thurloe 
anses ha byggt sina synnerligen framgångsrika utrikespolitiska insatser på 
den information som de skaffat sig via sina privata underrättelsetjänster.15 

Även restaurationstidens sekreterare anses ha byggt mycket av sitt inflytande 
på just den information de skaffade sig via underrättelseväsendet.16 Ett medel 
att öka sitt inflytande på Privy Councils bekostnad var att undanhålla det 
senare viktig information, och istället bara informera monarken.17 

Statssekreteraren Falkland är ett exempel på motsatsen: han vägrade att 
göra något som var ett "wound and corruption of human society".18 Edward 
Hyde, senare earl av Clarendon och ledande politiker under Karl II, menade i 
en kommentar att detta förklarade varför Falkland var en mindre effektiv 
sekreterare.19 Statssekreteraren sir William Morrice ansågs också ha hamnat i 
politiskt bakvatten, men inte så mycket av moraliska skäl som av okunnighet 
om spelet bakom kulisserna.20 

Vid sidan av de engelska statssekreterarnas formella uppgifter låg också 
att ge råd till the council.21 Deras uppgift var att teckna ned protokoll, men 
som besittare av information kunde deras åsikter vara av värde inför förestå
ende beslut. I vilken omfattning dessa inhämtades är svårt att avgöra - det 
ligger så att säga i sakens natur att informella råd inte enkelt kan spåras. 

"If the king continues to keep his disposition in the place where it 
now is, His Eminence should have no difficulty in proposing 
whatever he pleases to him, for His Majesty will not make any 
opposition to following his advice, and I see that at this moment 
he is out of that distrustful mood which he expressed in the past."22  

Detta meddelade statssekreteraren Leon de Bouthillier, greve av Cha-
vigny, sin patron kardinalen Richelieu för att ge en lägesrapport från hovet. 
Chavigny, som alltid fanns vid kungens sida, var kardinalens öron och ögon 
vid hovet, och fungerade som förbindelselänk mellan kardinal och kung 
närhelst de var åtskilda. Trots sin ställning som statstjänsteman var Chavigny 
i främsta rummet kardinalens klient och det var via honom som Richelieu 
fick tips om varje rörelse kungen gjorde och vilka han träffade. Som antyds 
ovan kunde Chavignys information om kungens humör vara av stor bety
delse för när obehagliga saker skulle läggas fram, och när man borde und
vika detsamma. Det var dock inte bara för att förmedla information som 
Chavigny var viktig - det var också genom honom som Richelieu förmed
lade sina råd till kungen.23 En relation som denna placerade Richelieu i en 
mycket gynnsam sits eftersom han noga kunde förbereda sig inför möten 
med kungen, eller för råd han ville ge kungen. Å andra sidan blev han 
beroende av Chavigny. Klienten Chavigny kan inte bara ses som ett instru
ment för maktutövning, och kardinalen var medveten om detta. Risken med 
att gå via en mellanhand låg i beroendet av en person som, trots klientskapet 
och de generationslånga lojalitetsbanden mellan familjerna, kunde frestas att 
använda sin ställning mer för sin egen personliga räkning. För att minimera 
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denna risk, och för att undvika att någon annan patron lockade Chavigny till 
sig, var Richelieu noga med att klienten och hela hans familj var väl försedd 
med gåvor och ämbeten.24 

Chavigny tog också vissa beslut som rörde Richelieus klientväsende, 
vilket understryker dubbelsidigheten i beroendet dem emellan. Vid ett till
fälle skrev sekreteraren helt frankt till sin patron att han beslutat anställa en 
person, inte för dennes kvalifikationer, utan helt enkelt för att han var god 
vän till den franske ambassadören i Nederländerna - Charnacé - som till
hörde kretsen kring kardinalen.25 

Efter Richelieus död hamnade Chavigny i ett dilemma som drabbade 
många inflytelserika sekreterare - han blev helt utfryst. Det hade hänt Nils 
Chesnecopherus i Sverige, och det kom att hända earlen av Sunderland i 
England. Sunderland som var statssekreterare mot slutet av 1670-talet och i 
början av 1680-talet, betraktas som en av seklets mest inflytelserika engelska 
statssekreterare - han har till och med jämförts med de främsta ämbetsmän
nen inom den Bourbonska monarkin.26 Trots hans möjligheter att skaffa sig 
och utöva inflytande förblev han mycket beroende av sin högste chef Karl II. 
Då kungen dog försvagades Sunderlands ställning och han kom att stå utan 
stöd - så litet var det stöd han kunde räkna med att han tvingades söka 
beskydd utomlands hos Ludvig XIV.27 Detsamma inträffade för Chavigny. 
Hans position som hade varit helt byggd på den personliga relationen till 
kardinalen blev nu ohållbar. Orest Ranum beskriver Chavigny som en man 
som: 

"like all creatures — appears two-sided and unpleasantly slippery. 
His servility to Louis and Richelieu is a shocking contrast to the 
haughty disdain obvious in his letters to lower officials".28  

Detta är exakt så som de var anklagade för att vara - insmickrande och 
samtidigt falska mot sina herrar på samma gång som de behandlade suppli
kanter och andra i beroendeställning med överlägsenhet och girighet. Möjli
gen var detta det enda sätt de kunde agera på om de hade för avsikt att utöva 
något av det inflytande som ämbetet medgav. Inte bara skulle man välja rätt 
tillfälle att komma med nyheter och råd, det fanns också andra hänsyn att ta. 
Vid utnämningsärenden kunde det exempelvis vara otaktiskt att visa sig 
alltför påstridig och angelägen. Sätt att kringgå detta var att inte låtsas som 
om man kände till den sökande som man ville ge sitt stöd och istället hänvisa 
till andras rekommendationer. På så vis skulle inga misstankar om nepotism 
uppstå och ärendet skulle kunna gå igenom.29 Gentemot underordnade och 
supplikanter gällde det att visa sin makt för att upprätthålla bilden av den 
inflytelserike sekreteraren. Som visats tidigare var föreställningen om sekre
teraren som inflytelserik en förutsättning för hans inflytande. Utan denna 
föreställning skulle ingen vända sig till honom i ärenden som han formellt 
sett inte skulle handha. Helt nyligt har vi sett hur Johan Ekeblad tillskrev 
sekreteraren Johan Winbladh möjligheten att obstruera i ärenden, och ora-
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vänt hur man vände sig till sekreterare för att få gods och gårdar. I tidigare 
exempel med anknytning till hertigen av Buckingham visades hur en person 
i nyckelställning på alla vis ville vara den enda kanalen in till monarken - på 
samma sätt föreställde sig författaren av den redan relaterade spanska satiren 
att sekreterare arbetade. Franska statssekreterare under 1600-talet bevakade 
noggrant sina revir, och kunde lätt anse sig förolämpade om supplikanter, i 
synnerhet av låg rang, försökte kringgå dem.30 

För en utomstående Supplikant kunde det därför vara av avgörande vikt 
att välja rätt sekreterare för sitt ärende redan vid första ansökningstillfället. 
Om denna hänvändelse inte gav resultat kunde man ha missat möjligheten 
till framgång eftersom en ny hänvändelse till en annan sekreterare kunde ses 
som ett misstroende - dels mot den förste som därför kunde börja vrångas, 
dels mot den andre som upplevde sig som ett andrahandsval. Det var just 
denna rävsax som möjliggjorde för en sekreterare att lova flera kandidater 
stöd - och håva in mutor från dem alla - på det sätt som relateras i den 
spanska satiren. 

En slags maktformel kan uttryckas enligt följande: inflytande skapar en 
föreställning om inflytande, som i sin tur skapar ett nytt inflytande - fast i 
motsatt riktning! En sekreterare med många supplikanter fick inte mer eller 
mindre inflytande hos sin monark, men han fick större möjligheter att kon
trollera exempelvis tillsättningsärenden genom att han kunde hindra och ob
struera mot personer som var honom misshagliga. Det gav honom också på 
sikt fler människor i beroendeställning och därmed ökad information och 
kontroll. 

Mutor och mutförsök som ett resultat av människors föreställning om 
den inflytelserike sekreteraren, var lika vanligt förekommande i England 
som i Sverige. Robert Cecil erbjöds gång efter annan presenter av suppli
kanter, och han har av engelska historiker beskrivits som ledare för en kor
rupt administration, och som en av dem som gjorde vinst på korruption.31 I 
hur hög grad hans agerande sågs som korrupt av samtiden är svårt att veta, 
men det är helt klart att utbyte av pengar och gåvor var en del av hans 
politik. Från earlen av Northumberland fick han inte mindre än en vagn och 
fyra hästar som ersättning för sitt stöd i ett ärende.32 En annan mutgivare var 
lord Saye and Sele som erbjöd Cecil tusen pund för att få monopol på 
påtvingade fiskdagar.33 

Det fanns en gråzon mellan de avgifter som man vanligtvis betalade då 
en tjänst hade utförts - och som inte betraktades som korrupt - och rena 
mutor som betalades för att uppmuntra tjänstemännen att göra en extra in
sats. Dessa drickspengar var inte att betrakta som mutor i egentlig bemär
kelse, utan sågs som ett utslag av uppskattning. Alla statsaffärer, privata och 
offentliga, behandlades snabbare om en lämplig dusör erbjöds sekreteraren 
eller dennes skrivare. Sekreteraren Arlington erbjöds ofta dricks, och vanli
gen rörde det sig om summor från femtio till hundra pund per ärende. Privi
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legiebrev kunde exempelvis skrivas ut omedelbart om bara rätt summa fann 
vägen till rätt ficka.34 Den vinst sekreterare gjorde på andra inkomster än 
lönen, beräknad till ungefär fyrahundra till femhundra pund, visar deras stora 
betydelse: Sunderland beräknas ha haft biinkomster på ungefär femtusen 
pund per år under de år han satt som statssekreterare.35 

Mutor betraktades inte som ett problem för staten såvida de inte ledde 
till förluster för kronan.36 Möjligen kan man tänka sig att systemet sågs som 
den enda vägen för att arbetet skulle flyta - staten kunde ju inte erbjuda 
löner som annars skulle motivera de lämpligaste kandidaterna att söka sig till 
administrationen. Vissa försök gjordes dock att komma åt den alltför öppna 
korruptionen. Lionel Cranfield utsågs av Jakob I att utreda korrupta beteen
den, men systemets betydelse visas ganska tydligt då man vet att Cranfield 
parallellt med detta arbete erbjöd hertigen av Buckingham en muta på fyra
tusen pund för att bli Chancellor of the Duchy of Lancaster. Något känsligt 
tyckte dock Cranfield uppenbarligen att det hela var, eftersom han bad Buck
ingham att bränna noten med förslaget!37 

Ett annat sätt att komma åt korruptionen var att öka lönerna för ämbets
männen. I synnerhet gjordes detta under 1640-talet, men efter restaurationen 
gick lönerna åter ned och biinkomsternas betydelse blev större.38 

En engelsk statssekreterares inkomster berodde på hur stort inflytande 
han hade i relation till sina sekreterarkollegor, men även den ekonomiska 
situationen i landet spelade in.39 Intressant nog härrörde den största biinkomsten 
från det faktum att sekreteraren hade hand om sigillet. Det var just genom 
detta han kunde skynda på eller obstruera ärenden för supplikanter.40 Jakob I 
erkände vid ett tillfälle inför den venetianske ambassadören att om han -
Jakob - skulle göra som man gjorde i Venedig och straffa alla som tog 
mutor, skulle han snart inte ha några undersåtar kvar.41 

En annan indikation, vid sidan av mutor, som pekar på det inflytande en 
sekreterare kunde ha, är alla de engelska statssekreterare som på grund av 
politiska ställningstaganden föll i onåd. Listan över dessa som av politiska 
skäl - orsakade av dem själva eller andra - tvingades dra sig tillbaka är 
betydligt längre i England än exempelvis i Sverige. Earlen av Sunderland, 
Robert Naunton,42 John Coke,43 Henry Bennet (lord Arlington)44 och Thomas 
Lake45 är sådana exempel. Sunderland, som hade köpt sitt ämbete av Joseph 
Williamson för sextusen pund, förlorade inte bara ämbetet utan även sin 
investering vilket satte honom i en omöjlig ekonomisk situation. Detta var 
ytterligare ett medel för kungamakten att komma åt misshagliga undersåtar 
av politiska skäl.46 Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att engelska 
statssekreterare i högre grad än svenska föll i onåd efter mer uppenbara 
politiska konflikter, medan de svenska kollegornas onåd har mer oklara orsa
ker. Detta leder till slutsatsen att de engelska sekreterarna oftare kunde agera 
även via formella kanaler och att de oftare fungerade öppet som politiska 
aktörer. 
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Om de engelska sekreterarna kunde agera politiskt - informellt och 
formellt - är detta jämförbart med de franska statssekreterarnas möjligheter. 
Under Richelieus tid fungerade sekreterarna inte bara som förmedlande länk 
mellan monark och kardinal, och de agerade inte bara i de i och för sig 
viktiga utnämningsfrågorna, utan de deltog också i de informella samman
komster som hölls på kardinalens gods Rueil. Dessa sammankomster bestod, 
förutom av sekreterarna, av Richelieus personliga sekreterare och andra nära 
medarbetare. Mötena bestod av regeringsarbete på ett informellt plan, och 
statssekreterarna anses här ha spelat en viktigare roll än de gjorde inom 
ramen för det formella regeringsarbetet.47 Liknande informella råd fanns i 
England, men de är inte att betrakta som en kontinuerlig kraft och deras 
inflytande kan diskuteras.48 

Engelska och franska statssekreterare under sextonhundratalet betrakta
des som visats som filter mellan monark och undersåtar och de sågs som 
inflytelserika, och ofta illasinnade, rådgivare. Det låg i deras eget intresse att 
tala om vilket inflytande de hade, trots att sekreterarämbetet i sig gav få 
möjligheter till maktutövning. Positionen nära den politiska eliten och det 
informationsflöde som kanaliserades via sekreterarens kansli utgjorde två 
hörnstenar för detta inflytande. Supplikanter var ofta hänvisade till dessa 
ämbetsmäns goda vilja för att få tillgång till monarkerna och även detta 
förhållande gav dem möjlighet till inflytande. Även en sekreterare som stod i 
beroende av en mäktig patron kunde bevisligen agera självständigt och bland 
annat skapa sig egna klientsystem, samt få vänner och släktingar utsedda till 
ämbeten; de många mutförsöken de utsattes för pekar mot att de hade infly
tande och det faktum att engelska statssekreterare föll i onåd av politiska 
skäl antyder att vissa av dem sågs som ett reellt hot. Som också visats kunde 
sekreterare under vissa omständigheter manipulera sina överordnade. Det 
vore dock omöjligt att försöka uppskatta hur mycket inflytande sekreterarna 
hade - det vore detsamma som att skriva varje enskild sekreterares historia. 
Att generalisera är vanskligt eftersom deras inflytande huvudsakligen bott
nade i deras egen förmåga och ambition, samt deras personliga relation till 
monarken eller försteministern. Vad man kan göra är att visa på möjlighe
terna. Lika mycket som monarkens förtroende för sin sekreterare grundade 
sig på att den senare inte gjorde alltför många eller grava misstag då han gav 
råd, byggde sekreterarens möjligheter att kanalisera supplikanter till sig själv 
på hans förmåga att upprätthålla de senares tilltro till hans inflytande. För 
övrigt fanns det ju en annan sida av saken: ju fler supplikanter en sekreterare 
hade, desto fler öden fick han att besluta över - och desto fler avgifter, 
drickspengar och mutor kunde han håva in. Francis Bacon har sammanfattat 
mellanhandens situation på följande sätt: 

"Kings cannot err, that must be discharged upon the shoulders of 
their ministers, and they who are nearest unto them must be con
tent to bear the greatest load."49 
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I den mellanställning sekreteraren intog låg inbyggd risken att bli synda
bock. Detta kan förklara en del av den negativa bilden av sekreteraren, samt 
också förklara den utsatta position som mäktiga sådana kunde hamna i då 
deras överordnade övergav dem eller på annat sätt inte längre var ett stöd. 
Paradoxalt nog måste man se sekreterarens utsatta ställning som en förutsätt
ning för hans möjlighet till inflytande: hans beroende av en överordnads stöd 
hindrade inte att han med detta stöd kunde agera självständigt. Att kunna 
utöva inflytande innebar dock ett visst mått av risktagande och krävde dess
utom smidighet, men därutöver måste man kunna agera inför "extraordinary 
accidents and in matters so variable and irregular in their nature as are not 
provided for by law".50 Kort sagt: man måste kunna improvisera och fatta 
snabba beslut, men samtidigt ha i minne att det inte fick gå fel särskilt många 
gånger... 
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DE SVENSKA SEKRETERARNAS 
AGERANDE I POLITIKEN 

I jämförelse med de franska och engelska exemplen på inflytande ter sig de 
ärenden som svenska sekreterare tog om hand och ägnade sin kraft som 
tämligen futtiga. I de fall breven till kanslitjänstemännen handlade om vik
tiga statsärenden gällde de aldrig önskemål om hjälp att få igenom beslut, 
eller uttryck för tacksamhet för att beslut gått igenom. Vanligen rörde brev, 
som behandlade stora politiska spörsmål utbyte av information. Under det 
händelserika året 1675 rörde en mängd brev från Magnus Gabriel De la 
Gardie den svenska politiken i förhållande till Europa. I de brev som 
rikskanslern då skrev till Frans Örnestedt återkommer han gång efter annan 
till sitt behov av att informeras om världsläget. Uttryckligen skriver han att 
Örnestedt förmodligen var bättre informerad genom "postbrefwen än Jag af 
mina privat bref'.1 Samma önskan om information - dock bara "essentialia" 
- gick också från kanslern till Henrik Höghusen.2 Men även kungen var 
beroende av kanslimännens kunskaper. Genom Gabriel Lillieflycht bad kungen 
Henrik Höghusen om en förklaring till varför rådet agerat på ett visst sätt vid 
underskriften av ett utrikespolitiskt viktigt brev. Vad kungen främst var in
tresserad av att veta var varför bara fyra av rådets medlemmar signerat 
brevet - berodde det på att inte fler fanns på plats eller skulle det tolkas som 
att de andra var oppositionella och därför vägrade skriva under"? 

Föga överraskande tycks tjänstemännens ogärna ha satt sina politiska 
åsikter på pränt. I en del källor kan man dock finna tydliga uttryck för ett 
politiskt agerande från kanslitjänstemännens sida. I den engelske stats
sekreteraren och ambassadören Henry Coventrys korrespondens från Stock
holm till London under hans tid i Sverige återfinns en redogörelse för dis
kussioner med Mattias Björnklou. Diskussionerna rörde Sveriges förhåll
ningssätt gentemot andra europeiska stater och uppenbart är att Björnklou 
där, till Coventrys glädje, intog en helt annan hållning än hans chef och 
patron Magnus Gabriel De la Gardie. Björnklou var, menar Coventry i sina 
brev hem till Clarendon, öppen för andra lösningar än en allians med Frank
rike.4 Samma slutsats drar Clifford i ett brev till Karl II - Björnklou ansågs 
lita mer till England än vad De la Gardie gjorde.5 Det intressanta med Mattias 
Björnklous agerande är hur mån han tycks ha varit om att hans åsikter inte 
skulle nå fram till rikskanslern De la Gardie - Henry Coventry relaterar hur 
den förre uttryckligen bett honom hålla tyst inför rikskanslern om de diskus
sioner de haft.6 

Det franska sändebudet till Stockholm under drottning Kristinas tid kom
menterade också tjänstemannainflytandet. Enligt Chanut var Johan Adler-
Salvius under riksdagen 1650, tillsammans med biskopen Johannes Matthiae, 
drottningens främste rådgivare. I ett brev till Mazarin från det året menar 
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dock Chanut att dessa två herrar förmodligen inte styrde och behärskade 
henne: "hon överlägger med dem, men hon ensam fattar besluten".7 Att 
kanslitjänstemännen Tungel och Salvius, och kanske i någon mån Gyldenclou, 
hade goda relationer till Kristina är klart. Enligt Tungel talade hon alltid väl 
om Salvius och uttryckte ofta sin vilja att få hem honom till Stockholm från 
hans uppdrag i Tyskland. Väl hemma tänkte sig drottningen att ha honom 
som rådgivare, och eventuellt till och med som ersättare för Axel Oxen
stierna på rikskanslersposten.8 

Salvius var i sådan gunst hos drottningen att hon under ett samtal med 
sekreterarna Tungel och Bjömklou skall ha sagt att hon under sina resor ville 
ha honom "uti sin egen carett sittandes, att höra E. Exc. discurser om tillstån
det i världen".9 Feuquières, ett franskt sändebud till Stockholm under 1670-
talet, kommenterade indirekt sin syn på kanslitjänstemännen genom att han 
fann det mödan värt att muta dem.10 

Det finns fall även bland supplikbreven där kanslitjänstemännen bör ha 
kunnat direkt eller indirekt påverka frågor av något högre dignitet än bara 
donations- och tjänsteärenden. Jonas Andersson Österlings brev till Henrik 
Höghusen i april 1680 antyder detta: efter ett inledande tack för bevist god
het mot honom och alla intressenter i tobakshandeln, framför Österling ett 
särskilt tack för att Höghusen har åtagit sig att författa det nya plakatet för 
tobakshandeln som kungen låtit utfärda. Om Höghusen hade några andra 
privata intressen av att stödja tobaksintressenterna än den vanliga erkänslan 
som brukade visas en kanslitjänsteman efter fullbordat arbete framgår inte, 
men att han ansågs ha visst inflytande över plakatets utformning framgår av 
brevskrivarens argumentation för sin och sina vänners sak.11 

De svenska kanslitjänstemännens betydelse som informationskälla kan 
möjligen ytterligare förklara bilden av dem som inflytelserika. Det har redan 
visats hur rikskanslern sökte och fick informationer om det politiska läget 
via sina tjänstemän, liksom vi också har sett hur han stundtals beklagade sig 
över att vara avskuren från viktig information. Exemplet med Mattias 
Björnklous diskussioner förda med det engelska sändebudet visar också att 
kanslimän kunde torgföra åsikter bakom ryggen på kanslern - åsikter som 
inte var förankrade hos denne. Möjligheten att skaffa sig informationer som 
man sedan kunde undanhålla, förvanska eller sålla bland måste betraktas 
som ett maktmedel. Ett maktmedel är det dock bara under förutsättning att 
den som var beroende av information inte kunde skaffa sig denna på annat 
sätt. Vilka andra källor rikskanslern De la Gardie kan tänkas ha haft är 
oklart, men korrespondensen och frustrationen över bristande information i 
vissa lägen pekar mot att han var beroende av att få den viktiga informatio
nen via sina klienter och underställda tjänstemän. Att information inte var 
helt lätt att komma över i det svenska samhället stärks av ett par iakttagelser 
gjorda av utlänningar i Sverige. Såväl den franske ambassadören Chanut 
som den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke kommenterar detta 
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fenomen som något märkligt. "Så tystlåtne och försigtige äro Statsmän här i 
sine förrättningar, och hafva ej ringa förmon däraf ' skriver den senare i sin 
dagbok efter ett möte med sekreteraren Cantersten.12 Pierre Chanut talar om 
"detta så märkligt hemlighetsfulla hov" där ingen vill yppa sin mening av 
rädsla för att avslöja hemligheter. Chanut blev till sist helt hänvisad till 
nyheter utifrån för att veta något om svenska arméns position och agerande.13 

Ett annat sätt som ambassadören finner lönande var att bjuda på kalas -
under inverkan av franska viner blev de svenska politikerna något mer tal
föra.14 

Under den senare delen av 1670-talet då De la Gardie återkommande 
klagade över dålig information kan det diskuteras vad detta grundar sig på. 
Det är å ena sidan tänkbart att kanslitjänstemännen i samband med kungens 
självständigare agerande också fick en friare ställning gentemot kanslern. 
Detta gällde på både det formella och det informella planet: som formell 
chef för kansliet minskade hans betydelse genom kungens handlande och 
som informell chef i egenskap av patron minskade hans betydelse därmed 
också. Det var helt enkelt kungen själv som blev den centrala gestalten i 
tjänstemännens liv. Resultatet av detta kan ha blivit att tjänstemännen som 
klienter slutade att lika intensivt uppvakta sin patron med skrivelser och 
information. Å andra sidan kan de minskade kontakterna mellan kansler och 
tjänstemän ha varit ett resultat av direktiv från kungen - håll De la Gardie 
utanför! Just De la Gardie kunde åtminstone protestera eftersom han märkte 
förändringen från att ha varit en livligt uppvaktad patron och rikskansler till 
att bli mindre betydelsefull. Det är rimligt att tänka sig att andra som undan-
hölls information aldrig upptäckte det, eller ens misstänkte det.15 

Det fanns andra än Björnklou som mer privat hade kontakter med ut
ländska ämbetsmän. Sekreteraren och residenten Esaias von Pufendorf mot
tog under åren 1667 till 1669 så kallade newsletters som sammanställdes och 
skickades ut av statssekreteraren Joseph Williamson. The Newsletters inne
höll information som normalt sett inte skulle få sammanställas av privatper
soner,16 men som användes som bytesvara mot ny information. Totalt var det 
bara femtiofyra personer som hade tillgång till breven, och av dessa var bara 
sex utlänningar - däribland von Pufendorf.17 Det är dock inte sannolikt att 
von Pufendorf lämnade information i utbyte (vilket dock onekligen hade 
varit intressant med tanke på det politiska läget åren 1667 till 1669!) utan 
mera troligt är att han på grund av goda kontakter vid det engelska hovet fick 
denna information som en artighetsgest.18 

Information och kunskap betraktades över huvud taget som något mycket 
viktigt och centralt. Att vara informerad togs som ett bevis för att man var 
betrodd och pålitlig - och vice versa. Det engelska sändebudet till Stock
holm i slutet av 1660-talet, Thomas Thynne, klagade i brev hem till stats
sekreteraren Joseph Williamson över att hans kapacitet ifrågasattes av svensk
arna eftersom han inte ansågs tillräckligt välinformerad.19 Man misstänkte 
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helt enkelt från svenskt håll att han inte var betrodd av den engelska reger
ingen.20 Ett ytterligare problem som blev högst påtagligt för Thynne var att 
hans uppdrag att förhandla med svenska representanter omöjligjordes. "The 
world is full of a treaty with Spain, though I never received word of it, and 
yet upon it depends this whole negotiation" klagade han till Williamson.21 

På samma sätt som ambassadören Thomas Thynne blev handlingsförla
mad genom sin kunskapsbrist bör samma brist ha inverkat menligt på De la 
Gardies möjligheter att agera. Så länge han inte befann sig i kansliet i Stock
holm skulle han vara beroende av andras välvilja - under förutsättning att 
den centrala informationen var riktad till kansliet och inte till någon av dess 
tjänstemän i privatbrev. I det senare fallet förblev rikskanslern i alla fall 
ovetande såvida inte den enskilde ämbetsmannen valde att dela med sig.22 

Betydelsen av närhet till beslutsfattaren, och betydelsen av den relation 
som fanns mellan denne och kanslitjänstemannen, har redan nämnts. Det 
inflytande som kansliets nyfrälse ämbetsmän hade under det skånska kriget 
måste tillskrivas det faktum att de arbetade nära Karl XI.23 Ytterligare bety
delse för detta inflytande hade självfallet det faktum att rikskanslern och 
rådet inte tilläts lämna Stockholm, trots upprepade påstötningar från rådets 
sida om att få komma ned till fältlägret.24 Detta utestängande av gammal
adeln kom att resultera i att samverkan mellan kung och råd fick ske via 
kurirer, och som sådana fungerade några av de kungliga sekreterarna.25 Sam
tidigt som detta skedde kom också den kvarvarande kanslipersonalen i Stock
holm att agera friare än tidigare. Kansliets tillförordnade chef var under en 
tid Gustaf Adolf De la Gardie (detta på grund av att fadern befann sig på 
resande fot mellan sina gods) och denne fick finna sig i att expeditioner 
utfärdades utan hans vetskap och att brev öppnades utan att presenteras i 
kansliet. Det hände till och med att de lägre tjänstemännen förvägrade ho
nom att se koncept.26 En jämförelse mellan Karl XI:s agerande och Axel 
Oxenstiernas sätt att försöka utestänga rådet från kansliet visar ganska stora 
likheter. Tidigare forskning har också menat att just de tider då en monark 
låg i fält kunde göra honom beroende av kansliets sekreterare. Detta gäller 
för såväl Gustaf Adolf som Karl X Gustaf.27 

I det ovan relaterade fallet handlar det om uteslutande av gammaladeln 
från närhet till kungen. Betydelsen av närhet till monarken för tjänstemännen 
framkommer också i källorna. Att skickas på diplomatiska uppdrag var inte 
alltid något man gladde sig åt. Dels fanns rent privatekonomiska hänsyn att 
ta - vem skulle se efter gods och gård? - dels fanns karriärmässiga hänsyn. 
Sekreteraren Strömfeldt konstaterade i ett lyckönskningsbrev till Johan Skytte 
1629 att Skyttes utnämning till generalguvernör i Livland visserligen var att 
gratulera till, men påpekade samtidigt hur synd det var att Skytte därigenom 
kom långt ifrån hovet.28 Salvius åsikt om saken var den att hovlevernet "är 
som en eld, allt för när bränner man sig, långt därifrån fryser man".29 

När Johan Olivecrantz 1680 skulle skickas till England var det med all 
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säkerhet ett sätt att bli av med en misshaglig person i kansliet. Olivecrantz 
ville slippa ifrån resan, men förpassades från kansliet trots ovilja.30 Nils 
Lillieroot ville inte heller åka utomlands då rådet 1677 avsåg att skicka 
honom till Tyskland. I brev till rådet hänvisade sekreterare Lillieroot till tre 
skäl: hans bristande kunskaper i tyska, hans order från kungen som förhin
drade en resa samt att han måste se efter sina privata affärer.31 

Man kan möjligen dra slutsatsen att det under perioder av monarkstyre 
fanns ett intresse att finnas till hands i kansliet för att därmed kunna bevaka 
sina karriärintressen - och det kunde vara svårt nog ändå. Johan Olivecrantz 
passade vid ett tillfälle på att under ett enskilt samtal med Karl XI lägga "en 
god grund till Lindskiölds nedergång". Vid en middagsbjudning var han 
dock så otaktisk att han skröt med bedriften inför Lars Wallenstedt som 
förde nyheten vidare till den förtalade själv.32 Därigenom fick Lindschöld 
möjlighet att bevaka sin ställning, något som hade varit svårare om han 
befunnit sig i utlandet. 

Under tider av högadligt styre kunde man å andra sidan nästan - som 
Salvius och Tungel - önska sig bort. Diplomatiska uppdrag kan därför inte 
enbart ha varit en belastning, och dessutom kunde den sortens uppdrag, om 
de förvaltades väl, ge gott renommé som främjade karriären. Då Johan Ad-
ler-Salvius rådfrågades av Magnus Gabriel De la Gardie hur man lämpligast 
skulle förhålla sig till hovlivet blev svaret att bäst vore att vistas tidvis i 
monarkens närhet, tidvis på ambassader utomlands. "Genom longt bortawar-
ande blifwer man förgäten, genom dageligit umgänge ledse.'53 Närheten var 
dock ett måste för att uppnå ära och respekt: "så är den i alla Kungarijker i 
högsta respect och reputation, som in fonte Reipublicae sitter och näst om 
Maiesteten wistas, efter som alle man uth och inrijkes altidh mäst kasta öga 
på den, som ther är i aestime".34 

Inflytande vid sidan av ämbetet 
Vid sidan av de rutinmässiga arbetsuppgifter som ålåg ämbetsmännen i 
kansliet användes många av dem till andra uppgifter. Deltagande i beskick
ningar har redan nämnts. Andra utlandsuppdrag kunde innefatta deltagande 
vid handels- och fredsförhandlingar. Tjänstemännens ställning vid utlands
uppdrag kunde variera från att vara ledande för en beskickning till att delta 
som protokollförande sekreterare. Deras position tycks sammanhänga med 
graden av erfarenhet och rutin. I framför allt förberedande, och ibland hem
liga, sonderingar som låg till grund för ambassadörers förhandlingar kunde 
sekreterare användas.35 Anders Gyldenclou uppger i en memorial att han 
under tiden 1637 till 1650 bland andra uppgifter deltog i arbetet med förbe
redande och utarbetande av fredstraktater, däribland utarbetandet av själva 
huvudtraktaten i Osnabrück och Münster.36 

På hemmafronten kunde kanslitjänstemännen tas i anspråk för att delta i 
lagkommissioner eller tillfälliga kommissioner av annat slag. Johan Stiernhöök 
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satt med i samtliga lagkommissioner från 1642 till 1669, samtidigt som han 
från 1647 var anställd i kansliet. Han kom att utarbeta förslag till civil- straff 
och processrätt, kyrkoordning, sjölag, akademiska statuter samt förslag till 
ny ärvdabalk och giftermålsbalk. Andra som arbetade med lagar var Erik 
Lovisin, Daniel Behmer samt far och son Coyet. Därtill kom flera lag
kommissioner efter 1680 att befolkas med kanslitjänstemän som ingår i min 
undersökning. 

Övrigt kommissionsarbete rörde sig om trolldomsprocesser, förmyndar
räfst och ersättning för kaperier. Vid utarbetandet av en ny bankoordning i 
mitten av 1660-talet deltog Peter Julius Coyet, och i det följande praktiska 
arbetet kom Johan Olivecrantz att utöva inflytande i egenskap av bankofull-
mäktig. Kommissionen för utkrävande av förmyndarregeringens ansvar, som 
tillkom efter 1680, hämtade intressant nog också ledamöter från kansligruppen: 
Erik Lovisin blev en, och den andre var Lars Wallenstedt som också kom att 
agera som åklagare. 

I reduktionsarbetet förekom också företrädare för kansliet. Som medlem 
av reduktionskollegium under Karl X Gustafs regim kom Daniel Behmer att 
få en ur kunglig synvinkel betydande roll - han blev kungens informant om 
vad som försiggick i kollegiet.37 

I ytterligare några fall var kanslitjänstemännen verksamma i andra 
kollegier parallellt med sitt kansliarbete. Peter Julius Coyet och Lars Grubbe 
var båda verksamma inom Kommerskollegium, den ene som assessor och 
den andre som bisittare. Deras huvudsakliga verksamhet låg dock i kansliet. 
Åtta stycken kom också att få centrala poster i de svenska provinserna: 
presidentskapen i de bremiska respektive de pommerska regeringarna inne
hades tidvis av svenska kanslitjänstemän, liksom presidentskapsposterna i 
den pommerska hovrätten. Regeringsrådsposter i både Pommern och Preus
sen kom också, liksom andra lägre ämbeten i olika provinser, att beklädas 
med kanslitjänstemän. Inom Sverige tillföll många landshövdingeposter kansli
ämbetsmännen. När det gäller befattningarna i provinserna måste man ha i 
åtanke att de i vissa fall kan ha varit ett sätt att bli av med misshagliga 
individer.38 

Kanslitjänstemännen skrev också manifest som skulle fungera som pro
paganda för, eller förklaringar till, svenska ageranden riktad till en europeisk 
publik. På det inhemska planet kom Edvard Ehrensteen att vid ett par tillfäl
len upprätta underlag inför stora beslut. I det ena fallet gällde det en relation 
om det utrikespolitiska läget som lästes upp inför riksdagen 1660, och i det 
andra fallet skrev han underlaget för anklagelserna riktade mot förmyndar
regeringens handläggning av Karl X Gustafs testamente. Ehrensteen var här 
att betrakta som expert eftersom han själv på kungens uppdrag och vid 
dennes dödsbädd skrivit testamentet. 

En inte alldeles betydelselös position vid sidan av kansliarbetet inneha
des av Edmund Gripenhielm. Han utsågs 1660 till informator åt den blivande 
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Karl XI, men i vilken mån han i sina kontakter med sin elev kunde utöva 
något inflytande över dennes kommande politik får vara osagt. Uppenbart är 
dock att Karl XI själv gärna såg nyfrälse som sina barns uppfostrare under 
ett senare skede. Erik Lindschöld, Tomas Polus och Lars Wallenstedt hämta
des alla från kansliets nyfrälse grupp till poster som guvernörer och 
informatorer åt prins Karl (XII). Med detta val av informatorer fullföljdes en 
tradition från det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet, då Johan Skytte hade 
varit prins Gustaf (II) Adolfs lärare. Skytte var under 1590-talet knuten till 
kansliet, och stod såväl åsiktsmässigt som socialt nära sina goda vänner 
bland kansliets sekreterare.39 

Det fanns således en rad uppdrag vid sidan av det dagliga kansliarbetet 
som involverade kanslitjänstemän. Många av dem kom dock aldrig att delta i 
sådant arbete, och andra deltog i endast ringa omfattning. Det rör sig därför 
om en liten elit som återkommande användes vid beskickningar och i olika 
kommissioner. Flera av dessa bör å andra sidan ha haft stort inflytande över 
det arbete som där utfördes. 

Inflytandediskussion 
I sin avhandling om handläggning och inflytande under Karl XI: s envälde, 
menar Anna-Brita Lövgren att kansliets sekreterare bara hade inflytande 
över ärenden som låg inom deras eget kompetensområde - övriga ärenden 
remitterades för expertutlåtande.40 Trots det system med fasta rutiner för 
handläggning och remissförfarande som Lövgren beskriver, påpekas ändå 
betydelsen av närhet till monarken.41 Närheten gav möjlighet till inflytande. 
Lövgren ansluter sig till flera andra forskare som fastslagit att de nyfrälse 
kanslitjänstemännen spelat en central roll som rådgivare åt Karl XI under det 
skånska kriget i mitten av 1670-talet.42 

Undersökningsperioden från år 1600 till 1680 inleddes med en period av 
starkt inflytande för ofrälse och nyfrälse inom kansliet, och avslutades med 
ett starkt inflytande för samma grupper. Efter det skånska kriget skedde en 
återgång till en fastare politisk struktur, och därmed menar Lövgren att infly
tande över den enväldige kungen hade bara den som agerade inom sitt sak
område och i kraft av sitt ämbete. Något inflytande i allmänhet skulle därför 
inte kunna tillskrivas särskilt gynnade grupper.43 Detta resonemang blir in
tressant för synen på perioden före enväldet. Först och främst kan vi konsta
tera (och detta är ingen motsättning till Lövgrens resonemang) att ytterligare 
två perioder av starkt tjänstemannainflytande kan pekas ut för tiden. Johan 
Adler-Salvius som ledande för kansliet under ett par perioder har redan 
nämnts, men bör kanske preciseras närmare. Vid rikskanslern Axel Oxen
stiernas utnämning till guvernör i Preussen 1626 kom Salvius att för en 
treårsperiod framåt bli den i praktiken ledande mannen i kansliet, trots att 
han bara var sekreterare.44 Under en andra period - 1634-1636 - anses Salvius 
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i om möjligt ännu högre grad ha varit den helt ledande inom kollegiet.45 Vid 
denna tid, liksom vid den förra, leddes kansliet således av en nyfrälse sekre
terare (under den andra perioden utsågs dock Salvius till hovkansler)46 med i 
praktiken ingen person i högre ställning närvarande. En andra period som 
traditionellt anges som en "sekreterarperiod" är Karl X Gustafs regim, då 
rikskanslersposten efter Erik Oxenstiernas död fick stå obesatt, och då sekre
terare i kungens omgivning fått inflytande.47 En passus i Edvard Ehrensteens 
minnen antyder att sekreterarnas ställning förändrades efter Karl X Gustafs 
död. Ehrensteen fick lida för att han uppsatt kungens testamente, som också 
frångicks av den nya förmyndarregeringen. Sekreteraren "fann och dem som 
mig hatade utan orsak; men enkannerligen för Testamentets skull" , men han 
förundrades inte över att sådana maktförskjutningar som just skett medförde 
problem för i synnerhet en "Secreterare, som under den afledne Konungen 
hafwer wäl warit liden..."48 Att kansliet fick en ny förordning, med större 
inflytande för gammaladeln genom ett utökat antal kanslirådsposter och ge
nom återinsättandet av en rikskansler,49 kan också tas som intäkt för att 
gammaladeln reagerat mot ett alltför stort sekreterarinflytande under föregå
ende år. Redan under Kristinas senare regeringstid hade sekreterarnas infly
tande stigit och detta på drottningens initiativ.50 Då man 1660 gick in för att 
stävja möjligheterna till ett sådant inflytande följde man delvis de aldrig 
genomförda idéerna från 1654 då rikskanslerns ställning skulle stärkas på 
sekreterarnas bekostnad.51 

Man kan således skönja fyra perioder av vad som kan kallas politiskt 
nyfrälse inflytande i kansliet. Den första är slutfasen av sekreterarregementet 
1600-1611, den andra är Salviusperioderna 1626-1629 och 1634-1636, den 
tredje är Karl X Gustafs regim 1654-1660 och den fjärde är Karl XI:s sekrete-
rarregemente 1675-1676. Av undersökningsperiodens totalt åttio år utgör 
dessa perioder sammanlagt tjugotre, det vill säga drygt en fjärdedel. Under 
hela perioden, med undantag för den andra förmyndartiden och eventuellt 
åren 1611-1625, löper ett tjänstemannainflytande på lägre nivå gällande 
donations- och tjänsteärenden. Bilden av den inflytelserike sekreteraren och 
gammaladelns känsla av hot från ofrälse och nyfrälse grupper var kanske 
inte helt obefogad. 

Låt oss se vad som utmärker de fyra perioderna av inflytande. En första 
gemensam nämnare är att de utmärks av frånvaron av höga ämbetsmän. 
Under sekreterarregementet, Karl X Gustafs tid och Karl XI:s sekreterar-
regemente antingen förskjuts de höga ämbetsmännen, det vill säga gammal
adeln, eller utnämns inga sådana. Salvius position grundade sig också på 
frånvaron av överordnade, men där tycks sjukdom och annan inkapacitet hos 
dessa ha spelat en större roll.52 Frånvaron av försteministrar, eller som i fallet 
Salvius frånvaron av mellanled mellan försteministern som makthavare och 
den nyfrälse tjänstemannen, ökade närheten mellan tjänsteman och besluts
fattande. Tillgången till den yttersta beslutsfattaren blev därmed mer exklu

— 147 — 



siv, och tjänstemannen som kanal in till makten blev viktigare. Därmed 
uppstod också möjligheten för dessa att reglera tillträdet till monarken eller 
försteministem.53 

En andra gemensam aspekt som utmärker perioderna är att de dominera
des av kraftfulla ledare, allt ifrån Karl IX, Axel Oxenstierna och Karl X 
Gustaf till Karl XI.54 Under maktdelningsperioder som exempelvis Gustaf II 
Adolfs tid som utmärktes av samarbete mellan kung och rikskansler och det 
oligarkiska rådsdominerade 1660-talet förekom inte ett starkt politiskt nyfrälse 
inflytande i kansliet. Det har redan påpekats hur till och med även det min
dre viktiga inflytandet minskade under 1660-talet. Intrycket förstärks av Ed
vard Ehrensteens åsikt att han under Karl XI:s förmyndartid måste utstå 
"missgunst och förtret..."55 Hans egen ställning kan också utläsas av hans 
hyllande av kungamakten som kontrast till hans skarpa kritik mot förmyndar
regeringens politik.56 

En tredje likhet är hur dessa starka makthavare valde att lyfta fram de 
nyfrälse kanslitjänstemännen. Alltifrån Karl IX:s sekreterarregemente och 
framåt - även under Axel Oxenstierna som rekryterade och befordrade dessa 
grupper - kom de att spela viktiga roller då gammaladeln på ett eller annat 
sätt skulle hållas utanför. Sekreterarregementet måste ses som ett resultat av 
Vasasönernas ovilja att stödja sig på adeln. På samma sätt bör sexton
hundratalets tidvis starka tjänstemannainflytande kunna förklaras. Det finns 
anledning att invända mot detta resonemang att Oxenstierna under sin tid 
och Karl XI under sin, båda hade synnerligen viktiga rådgivare vid sidan av 
de nyfrälse kanslimännen: Oxenstierna hade sin familj och sina gammal
adliga vänner inom regeringen och Karl XI hade Johan Gyllenstierna. Inte i 
något av fallen förtas dock intrycket av ett aktivt sökande av stöd hos nyfrälse. 
Oxenstierna har diskuterats tidigare och Johan Gyllenstierna stod, trots sin 
gammaladliga bakgrund, politiskt närmare de nyfrälse gruppernas kunga
vänliga politik.57 

Dessa fyra perioder av klarlagt politiskt inflytande för nyfrälse kansli
män är sedan tidigare belagda i historieforskningen. Att tjänstemännen också 
under hela perioden hade ett kontinuerligt (med undantag för 1660-talet) 
inflytande i donations- och utnämningsärenden har också påpekats. Vad vi 
ser är således inte ett totalt brott med ofrälse eller nyfrälse inflytande i och 
med sekreterarregementets sammanbrott 1611, utan en fluktuation i makt
förhållandena mellan olika grupper. Med Axel Oxenstierna i minne kan man 
inte dela dessa grupper så enkelt i två - kungamakt kontra gammaladel -
utan mera den starke härskaren gentemot gammaladeln. Det var under perio
der av starka makthavare som kansliets nyfrälse tjänstemän kom att spela en 
roll. Därmed är det inte uteslutet att enskilda tjänstemän även under andra 
perioder kunde ha inflytande över vissa centrala frågor i egenskap av rådgi
vare - det ligger i sakens natur att källorna är tysta om detta. Informellt 
inflytande skedde muntligt och säkerligen inte alltid vid föredragningstillfällen 

— 148 — 



eller formella möten mellan monark och tjänsteman. Man får enligt mitt 
förmenande inte stirra sig blind på vilka som hade formella rättigheter att 
yttra sig om ärenden. Den som hade stor kunskap och tillträde till monarken 
kan mycket väl ha haft stort inflytande på beslut även om dessa råd skedde 
helt informellt och utan att protokollföras. 

Summan av de svenska kanslitjänstemännens inflytande kan beskrivas 
så här: den enskilde tjänstemannens möjligheter att påverka utgick från hans 
ämbete med dess kontroll över information och det tillträde till härskaren det 
gav. Det var vidare beroende av den enskildes kapacitet och ambition att ha 
inflytande, samt hans personliga förhållande till den härskande. Detta bety
der att vissa ambitiösa och kapabla tjänstemän med goda relationer till sin 
överordnade, i de fall de överordnade hade möjlighet att utöva makt, kunde 
utöva ett påtagligt politiskt inflytande. Sådana män var Nils Chesnecopherus, 
Johan Adler-Salvius samt tjänstemännen som omgav Karl XI under det skån
ska kriget. Andra tjänstemän under seklet med mindre kapacitet och/eller 
mindre ambition fick nöja sig med att ägna sig åt de administrativa ärenden 
som egentligen ålåg dem - och kanske huvudsakligen intressera sig för att 
samla in så mycket sportler som möjligt. Tjänstemannens manöverutrymme 
var därför också beroende av i vilken tid han agerade: Erik Lindschölds stora 
politiska inflytande är inte tänkbart under 1660-talets förmyndartid utan krävde 
en stark kung. Detta i sin tur leder oss in på den intressanta kopplingen 
mellan tjänstemännens sociala status, deras karriärer och deras inflytande. 
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GAMLA OCH NYA ELITER 

"Let not Nero make his Horse a Consul, 
nor every Fiddler a Minister of State; let not a 
mighty Monarch debauch Nobility — by 
conferring Honours on the Sons of Earth,"l 

När Nils Gyllenstierna 1561 utnämndes till kansler av Erik XIV var det 
första gången posten tillföll en bördsaristokrat. Utnämningen skedde samma 
år som kungen lanserade det importerade och för Sverige helt nya modet att 
utdela titlar till adelsmän. Båda nymodigheterna tillkom med all sannolikhet 
för att öka inte bara aristokratins utan också kungens och landets prestige i 
förhållande till omvärlden. Idén om att rikets kansler skulle tillhöra det världs
liga frälset fick dock mycket liten reell betydelse vid denna tidpunkt - Nils 
Gyllenstierna kom genom sina diplomatiska uppdrag inte att fungera som 
kansliets verklige chef.2 Den förste bördsaristokraten som tog aktiv del i 
kansliets verksamhet var Erik Sparre som från sin utnämning till vicekansler 
15773 under några år framöver övervakade arbetet. Från början av 1580-talet 
är det dock oklarare om han i praktiken fortsatte med detta.4 

Ämbetena - kansler och sekreterare - inom det svenska kansliet hade 
under hela medeltiden fram till reformationen beklätts av kyrkans män.5 I 
samband med reformationen skedde ett förvärldsligande av tjänsterna och 
rekryteringen kom istället huvudsakligen att ske från borgerskapet. (Konrad 
von Pyhy är ett undantag, men han tillhörde inte den svenska bördsadeln.) I 
det sena 1500-talet var de dominerande krafterna, sekreterarna, i kungliga 
kansliet samtliga ofrälse.6 

Då Nils Gyllenstierna dog 1601 hade han redan under en tid varit poli
tiskt overksam och hans ersättare Svante Bielke kom heller inte under sin 
kanslerstid fram till 1608 att ha något att göra med det direkta arbetet i 
kansliet. Chefspersonen där var istället hovkanslern Nils Chesnecopherus.7 

Då Axel Oxenstierna utsågs till rikets kansler 1612 var traditionen att ha en 
aristokrat på posten således inte särskilt gammal. Till detta kan läggas att 
Oxenstierna, möjligen med konkurrens från Erik Sparre, får räknas som 
kansliets förste aristokratiske ledare med reellt ansvar för verksamheten. 
Någon tradition att hovkanslersposten eller sekreterarposterna varit besatta 
av aristokrater fanns över huvud taget inte. 

Samma sak gäller för andra delar av den civila centralförvaltningen. I 
den finansiella förvaltningen inträdde visserligen de gammaladliga redan 
1539 då kammarrådsposter tillkom, men nymodigheten innebar att det var 
första gången som medlemmar av det gamla svenska frälset blev fast an
ställda inom administrationen.8 Man skall också ha klart för sig att de gammal
adliga ämbetsmännen bara satt på de högsta posterna. Poängen med resone
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manget är viktig för den fortsatta diskussionen eftersom den visar att de 
adelskrav som från och med Kalmare stadgar 1587 och Postulata Nobilium 
1594 till dess flera av kraven drevs igenom vid tronskiftet 1611 var helt nya 
för svenskt vidkommande. De krav som här avses var att adeln skulle ha rätt 
till ämbetena i bland annat kansliet och att inga "uthläninger eller vanbyrdige" 
skulle kunna ha företräde.9 Dessa krav från Postulata Nobilium fastställdes i 
Gustaf II Adolfs kungaförsäkran 1612 där således kansliet skulle bemannas 
med adelsmän.10 Kraven som ställdes styrktes gärna med hänvisning till 
traditionens rätt - bland annat hävdades att kungen skulle förse dem "som 
någen tienst kunne giöre konungen och cronen, med tilbörligit uppehälle, 
med land, slott och län, såsom af ålder sedh varit hafver..."11 Dessutom 
stöddes kraven på adligt innehav av ämbeten med argumentet att det därtill 
adelsståndet "ägner och bör..."12 Argumenten skulle lätt kunna avfärdas ef
tersom det rimligen inte kan finnas några gamla sedvanor som reglerar er
sättning till adliga civila tjänstemän inom kansli eller finansförvaltning - det 
hade ju inte funnits några adelsmän där. Det andra argumentet, att adeln var 
väl lämpad för administrativa arbeten, var också därför ett nytt påfund. 

Förklaringarna till gammaladelns nyvaknade intresse för kansliets arbete 
måste istället sökas på annat håll. Jag menar att det finns två huvudsakliga 
orsaker till det som inträffar: dels centralförvaltningens växande betydelse, 
dels den förstärkta ståndsmentaliteten som började skönjas mot slutet av 
1500-talet. 

Centralförvaltningens ökade betydelse måste ses i relation till rådets 
betydelse. Under Gustav Vasa och hans söner kom rådet att skjutas åt sidan 
till förmån för en stark kungamakt och de viktiga kungarådgivarna stod 
istället att finna bland ämbetsmännen som omgav kungarna. Med denna 
maktförskjutning, som ytterligare förstärktes eftersom ämbetsmännen inte 
hade någon förankring i de gamla frälsesläkterna, ökade behovet från gammal
adelns sida att få kontroll över ämbetena.13 Situationen måste ha stått obe
hagligt klar för vicekanslern Erik Sparre under hans tid som verksam i kansliet. 
Det klagas då över att kanslern och vicekanslern inte ens fick ha nycklar till 
kanslivalven där de viktiga handlingarna låg och därför var "alla adelsmän i 
så motte platt av kansliet utestängda".141 England under samma tid gjordes 
samma fasansfulla upptäckt.15 

Erik Sparre, som så småningom kom att ligga bakom Postulata Nobilium, 
hade således tillsammans med andra inom aristokratin god kännedom om 
förhållandena i centralförvaltningen. Detta var en av orsakerna bakom kra
ven. Den andra förklaringen, som på många sätt hör ihop med den första, är 
synen på adeln som samhällets ledande klass. Man har menat att den adliga 
ideologiska offensiv som kom mot slutet av femtonhundratalet var en del i 
en process som kom att leda till en cementering av ståndssamhället.16 

I Frankrike florerade samma idéer där bördstanken fick ökad betydelse. 
En bit in på sextonhundratalet hade adelsskapet blivit en samling lagprivilegier 
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som i första hand rättfärdigades av börd och inte av arbete eller militära 
insatser.17 Börden och den exklusiva kulturen blev själva grunden för den 
legala skillnaden mellan aristokrati och andra grupper. Därför kom ståndets 
framtid till stor del att vara avhängig dess förmåga att intala sina medlemmar 
och andra att börd var viktigt.18 

Precis som redan tidigare konstaterats för Frankrikes del skedde också i 
Sverige ett avståndstagande från merkantilism under den tidiga delen av 
seklet.19 Dessutom ser vi i Sverige en ovilja att befläcka adeln med nyfrälse 
som hade sitt ursprung inom handel20 samt ett manifesterande av ståndets 
exklusivitet genom överdådig prakt och byggenskap.21 På samma sätt som 
man i Frankrike menade att ett klargörande av ståndsskillnaderna var nöd
vändigt för att bevara ordning i riket, kan man se cementeringen av det 
svenska ståndssamhället som ett resultat av samma tänkande. För att adeln 
skulle kunna hävda sin ledande ställning måste också dess exklusivitet fram
hävas. Jag menar att adelns krav på tillgång till centralförvaltningen hör 
samman med detta exklusivitetstänkande. Med finansförvaltningens ökande 
betydelse i mitten av femtonhundratalet kom aristokratins intresse att riktas 
mot denna - resultatet blev inrättandet av kammarråd med aristokratiska 
befattningshavare.22 Då kansliet på samma sätt kom att bli en viktig och 
central maktfaktor måste adeln för att behålla inte bara sin sociala ställning 
utan även sin politiska behärska detta. Argumenten man använde för överta
gandet av en traditionellt ofrälse arbetsuppgift var tvivelaktiga, men kraven 
drevs igenom. 

Vad som hände i praktiken för rekryteringen till kansliet vet vi redan. 
De högsta posterna i dess ledning kom att tillfalla gammaladeln, men någon 
förändring av mönstret med ofrälse ämbetsmän på majoriteten av posterna -
om än de lägre - skedde inte. Periodvis var det dessutom glest mellan repre
sentanterna för det gamla frälset även på de högre posterna, perioden under 
slutet av 1620-talet fram till mitten av 1630-talet har redan belysts. Anled
ningarna till misslyckandet med att besätta kansliämbetena med unga adels
män snarare än unga ofrälse ligger dels i demografiska faktorer, dels i 
mentalitetsfaktorer. Demografiskt sett kan man konstatera att medlemmarna 
av det gamla frälset helt enkelt var för få för att kunna inneha alla de poster 
inom civilstaten och militärstaten som de var berättigade till.23 Kombinerar 
man detta med det faktum att den civila karriären var mindre populär än den 
militära förklarar detta ytterligare problemen att få unga adelsynglingar till 
kansliet och andra ämbetsverk.24 Möjligheterna till att vinna ära på slagfältet 
var uppenbarligen mera lockande än tanken att göra detsamma i dragiga och 
kalla slottslokaler. En viss snobbism kan också misstänkas ha funnits hos de 
unga ståndsmedvetna adelsmännen. "De skulle alltid begynna på den lilla 
ändan, förrän de kommo till den större; den, som icke kunde eller ville taga 
pennan i handen vore till sådane ämbeten icke bekväm", sade Axel Oxen
stierna vid ett tillfälle då rekryteringen till kansliet kom på tal.25 
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Som alternativ till rekrytering av adelsmän kan man se patron- och 
klientsystemet.26 Systemet kan i detta perspektiv betraktas huvudsakligen 
som en funktion för kontroll av de ofrälse underordnade ämbetsmännen i 
kansliet. Axel Oxenstiernas roll som uppfostrare och och rekryterare av nya 
ämbetsmän har redan diskuterats, och det har påpekats hur hans ställning 
som kansliets och regeringens ledande man under förmyndartiden 1632-
1644 möjligjorde kontroll över rekrytering och befordran. Hans sätt att på 
det privat informella planet som patron- och klientsystemet utgjorde binda 
unga ofrälse män till sig, för att sedan i egenskap av statens ämbetsman på 
det formella planet rekrytera dessa till kanslitjänst skapade utmärkta förut
sättningar för honom att utöva kontroll över kansliet. Systemet som kontrol
lerande funktion tycks under hans tid ha fungerat väl, men förutsatte samti
digt att han kunde monopolisera patronskapet för kansliet - därav hans strä
vanden att utestänga rådet från inflytande över tillsättningar. Så fort en kon
kurrerande kraft fanns att tillgå riskerade han att tvingas acceptera ämbets
män med andra lojaliteter, och därmed personer utanför den informella kon
troll han hade som patron. En annan risk var att klienterna undkom hans 
makt genom att kunna få stöd av andra patroner - detta kan sägas hända då 
drottning Kristina "fråntar" Oxenstierna kontrollen över Johan Adler-Salvius 
1648. 

Resonemanget bygger på att man inte accepterar lojalitet som en stark 
grundpelare för patron- och klientsystemet. Vad jag tidigare velat visa är just 
att lojaliteten spelade relativt liten praktisk roll i systemet. Att visa lojalitet 
var viktigt för klienten så länge han var beroende av sin patron, och så länge 
han ville ha något ut av patronen. Lojalitet kan därför inte ses som ett 
generellt drag för patron- och klientsystemet. Att vissa ändå under lång tid, 
kanske en livstid, var lojala mot en och samme patron motsäger inte detta. 
Det troligaste är att en sådan klient stannade hos en patron därför att alterna
tiv saknades - antingen på grund av patronens styrka eller på grund av 
klientens svaghet. Däremot menar jag att det överordnade i relationen var 
utbytet av tjänster och gentjänster. Rikskanslern kunde med sitt stora infly
tande över den svenska administrationen under lång tid väl tillgodose sina 
klienters behov av tjänster och avancemang och hade därför också i stor 
utsträckning möjlighet att behålla deras lojalitet. Lojaliteten sträckte sig dock 
ofta inte längre än att då nya möjligheter fanns att avancera togs dessa -
även om det måste innebära att man gick emot sin patron och tidigare välgö
rare. 

Ser man patron- och klientskapet som en kontrollerande funktion inom 
kansliet finns det anledning att fundera över vilken roll denna hade under 
tiden efter Oxenstierna. Magnus Gabriel De la Gardie är den ende jämförbare 
rikskanslern under sextonhundratalet. Mycket talar för att hans kontroll över 
de underlydande i kollegiet var betydligt mindre än Oxenstiernas och det 
finns ett antal olika förklaringar till detta. För det första fick De la Gardie vid 
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sitt tillträde 1660 i mycket högre grad än Oxenstierna vid sitt överta en redan 
väl inarbetat personal. Någon utrensning av personal så som skedde i kansliet 
efter Karl IX:s död kom inte att ske efter Karl X Gustavs död, vilket i och för 
sig inte hindrar att flera av kansliets ämbetsmän kunde stå De la Gardie nära. 
Mattias Björnklou exempelvis gjorde det. För det andra: under sin tid som 
rikskansler kom också De la Gardie att rekrytera sig närstående klienter, men 
hans rekryteringspolitik i kombination med hans roll som patron tycks aldrig 
ha varit så systematiskt genomförd som Axel Oxenstiernas. En orsak till 
detta i sin tur kan vara att De la Gardies position som central maktfaktor var 
betydligt svagare än Oxenstiernas - rådets roll under 1660-talet får inte 
underskattas. Därtill måste läggas att De la Gardie inte heller hade lika lång 
tid på sig att bygga upp samma systematiska rekryteringspolitik. Trots att 
Oxenstierna fick börja från början med att nyrekrytera på flera poster dröjde 
det till början av 1620-talet innan hans skyddslingar helt kom att dominera 
kansliet. Denna tidsrymd rör sig således om ett tiotal år, vilket för De la 
Gardies del skulle leda fram till den tid då Karl XI redan fått möjlighet att 
blanda sig i kansliaffärerna. 

Parallellt med denna utveckling började andra inslag i rekryterings
politiken få ökad betydelse. En återgång till sekreterarregementets stora in
slag av besläktade kanslitjänstemän27 skedde och hänvisningar till släktskap 
förekom frekvent och öppet vid tjänsteansökningar. Jag menar att det inte 
var så som det hävdats att dygd och merit var det väsentligaste inslaget vid 
rekrytering.28 Att ordet "merit" används vid ansökningar innebär inte att 
detta är synonymt med erfarenhet, kunskap och kompetens. Som merit an
vänds också släktskap. Vid sidan av detta finns exempel på hur fordringar på 
staten spelade in i vissa rekryteringsärenden. Att besläktade tjänstemän var 
mer framgångsrika i sina karriärer styrker bilden av släktskapets betydelse. 
Släktskapets stora betydelse pekar antingen på De la Gardie som en svag 
patron, eller förklarar varför hans roll som patron blev svag. 

Till yttermera visso inträdde samtidigt en stegring i de nyfrälses möjlig
heter att göra karriär. Fler och fler blev under 1660-talet och framåt höga 
tjänstemän i kansliet, och några blev till och med riksråd. Ironiskt nog kan 
man konstatera att det var det gamla frälset som tillhandahöll stegen som 
ledde uppåt i karriären för hela den nyfrälse kansligruppen. Ett steg uppåt 
innebar patron- och klientsystemet. En Axel Oxenstierna med sin starka 
ställning kan närmast jämföras med en monarks, och därför kunde han som 
patron vara både den som erbjöd karriärmässigt stigande och den som satte 
gränserna för detta stigande. Så länge han hade denna roll hotade inga nyfrälse 
att stiga högre än han bestämde. Med konkurrerande patroner uppstod möj
ligheten att använde dessa som trappsteg - först kliver man på ett och sedan 
upp på nästa och gränserna uppåt har plötsligt tänjts betydligt. För en man 
som Mattias Björnklou var inte ens rikskanslern De la Gardie det sista trapp
steget, trots att det vid tiden för dennes brott med sin patron inte fanns någon 
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monark att tillgå som i fallet Salvius. Björnklou hade 1667/1668 nått så långt 
att han var sin egen. Patron- och klientsystemet som under den starke Oxen
stierna utövat kontroll över de nyfrälse, blev under svagare patroner de 
nyfrälses möjlighet att stiga uppåt i graderna. 

En annan möjlighet som omedvetet tillhandahölls av gammalfrälset hör 
ihop med nobiliteringen. Nästan alla ämbetsmän i min undersökning kom att 
adlas och undantagen kan misstänkas bero på att de dog innan de tjänstgjort 
nog länge för att uppnå denna rang. Med nobiliteringen fick de ofrälse famil
jerna med tiden formell rätt till högre ämbeten och de nyfrälses söner kunde 
vara med och slåss om ämbeten som var vikta åt adeln. Det har talats om en 
"historisk kompromiss" mellan nya och gamla grupper i det svenska sexton-
hundratalssamhället29 och att nya grupper "integreras i den existerande stånds
strukturen."30 Peter Englund menar att den historiska kompromissen består i 
ett ideologiskt närmande mellan gammalt och nytt frälse som bildade en 
biandgrupp som anammade en ideologi som delvis var feodal, delvis kapita
listisk.31 Ingvar Elmroth beskriver en integrering som huvudsakligen var 
nominell, men som inte påverkade de nya adelsgruppernas traditionella kunga
vänlighet. Integreringen måste därför ses som huvudsakligen nominell -
någon politisk integrering kom inte till stånd. Mina resultat för de nyfrälse 
kanslitjänstemännens del visar att inte heller någon social integrering skedde. 
Framför allt visar giftermålsmönstret på detta, men också de uttryck för 
social högfärd som visades de nya grupperna från gammaladelns sida. Detta 
motsäger inte Englunds tes om ett ideologiskt närmande mellan gammal och 
ny adel mot slutet av seklet, men de politiskt starka krafterna fanns hos den 
nya adeln.32 

Det finns en viktig poäng i att de nyfrälse kanslitjänstemännen inte 
integreras socialt i den gamla adeln. Framför allt kom detta att leda till 
uppkomsten av en i sig självt genom släktskapskontakter och vänskapskont
akter väl integrererad grupp med sin politiska hemvist i den tredje klassen på 
Riddarhuset. Möjligen var det på denna tätt sammanvävda grupp som Adam 
Ludvig Lewenhaupt tänkte då han konstaterade att hans ambition att bli 
ämbetsman strandade på att "Studierna hoos sådane som iag war, litet skatta
des..."33 Istället fick han lov att välja sin gammalfrälse familjs traditionella 
yrke, nämligen krigarens.34 

Man kan möjligen invända att den höga graden av nobiliteringar under 
1640- och 1650-talen, samt 1670-talet35 ändå skulle ha omöjliggjort någon 
större social integrering av nyadel i den gamla. En sådan invändning förkla
rar dock inte den (med ett undantag) totala frånvaron av samgiften mellan 
nyfrälse kanslimän och medlemmar av den gamla adeln. 

En intressant fråga i sammanhanget blir då varför ingen integrering av 
kanslimännen skedde. Social högfärd från det gamla frälsets sida kan vara en 
orsak. En ovilja att beblanda sig med en grupp som traditionellt hade stått i 
opposition till gammaladeln och som alltjämt betraktades som ett politiskt 
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hot kan vara en annan. En tredje orsak kan tänkas vara att dessa män för sina 
karriärers skull hade varit, och kanske långt upp i åldrarna var, beroende av 
gammaladliga patroner. För en bördsstolt familj är det väl inte så långsökt att 
det kunde vara motbjudande att gifta bort sin dotter med en annan familjs 
klient - en person som på ett sätt stod i tjänarställning. En fjärde orsak kan 
tänkas vara ekonomisk: en ung nyadlad karriärist var kanske inte det mest 
fördelaktiga giftet. Med en medelålder av trettio år vid inträdet i kanslitjänst 
innebar det att nobiliteringen och ett eventuellt ackumulerande av rikedom 
(samlande av mutor) skedde ytterligare fem till tio år senare. 

Hela ovanstående resonemang förutsätter dock att det var gammaladeln 
som socialt fryste ut den nya. Förvisso spelade med all sannolikhet ovanstå
ende argument roll för gammaladelns ointresse för samgiften. Å andra sidan 
får man inte glömma bort de eventuella vinster den nyfrälse karriäristen 
kunde göra genom att inte gifta sig högadligt. Mot bakgrund av släktskapets 
betydelse blir en uppenbar sådan vinst att man genom ingifte i en 
ämbetsmannafamilj fick kontakter med folk som kunde tala för en i kansliet. 
Giftermålsexempel har redan tidigare visats och dess betydelse måste anses 
belagd. En annan vinst kan vara av ekonomisk art: från England har vi sett 
hur arvtagerskor var populära giftermålspartners, och deras betydelse skall 
inte uteslutas heller för Sverige. Som ett praktexempel på detta ses Johan 
Adler-Salvius som nyss hemkommen från utlandsstudier vid trettio års ålder 
gifte sig med den trettio år äldre och rika guldsmedsänkan Margareta Peders-
dotter Skuthe. Det ligger nära till hands att tänka sig en viss beräkning från 
Salvius sida, men om så var blev han grymt lurad på konfekten. Då Salvius 
dog sextiotvå år gammal levde hans hustru - då nittiotvå - i högönsklig 
välmåga. Ännu i denna aktningsvärda ålder var Margareta Pedersdotters po
pularitet på äkteskapsmarknaden stor. Bara en knapp månad efter Salvius' 
död skriver Johan Ekeblad till sin bror att "många skulle vilje taga Salvii 
änka, om han visste, att hon så snart dö ville. Och han vore ingen narr".36 

Antingen vågade ingen riskera nesan att bli ännu en i raden som överlevts av 
den seglivade änkan, eller också tackade hon nej till ytterligare giftermål. 
Hon dog ändå till slut som ensamstående vid nittiosju års ålder. 

Möjligen kan man tänka sig att båda grupperna ansåg sig ha vinster att 
göra på att biandgiften mellan gammal och ny adel inte skedde. I det längre 
perpektivet måste man ändå konstatera att de största vinsterna gjordes av de 
nyfrälse och de största förlusterna av gammalfrälset. Utvecklingen visar att 
nobiliteringen av ofrälse kanslimän i längden gav dem den legitimitet de 
behövde för att stiga karriärmässigt. Samtidigt som nobiliteringen innebar en 
nominell integrering i adeln skedde ingen social eller politisk integrering, 
vilket i sin tur skapade den besläktade kanslitjänstemannakåren som under 
1670-talet kom att besitta inte bara de lägre posterna i kollegiet utan även 
kanslirådsposter. Den uteblivna integreringen skapade gruppen, patronskapet 
skapade möjligheterna till utbildning och beskydd, och adlandet skapade 
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legitimitet och rättighet till höga poster inom kansliet. 
Frågan återstår om vad som är gammalt och vad som är nytt. Tillhörde 

kanslitjänstemännen i slutet av 1670-talet en ny politisk klass? För att kunna 
besvara den frågan måste vi sammafatta vilka förändringar vi sett från slutet 
av femtonhundratalet och framåt. Sekreterarregementet bestod av ofrälse se
kreterare av huvudsakligen borgerligt ursprung som hade stort inflytande 
över det politiska skeendet. Sekreterarregementet var starkt under Erik XIV 
och tidvis under Johan III samt starkt under Karl IX.37 Politiskt kan sekrete
rarna betecknas som kungavänliga borgare i kamp mot adeln.38 1611 var 
slutåret för det som traditionellt har betraktats som sekreterarregementet, och 
ett nytt skede inträdde där gammalfrälset försökte monopolisera administra
tionen.39 Vilka förändringar skedde då i praktiken? 

För det första: under resten av undersökningsperioden kom fortfarande 
att gälla rekrytering av ofrälse tjänstemän - däri finns ingen skillnad. För att 
försöka dölja detta faktum ansåg Axel Oxenstierna visserligen att man skulle 
vara generös med nobiliteringar av ämbetsmän,40 men adelskapen till trots 
var den sociala bakgrunden densamma som tidigare. 

För det andra: politiskt kan gruppen vara svårare att generellt definiera, 
men periodvis - exempelvis under tiden 1654 till 1680 - är den att betrakta 
som kungavänlig. Den period som är svårare att definiera är förmyndartiden 
under Axel Oxenstierna där tjänstemännens politiska hemvist är oklar -
möjligen kan man lite fegt kalla den Oxenstiernavänlig. Det mest generella 
man kan säga är att kanslitjänstemännen med undantag för perioden 1660 till 
1672 tycks ha varit benägna att stödja den starka makthavaren eftersom det 
var genom denne de hade sin ställning. På detta sätt skiljer sig således inte 
heller sextonhundratalets kansliämbetsmän principiellt från sina föregångare. 

För det tredje: ämbetsuppgifterna var i stort sett desamma. Skillnaderna 
låg i a tt organisationen utvecklades och ändrades, men sekreterarens uppgif
ter förblev desamma, vilket innebar tillgång till information och tillgång till 
monark eller försteminister. 

För det fjärde: det inflytande som en kanslitjänsteman kunde utöva har 
som visats varierat från tid till annan. Förutom sekreterarregementets dagar i 
början av seklet har tre tidsperioder pekats ut då ett sådant inflytande var 
påtagligt. Vid sidan av detta fanns ett relativt sett mera kontinuerligt infly
tande på lägre nivå. Förutom detta kan man konstatera att de nyfrälses för
bättrade karriärmöjligheter mot slutet av perioden också satte dem i en posi
tion där de från högre poster inom kansliet kunde utöva ett inflytande som 
mellan 1611 och 1664 varit nästan uteslutande reserverat för medlemmar av 
det gamla frälset. När det gäller inflytande bör man dock vara mycket akt
sam med generaliseringar - den personliga ambitionen i förhållande till om
givande faktorer var mera avgörande än positionen inom kansliet. Däremot 
kan man fastslå att adelns reformkrav för administrationen från 1612, kol
legiereformen från 1626 och kansliordningen från 1661, trots sina ambitio
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ner att organisera och strukturera inte lyckades förhindra tidvis uppkomst av 
starkt ämbetsmannainflytande. Detta påminner återigen om den enskildes 
möjligheter till inflytande. Perioden kan således karaktäriseras på så sätt att 
den inleds och avslutas med sekreterarregementen, med däremellan liggande 
- om än korta - perioder av starkt inflytande. 

På dessa fyra områden skulle man därför kunna säga att inte mycket 
revolutionerande hade hänt. Det sena 1600-talets framgångsrika ämbetsmän 
är därför heller inte att betrakta som en ny elit. Det nya ligger istället enligt 
min mening i adelns ideologiska och politiska offensiv som hade sin början i 
slutet av femtonhundratalet. Ambitionen att stärka ståndets exklusivitet och 
säkra dess ställning som ledande samhällsgrupp påverkade kansliet så till 
vida att försök gjordes från det gamla frälset att lägga beslag på alla dess 
ämbeten.41 Ivan Svalenius menar att de bärande grupperna inom den svenska 
centralförvaltningen var kyrkans män fram till reformationen och adeln från 
och med Gustaf II Adolfs regering. Tiden däremellan med det borgerligt 
dominerade sekreterarregementet betraktas inte på samma sätt.42 Jag menar 
att den stora förändringen snarare sker med förvärldsligandet av administra
tionen i samband med reformationen. Tiden därefter kan beskrivas så att de 
ofrälse tjänstemännen i fråga om inflytande åkte berg- och dalbana. Gammal
adelns dominans över den svenska centralförvaltningen blev förvisso stor, 
men under tiden övervintrade de ofrälse och närhelst de kunde stack de upp 
och agerade. Sekreterarregementet fram till 1611 och sekreterarregementet 
under det skånska kriget 1675 till 1676 kan därför inte ses som helt disparata 
företeelser. De erbjöd bara de rätta betingelserna för att ämbetsmännen skulle 
kunna agera. Under Karl XI var kansliet dominerat av dessa nyfrälse med 
ofrälse bakgrund, en grupp som i sin tur hade sina politiska rötter i den 
politiskt starka kungavänliga tredje klassen på Riddarhuset.43 Man kunde här 
möjligen misstänka ämbetsmännen för populism eller för att bara vara kung
ens hantlangare. Mot detta kan man ställa det faktum att ämbetsmännen -
inte bara kansliets dock - tog aktiv del i det politiska livet utanför förvalt
ningens ramar och under perioder av förmyndarstyre. Ett välkänt exempel på 
detta är sekreteraren Gustaf Taubenfeldts agerande som representant för den 
tredje klassen på Riddarhuset under riksdagarna 1664 och 1672. En av de 
viktigaste frågorna under de båda riksdagarna gällde utnämningsrätten. 
Rådsaristokratin försökte driva igenom förslag som skulle stärka rådets ställ
ning i förhållande till monarken. Ärendet som behandlats redan 1664 blev 
1672 ännu mer brännande. Gustaf Taubenfeldt fällde här yttrandet att "Vi 
måste intet binda Kongl. Maj:t händerna häruti".44 Uttalandet ställde till ett 
stort rabalder och Taubenfeldt kritiserades skarpt, men den tredje klassen, 
som han representerade, avgav en solidaritetsförklaring med honom.45 Inför 
denna kraftsamling från den tredje klassen gav regeringen vika och förslaget 
drevs aldrig igenom.46 Göran Rystad menar att den lägre ämbetsmannaadelns 
opposition i frågan grundade sig i en rädsla att kungens makt i utnämnings
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frågor skulle inskränkas till rådets och högadelns förmån. Det gick till och 
med rykten som sade att rådet i en förlängning ville utestänga den nya adeln 
från ämbeten och tjänster.47 Den då ännu omyndige kungen och den nyfrälse 
ämbetsmannaadeln hade således här, liksom förr och senare, sammanfal
lande intressen.48 

Det löper sålunda en röd tråd från Linköpings blodbad till enväldet. 
Detta kan symboliseras av hur kanslimannen Erik Jöransson Tegel 1598 
agerade åklagare mot Erik Sparre och de andra högadliga rådsherrarna som 
dömdes till döden, och hur Tegels sentida kollega Lars Wallenstedt 1682 var 
åklagare mot den högadliga förmyndarregeringen. Båda fallen är utslag av 
kunglig maktdemonstration där nyfrälse kansli tjänstemän utför arbetet. 
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SVERIGE OCH EUROPA 

Sammanfattande diskussion 
Det finns påtagliga likheter mellan den svenska utvecklingen och utveck
lingen i andra europeiska länder. Flera länder - Spanien med Spanska Ne
derländerna, England och Frankrike - genomgick liksom Sverige under fem
tonhundratalet en fas som kan kallas sekreterarregemente. På samma sätt 
skedde runt sekelskiftet 1500/1600 i alla dessa länder en reaktion mot det 
fortfarande starka sekreterarinflytandet - en reaktion som i Sverige och Spa
nien leddes av aristokratin och i Frankrike och England av kungamakten. 
Under en tid kom sedan Frankrike, Spanien och Sverige att domineras av 
starka försteministrar och England under en tid av inflytelserika hovfavoriter, 
medan sekreterarna inom administrationen blev andra rangens ämbetsmän. 

Gemensamt för dessa europeiska stater är också att deras monarker eller 
ledande statsmän med förkärlek valde ämbetsmän och rådgivare utanför 
aristokratin: i Sverige rekryterades prästsöner, borgarsöner och tjänstemanna
söner, i Frankrike män med rötterna i det välbärgade borgerskapet, i England 
the gentry och i Spanien lågadeln. I de Spanska Nederländerna hämtades 
landets administratörer under Olivares regim från andra länder för att den 
inhemska och den spanska aristokratin i landet skulle ställas vid sidan. De 
norra Nederländerna uppvisar en rent motsatt utveckling, med prinsarna av 
Oranien sökande stöd hos icke-borgerliga grupperingar. 

I Spanien upphörde med Filip III:s makttillträde 1598 lågadelns stora 
betydelse som rådgivare i och med att den kunglige sekreterarens roll mer 
kom att övergå till att bli skrivarens. En nymodighet som till viss del kom att 
ersätta dessa lågadliga sekreterare blev istället användandet av biktfäder som 
politiska rådgivare. Filip III:s biktfar fray Luis de Aliaga blev en sådan som 
kom att konkurrera om kungens öra med den högadlige favoriten hertigen av 
Lerma.1 Ett annat exempel är drottningmodern Marianas österrikiske biktfar 
John Everard Nithard som fick en viktig roll inom regeringen. 

Mönstret med rekrytering ur grupper som stod fria från de olika länder
nas dominerande politiska skikt - vare sig detta skikt var aristokratin eller 
borgerskapet - levde således kvar från 1500-talet. För svensk del finns flera 
faktorer som får förklara detta. En viktig orsak skulle kunna vara kungamakt
ens behov av att inte få den i både omfång och betydelse växande adminis
trationen helt i händerna på gammaladeln. Med andra ord skulle kungamakt
ens politik under 1600-talet ligga mycket nära 1500-talets. För den tidigare 
delen av seklet är dock detta inte hela sanningen. Dels kan det ifrågasättas i 
vilken mån Gustaf II Adolf betraktade kansliets tjänstemän som sina betrodda 
rådgivare, dels hade han som visats lämnat rekryteringspolitiken på sekrete-
rarnivå i händerna på kansliets chef Axel Oxenstierna. Här förtjänar kyrkans 
roll som förmedlare av klienter till patronen Oxenstierna att lyftas fram. På 
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detta sätt kom kyrkans män att spela en mycket viktig roll för rekryteringen 
av ämbetsmän. Det intressantaste är dock att Axel Oxenstierna var den som 
fullföljde Vasakungarnas tidigare rekryteringspolitik. Som konstaterats bröt 
han därmed med den adliga politik som formulerats under sent 1500-tal och 
till stora delar genomförts 1611. Hans agerande måste förklaras med ett in
tresse att stänga ute rivaliserande adelsfamiljer från kansliet. 

Eftersom mönstret är likartat i de olika länderna oavsett om en monark 
eller försteminister är den ledande i landet kan man konstatera att maktha
vare hade ett intresse av att tillsätta sekreterare som stod utanför den poli
tiska eliten. Det är således inte uteslutande en kunglig politik. Rekrytering av 
sekreterare baserad på sociala faktorer är tydligast i Sverige, Frankrike och 
England. I alla dessa länder var tjänstemännen av lägre social härkomst än 
den härskande eliten och det måste betraktas som en avsedd politik. En 
person nära monarken och centralt placerad i administrationen skulle stå fri 
från fraktioner och adliga släktgrupperingar. Ekonomiskt måste dock de 
svenska sekreterarna urskiljas eftersom franska och engelska sekreterare i 
allmänhet låg närmare elitens ekonomiska mönster. Detta i sin tur kan för
klaras av behovet av kapital för ämbetsköp i dessa länder. Behovet av 
kapital skall visserligen inte underskattas för svenska förhållanden. Det för
tjänar att påpekas att innestående fordringar under vissa omständigheter kunde 
användas som argument för anställning. Det kan dock inte, som i Frankrike 
och England, betraktas som en förutsättning för möjligheten att bli ämbets
man i kansliet. 

Ytterligare ett par faktorer som förklarar detta rekryteringssätt måste 
dock tilläggas: släktskap och ståndshögfärd. Under den andra halvan av 
seklet kom för svensk del släktskap att vara av stor betydelse för möjligheten 
att rekryteras till kansliet. Häri finns stora likheter med Frankrike. Nederlän
derna uppvisar allmänt sett bland ämbetsmän samma mönster under Jan de 
Witts storhetstid från cirka 1650 till 1672. England avviker i den bemärkel
sen att släktskap inte tycks ha påverkat utnämningen av statssekreterare. 
Däremot är det möjligt att släktskap kan ha spelat in i början av deras kar
riärer på lägre nivå. 

Ståndshögfärd spelar in i den bemärkelsen att få medlemmar av den 
gamla adeln tycks ha varit beredda att arbeta som sekreterare. Därtill kan 
läggas att åtminstone den svenska gammaladeln numerärt var för liten (den 
bestod av bara 450-550 vuxna mänJ2 för att besätta alla de ämbeten som de 
hade företräde till, och att fler och fler av dess medlemmar under 1600-talet 
föredrog den militära banan framför den civila. 

Frågan vilka som rekryterades har därmed besvarats. Likheterna med 
1500-talets sociala sammansättning av sekreterare är slående i Sverige, Frank
rike och England. Vilka faktorer som påverkade rekrytering har delvis be
svarats: sociala faktorer spelade en viktig roll, liksom släktskap i vissa länder 
och god ekonomi i vissa. Till detta skall läggas att utbildningsnivån var hög 
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bland de undersökta ämbetsmännen i Sverige, Frankrike och England. Ut
bildning måste betraktas som viktigt för rekrytering, däremot kan det inte 
betraktas som en avgörande faktor vid tillsättningsärenden. 

När frågan om vem som rekryterade skall besvaras måste också patron-
och klientsystemet tas i beaktande. Eftersom det har konstaterats att reaktio
nen mot sekreterarregementena kom från olika håll i olika länder borde detta 
spela in. För svensk och spansk del kom reaktionen från gammaladelns sida, 
för fransk och engelsk del från kungamakten. I de senare fallen blir det 
naturligt att kungamakten själv behåller kontrollen över tillsättningspolitik 
för att förhindra maktkoncentration hos en sekreterare, eller sekreterargrupp. 
Reaktionen sker då närmast mot ämbetet i sig och dess innehavare, inte mot 
den sociala sammansättningen av dessa ämbetsmän. I Sverige och Spanien 
däremot får nog en stor del av den gammaladliga reaktionen tillskrivas en 
konflikt mellan de bördsstolta och undanskuffade aristokraterna, och de låg
bördiga sekreterarna. Som ett logiskt resultat av den aristokratiska reaktio
nen förändrades därför strukturen i Spanien och lågadelns representanter 
inom administrationen marginaliserades. Detsamma skedde inte i Sverige, av 
skäl som redovisats ovan. 

Att monarkerna hade den yttersta tillsättningsrätten innebar som visats 
inte att de praktiken alltid kontrollerade rekryteringen. En gemensam faktor i 
Sverige, Frankrike och England är att försteministrarna i egenskap av patroner 
hade avgörande betydelse för tillsättning av sekreterare. Huvudsakligen an
vändes detta inflytande över rekrytering till att bemanna sekreterarämbetena 
med egna klienter som därmed förväntades vara lojala mot sin patron och 
överordnade. Axel Oxenstierna, kardinal Richelieu och hovfavoriten Buck
ingham har getts som exempel på detta. Patron- och klientsystemet kom att 
fungera på olika sätt under olika tider, och under olika patroner. Tydligast 
syns detta i kontrasten mellan den svenske rikskanslern Oxenstierna och 
hertigen av Buckingham. Oxenstierna premierade utbildade och kompetenta 
medarbetare, medan Buckingham huvudsakligen såg till lojalitet och 
kontrollerbarhet. En rekryteringspolitik av det senare slaget innebar tidvis att 
ämbetet besattes med personer utan direkt kompetens för arbetet. Patronens 
egenintresse verkade därför hämmande på ämbetets effektivitet.3 

Undersökningen visar också att patron- och klientsystemet kunde verka 
både som en karriärmässigt hämmande faktor och som ett medel för karriär
klättring. Hur det fungerade var avhängigt patronens styrka i förhållande till 
monarken och till andra patroner, men också naturligtvis i förhållande till 
klienten. Försteministrarna kan i huvudsak betraktas som starka patroner 
som kunde monopolisera kontrollen över tillsättningar av sekreterare. Un
dantag finns dock. Under starka monarker som Karl X Gustaf och Karl XI 
minskade patronernas manöverutrymme, dels genom kungarnas intresse för 
rekryteringen, dels genom att flera patroner under sådana tider konkurrerade. 
I Sverige minskade patronernas inflytande under slutet av undersökningspe-
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noden på grund av Karl XI, men också på grund av släktskapets stora bety
delse. Svaga patroner hade dessutom svårare att behålla sina klienter än 
starka. Man kan inte fokusera allt för mycket på de uttryck för lojalitet som 
ofta var en viktig ingrediens i relationen mellan patronen och hans klient. 
Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att utbytet mellan de två var ömsesi
digt, och att en patron inte hur som helst kunde straffa eller göra sig av med 
en klient. Ofta hade klienten egenskaper, eller besatt ämbeten, som var ound
gängliga för patronen, och man kan därför inte generellt säga att patroner 
hämmade klienter i deras verksamhet eller karriär. 

Försteministrarna i egenskap av centralt placerade patroner agerade som 
vi sett ofta i kunglig anda då det gäller rekryteringspolitiken. Även på ett 
högre plan kom de att agera på ett sätt som samtidigt styrkte deras egen 
position och centralmaktens. Exempel har getts på hur kardinalerna Richelieu 
och Mazarin kanaliserade regionala patron- och klientsystem till sig själva, 
och därmed centralmakten. Samma sak gäller hertigen av Buckingham och 
rikskanslern Oxenstierna som båda blev helt dominerande patroner i 
centralmaktens tjänst. Deras kontroll över nyckelämbeten inom administra
tionen skapade denna situation. 

Frågan om vilket inflytande 1600-talssekreteraren hade har skapat en 
del komplikationer. Fyra infallsvinklar föreslogs som möjliga vägar till att 
studera inflytande: tjänstemännens ställning i en hierarki, samtida observatörers 
bild av tjänstemännen, tjänstemännens deltagande i beslutsprocessen samt i 
vilken mån tjänstemännens initiativ ledde till resultat. 

I England och Frankrike låg statssekreterarna högre i den formella hie
rarkin jämfört med de svenska kollegorna. Någon beslutande makt gav dock 
inte ämbetet i något land, men lika för alla länderna är att ett inflytande 
kunde byggas på ämbetets närhet till beslutsfattandet, samt den information 
som ämbetsmännen besatt. För svensk del måste också det faktum att kansliet 
sällan fungerade i enlighet med intentionerna lyftas fram. Vakanser och från
varo på grund av sjukdom eller utlandsuppdrag gjorde att sekreterarna tidvis 
var de ledande inom kollegiet. Dessutom var organisationen betydligt lösare 
under fältmässiga former, då sekreterarna ofta var den enda kanslipersonalen 
i kungens närhet. Kontakter och kunskap kan sägas vara en allmän utgångs
punkt för europeiska sekreterares möjlighet till inflytande. Man kan därför 
säga att den inofficiella hierarkin var viktigare än den officiella, och med den 
inofficiella avser jag i vilken grad en ämbetsman hade tillgång till den yt
tersta beslutsfattaren. Här låg sekreteraren i alla länder högt. 

Ser man på de föreställningar som fanns om deras möjligheter att på
verka, frammanas bilden av en person med betydande inflytande hos kunga
makten. Ofta betraktas sekreteraren som ett obstruerande filter mellan kunga
makt och folk. Med folk avses i de flesta förekommande fall den politiska 
elit som ansåg sig behöva konkurrera om samma inflytande. Inflytandet 
tycks vara svårgripbart och pågå bakom kulisserna, eftersom det sällan utta
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las vad sekreterarna rent konkret har gjort. Kontrasten mellan föreställning
arna om sekreterarnas inflytande och deras formella ställning i Sverige är 
stor. 

Vad det gäller deltagande i beslutsprocessen har det konstaterats att 
ämbetet ofta gav tillträde till rådgivande organ av olika slag. Detta är tydli
gast i Frankrike och England där sekreterarna deltog i såväl formella som 
informella sammanslutningar; de var medlemmar av sina länders respektive 
råd och de deltog i informella kotterier där politiska spörsmål behandlades. I 
England agerade de ofta i parlamentet, men också i kommissioner av olika 
slag. Det senare gällde också för Sverige. I kraft av sina ämbeten tycks de i 
Frankrike och England i högre grad än i Sverige ha agerat som, och betrak
tats som, politiska aktörer. I synnerhet det faktum att de satt med i råden 
tyder på detta. Vilket som var den viktigaste rollen - politikerns eller 
ämbetsmannens - är svårt att säga med de flytande gränser som fanns mellan 
olika organ inom statsförvaltningarna. Privy Council i England var det hög
sta rådgivande organet men kunde ofta behandla små privata trätor i ut
dragna förhandlingar, under det att en sekreterare på egen hand fick handha 
viktiga förhandlingar med främmande makt.4 

För Frankrikes del har det redan påpekats att sekreterarnas roll i infor
mella sammanslutningar kunde vara mer betydelsfull än den roll ämbetet 
medgav. En korrekt sammanfattning av läget torde vara att ämbetet formellt 
sett i sig gav få påverkansmöjligheter, men i kraft av ämbetet fick man 
tillgång till formella organ som kunde påverkas. Detta är den ena sidan av 
saken. Den andra är den helt informella sidan av ämbetet som gav möjlighet 
till inflytande över monarken genom kontakter och kunskap. För detta spe
lade den personliga kemin mellan suverän och sekreterare stor roll. Här 
spelade också omvärldens föreställningar in - om den föreställde sig en 
central informell rådgivare blev sekreteraren mäktigare. 

För Sveriges del kan man möjligen säga att sekreteraren var mer tjänste
man än politiker, och det är således på det informella planet som huvuddelen 
av hans inflytande skall ligga. Många hade, som visats, ett inflytande över 
privata ärenden i mindre skala: donationsärenden och tillsättningsärenden. 
Dessa kunde vara nog så betydelsefulla för den enskilde Supplikanten, men 
det är ändå då kanslitjänstemännen agerade som informatörer och rapportö
rer som ett mer politiskt inflytande kan skönjas; som rapportörer hem från 
utländska freds- eller handelsförhandlingar, som informatörer och föredra
gande inför beslut samt vid utformandet av lagar och förordningar. Ett visst 
närmande till de engelska och franska kollegorna sker dock under 1670-talet 
då kanslitjänstemännen politiseras i högre grad - detta är ett resultat av att de 
tillhör den politiskt vinnande samhällsgruppen i landet. 

Slutligen kommer den fråga som det visat sig i det närmaste omöjligt att 
ge svar på, nämligen i vilken utsträckning tjänstemännens initiativ gav på
tagliga resultat. Att det ansågs lönsamt att söka, eller muta sig till, hjälp hos 
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en sekreterare är redan klarlagt. Däremot är det svårt att fastställa i vilken 
mån en sekreterares råd till sin monark, eller till andra instanser, följdes. 
Protokollen tiger, och man utelämnas till observatörer som antyder olika 
personers betydelse för händelseutvecklingen. Att det förhåller sig så är i 
själva verket inte en så avgörande brist, eftersom frånvaron av källor inte kan 
anses avfärda sekreterarnas inflytande. Det ligger i sakens natur att infly
tande bakom kulisserna inte protokollfördes. I själva verket fanns det för
modligen stora vinster att göra på att arbeta i det fördolda eftersom man blev 
oåtkomligare för kritik och utmaningar. 

Det förtjänar dock att än en gång påpekas att man inte bör se alla 
sekreterare som inflytelserika. Varje individ måste ses för sig själv, och i den 
mån han kunde utöva ett inflytande berodde detta på den egna kapaciteten, 
och den egna ambitionen satt i relation till vilket manöverutrymme han hade. 
En aldrig så ambitiös sekreterare kunde tvingas stå tillbaka för en mäktig 
patron eller en samarbetsovillig monark. Ämbetet gav således öppningar för 
ett inflytande, men andra faktorer kunde begränsa möjligheten att utnyttja 
dem. 

För konkurrerande maktgrupper i de olika länderna - med undantag för 
de norra Nederländerna var dessa aristokratin - fanns det ett intresse av att 
neutralisera de informella rådgivarna. I Spanien lyckades aristokratin bli av 
med sekreterarna bara för att tvingas åse uppkomsten av biktfädernas bety
delse. Ansatser gjordes också i Frankrike, England och Sverige till organisa
toriska förändringar för att minska deras betydelse, men som avhandlingen 
visar ökade snarare ämbetets betydelse i takt med att allt fler frågor kanalisera
des till de centrala administrationerna. Statssekreterarna i Frankrike och Eng
land, och kanslitjänstemännen i Sverige kom på detta sätt att på sikt bli delar 
av en mer formaliserad organisation med fasta uppgifter. Rekryteringen av 
borgare i Frankrike och ofrälse i Sverige förblev densamma, liksom rekryte
ringen av the gentry i England. Det är ändå i den sociala strukturen och den 
sociala interaktionen mellan olika samhällsgrupper som den väsentliga skill
naden ligger mellan dessa länder. 

Tidigare i avhandlingen har jag konstaterat att äktenskapsmönstret, och 
jordägandets ekonomiska betydelse för ämbetsmän, i Frankrike antyder att 
ofrälse ämbetsmän där tämligen smärtfritt integrerades i adeln. Tesen är 
också styrkt av andra historiker.5 Gemensamt för Frankrike och England är 
att skiljelinjerna inte skar igenom administrationen, utan mellan denna och 
det övriga samhället.6 I Sverige fanns under hela min undersökningsperiod 
en latent motsättning av såväl social som politisk art inom administrationen 
mellan medlemmar av det gamla frälset och de nyfrälse kanslitjänstemännen. 
I Frankrike och England var den politiska eliten flexibel nog att omsluta 
både den nya maktbasen - administrationen - och dess ämbetsmän.71 Sverige 
misslyckades gammaladeln med detta. Genom administrativa reformer för
ändrades ämbetsmännens formella ställning, men inte de grundläggande för
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utsättningarna för att utöva inflytande. Patron- och klientväsendets kontrolle
rande funktion hämmade bara de nyfrälses karriärer under första halvan av 
seklet och kom sedan snarare att verka för dem. Ett starkt anammande av 
bördstanken, ståndshögfärd och politisk rädsla för ofrälse grupper i kombi
nation med en för Europa osedvanligt hög nobiliteringsgrad förhindrade en 
verkningsfull social och politisk integration av de nyfrälse ämbetsmännen. 

De svenska sekreterarna var medlemmar av det starkt växande kunga
vänliga nyfrälset, som numerärt kom att dominera adelsståndet i slutet av 
sextonhundratalet.8 Denna utveckling, i kombination med att gammaladelns 
bördsideologi alltmer kom att skjutas åt sidan och kungamaktens fortgående 
sökande efter ämbetsmän som stod fria från det gamla frälset, lade grunden 
till att bevara och förstärka en homogen nyfrälse kanslitjänstemannagrupp. I 
motsats till att integreras bevarade gruppen sin integritet, och med hjälp av 
adelsskapet samt släkt- och vänkontakter nådde den till slut även de högsta 
posterna inom Kanslikollegium och i staten. Därmed hade efterföljarna till 
femtonhundratalets kungliga sekreterare mot slutet av sextonhundratalet bli
vit kanslitjänstemän på alla olika nivåer, och bildat en socialt och politiskt 
viktig grupp vid sidan av den gamla aristokratin. 

Noter 
1 Lynch, s 28f. 
2 Denna siffra skall ställas mot de beräkningar som finns av personalbehovet inom civil

förvaltningen och krigsmakten. Enligt David Gaunt fanns det 1650 684 civila tjänster, 
och enligt Ingvar Elmroth fanns det 1657-58 drygt 3000 officers tjänster bland de hem
mavarande styrkorna. 1632 beräknas antalet officerare till cirka 10000. Av de civila 
tjänsterna måste dock ett stort antal räknas bort eftersom de var av sådan art att de 
omöjligen var a v intresse för adeln, som exempelvis skrivartjänster. Trots detta pekar 
materialet mot att de 450-550 medlemmarna av gammaladeln skulle få det svårt att 
besätta annat än de allra högsta posterna inom staten. Man kan inte heller utgå från att 
samtliga 450-550 män var arbetsdugliga. 
Se Gaunt, s 86 och Elmroth, s 203f. 

3 Aylmer, 1961, s 61. 
4 Aylmer, 1961, s 19. 
5 Beik, s 329-340. 

Schalk, s 210. Se också hans hänvisningar till J Wo od, J D ewald och R Harding. 
6 Beik, s 8. 

Stone, s 31. 
7 Ett uttryck för den franska mentaliteten kan man finna hos Charles Ogier som i sin 

dagbok konstaterar att kejsarens undersåtar bara ser till börd och anor - icke-adliga göre 
sig icke besvär. Enligt Ogier är detta ett misstag: "från folkets rot härstamma de dugliga 
män, som grundlägga ätter, vilka växa och förkovras." I samband med detta kan man 
också skönja kritik m ot det svenska förhållningssättet, där en uppkomling inte får de n 
belöning han förtjänar. Ogier, s 99f. 

8 Elmroth, s 4Iff. 
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SUMMARY 
In Sweden, as in other European countries, the sixteenth century saw the rise 
of the Secretary as a central political figure, and as an important political 
instrument. From England we know of secretary Cecil; from France secretaries 
Villeroy and Brulart. Spain contributes with Francisco de Los Cobos and 
Mateo Vasquez de Leca. From Swedish history the most obvious example is 
Jöran Persson. 

These people, and others, all acted as secretaries to monarchs and as 
such had close access to their masters. Although they all came from 
comparatively humble backgrounds, they managed to become influential 
advisers to ruling monarchs. 

The seventeenth century witnessed a turn toward a more developed and 
formalized administration. For France, England, Spain and Sweden the change 
was partly the result of a reaction against secretarial rule. In France this 
reaction occurred in 1588; in England 1612; in Spain 1598 and in Sweden 
1611. During the early seventeenth century these countries became dominated 
by first ministers or court favourites, while the secretaries became second-
rate officials. 

My thesis deals with the seventeenth-century Royal Secretaries in Sweden 
(kungliga sekreterare), in a comparative European perspective (Secretaries of 
State in England, Secretaires d'Etat in France, Secretano del Rey in Spain 
and comparative office-holders in the Netherlands and the Spanish Nether
lands). The thesis focuses on what influence a seventeenth-century secretary 
had and to what use he could put his position as an informal political adviser. 
I have also examined the personal profiles of the men who were recruited to 
the post during the period between 1600 and 1680, how they were recruited 
and who recruited them. Another question deals with the interaction between 
the secretaries as members of the central administration, and the established 
political, social and economic elites. 

During both the sixteenth and the seventeenth centuries, European 
monarchs generally chose their administrators and advisers from outside the 
established elites: in Sweden Royal Secretaries were sons of clergymen, 
burghers or lower civil servants, in France they were drawn from the wealthy 
bourgeoisie and in England from the gentry. In Spain during the sixteenth 
century secretaries were drawn from the lower nobility. In the next century 
the Spanish secretaries were marginalized politically by the aristocracy. The 
Spanish Netherlands under Olivares recruited its administrators from other 
countries in order to secure that they bore no allegiance to the domestic elite. 
In all the above-mentioned countries the aristocracy is identical to the politi
cal elite. The Netherlands was quite different: the princes of Orange sought 
support from the aristocracy to avoid being dependent on the politically 
important bourgeoisie. 
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Different factors can explain the preference among the rulers for recruiting 
groups that were not part of their respective countries' elites. In Sweden one 
major factor was the desire of the monarchs to keep the increasingly important 
administrative body free from aristocratic dominance. But this is only partly 
true. Gustavus II Adolphus for example left much of the control over 
recruitment to his chancellor Axel Oxenstierna. Although Oxenstierna in this 
way was given the opportunity to make way for the aristocracy he did not 
use it. In fact Oxenstierna used the same kind of recruitment policy as the 
sixteenth-century monarchs, thus strengthening his own personal position. 
He thereby broke with the aristocratic programme, which he once supported, 
and which demanded that aristocrats should occupy all the major posts within 
the administration. In a general European perspective one might say that 
every strong ruler - whether monarch or first minister - chose his or her 
secretaries from among groups divergent from the political elite. 

Recruitment based on social factors is most apparent in Sweden, France 
and England. In these countries the secretary was of lower birth than the 
political elite. A person close to the monarch or first minister had to stand 
free from factions and ties to aristocratic families. However, the Swedish 
secretaries differ from their European counterparts economically, since the 
French and English secretaries generally stood closer to an aristocratic 
economical pattern. This can be explained by the sales of offices which 
required a certain degree of wealth, and which did not exist to the same 
extent in Sweden. However, the importance of money for career purposes in 
Sweden should not be neglected. 

Apart from social factors there are two other elements that can help in 
explaining the Swedish recruitment pattern: family connections and class 
pride. During the second half of the century family connections became 
increasingly important for recruitment and career. In a comparative perspective 
the same pattern can be found in France for the Secretaries of State. In both 
England and the Netherlands family connections were important for office
holders, but only from a general point of view; the Secretaries of State in 
England as a specific group were not as closely related to each other as were 
their Swedish and French colleagues. 

Class pride played a role in the sense that few members of the aristocracy 
were willing to act as secretaries. To this one must add that the Swedish 
aristocracy was far too small in number to fill all the posts within the admi
nistration, and that the majority of them prefered a military career. 

When it comes to the social composition of the secretarial groups in 
Sweden, France and England, I conclude that no change occurred between 
the sixteenth and seventeenth centuries. The factors influencing recruitment 
were also similar between the centuries: social factors played a significant 
role, as did family connections in some countries and wealth in others. 
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Another crucial factor was education. Secretaries in Sweden, France and 
England were generally well educated. It seems however that the significance 
of education weighed less than that of family connections and wealth. Fa
mily connections or wealth could in itself open doors to the administration, 
whereas a well-educated man with neither money nor connections would 
have little chance - if any - of making a career. 

Who did the recruiting? To this question must be added a discussion of 
patronage. The reaction against secretarial rule came from different groups 
in different countries: in Sweden and Spain the reaction originated from the 
aristocracy, but in France and England from the monarchs. In the latter cases 
it is natural that the monarchs maintained control over recruitment in order 
to avoid concentration of power with one secretary or a group of secretaries. 
This reaction can be seen as a reaction against the office itself rather than 
against the social composition of its holders. In Sweden and Spain on the 
other hand the reaction against secretarial rule must to a great extent be 
ascribed to a social and political conflict between the aristocracy and the 
secretaries of humble birth. A logical result is that the social structure in 
Spain was changed, and members of the lower nobility within the adminis
tration were marginalized. In Sweden this did not occur for reasons that have 
already been established. 

That the monarchs had the final say in recruitment matters does not 
mean that they had control over these matters. A common factor in Sweden, 
France and England was that the first ministers in their roles as patrons had 
an important impact on recruitment. Principally they used their influence to 
fill the offices of Secretary or Secretary of State with faithful clients. Axel 
Oxenstierna, Cardinal Richelieu and the court favourite Buckingham are 
examples of this. Patronage worked differently in different times and with 
different patrons. This is most obvious in a comparison between Axel Oxen
stierna and the Duke of Buckingham. The former rewarded educated and 
competent competitors for office, while the latter primarily wanted loyal and 
controllable office-holders. A policy such as Buckingham's occasionally led 
to the recruitement of less competent Secretaries of State. Thus in such 
cases, the patron's interest worked against the interests of the Crown. 

The thesis shows that patronage could either aid or obstruct a career. 
How it worked depended on the strength of the patron in relation to the 
monarch and other patrons, as well as his relationship with the client. The 
first ministers can generally be seen as strong patrons who were able to 
monopolize control over the recruitment of secretaries. However, there are 
exceptions. Under strong monarchs like Charles X Gustavus and Charles XI 
the patrons' room to manoeuvre was reduced. This was partly due to these 
kings' own interest in controlling recruitment and partly due to competition 
between several patrons working under the kings. In Sweden patronage within 
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the Chancellery (Kanslikollegium) became less important under Charles XI 
due to these factors, but also due to the fact that family connections became 
increasingly significant. 

It has already been established that the first ministers as centrally-placed 
patrons often worked in the same way as monarchs. On a higher level they 
worked in a way which at the same time strengthened their own position as 
well as the Crown's. Cardinals Richelieu and Mazarin both canalized regio
nal patronage systems to themselves and therefore to the Crown. The same 
goes for the Duke of Buckingham and Axel Oxenstierna who were domina
ting patrons working for the Crown. Much of their strong central position 
must be explained by their control of key offices within the administration. 

The question involving the actual influence wielded by the seventeenth-
century secretary has been the cause of some concern. I have chosen to 
examine the matter from four different perpectives: the place of the secretary 
in the administrative hierarchy; the view of secretaries held by their 
contemporaries; the degree to which secretaries participated in the decision
making process; and the degree to which secretarial initiatives led to concrete 
results. 

In England and France the Secretary of State had a higher position in the 
formal hierarchy than the Swedish Royal Secretary. Although the secretary 
had no formal right to make political decisions in any country, his influence 
was built on the close proximity to the decision-maker that his office gave 
him. He could also build influence based on the information he gathered as a 
secretary. I would argue that this informal position, meaning the extent to 
which an office-holder had access to the decision-maker, within the hierarchy 
was more significant than the formal, and in this sense the Swedish secretary 
was equal to his foreign colleagues. 

If one examines the perception of a secretary's influence by his con
temporaries, the image of an important political adviser is discernable. The 
secretary was often seen as an obstructing filter between a monarch and his 
subjects. A secretary's influence is described as elusive and concealed. There 
is a notable contrast between the image of a secretary's influence and his 
formal position. 

Secretaries did participate in the decision-making process since the of
fice gave them access to advisory bodies such as councils and commissions. 
In France and England Secretaries of State participated in both formal and 
informal gatherings where political issues were discussed. In England and 
Sweden the secretaries also worked through parliament. It seems fair to say 
that in a comparative perspective French and English Secretaries of State, to 
a larger degree than Swedish secretaries, were in fact, and were seen as, 
political participants. Their roles as acting members of the main councils in 
their respective countries emphasizes this. The most important role - the 
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politician or the administrator - is hard to determine, given the fluid limits 
between the institutions of the Crowns. The highest advisory bodies could 
sometimes deal with petty family questions, while a secretary independently 
would perform negotiations with foreign countries. 

The thesis has established that French secretaries could play a considerable 
more influential role at informal gatherings than through their formal role as 
Secretaries of State. A fair conclusion seems to be that the office itself 
provided only a few opportunities to exercise influence, but by virtue of the 
office the French Secretary of State had access to advisory councils and 
commissions. This is one aspect. The other is the purely informal aspect 
which existed in all countries and which gave the secretary the means with 
which to influence the decision-maker through access and information. For 
this the personal relationship between the secretary and the decision-maker 
was crucial, but also the perception of the secretary's influence. If the 
surrounding world imagined the secretary to be influential he thus became 
more powerful. 

It seems that the Swedish secretary was more of an administrator than a 
politician. We must therefore conclude that his influence lay within the 
informal sphere. Many Swedish secretaries influenced such private matters 
as appointments and fiefs. These matters, though of great importance to the 
suitor, are hardly important political issues. Real political influence is to be 
found when the secretary acted in peace or trade negotiations in and with 
foreign countries; when he submitted reports before the council, or when he 
drew up laws and statutes. Towards the end of the seventeenth century the 
Swedish secretary became more and more of a politician, thus achieving a 
role more on a par with his foreign colleagues. This was a result of the 
secretaries belonging to the increasingly politically important lower nobility. 

Finally, to the difficult question as to whether the initiatives taken by the 
secretaries had any effect. It is obvious that suitors found it worthwhile to 
seek support from secretaries, even bribing them at times. On the other hand 
it is hard to establish the extent to which a secretary's advice to a monarch, 
or to other decision-makers, was actually followed. The written sources tell 
little about this, and thus one is left with the statements of contemporary 
observers. It lays in the nature of influence that these sources remain silent 
and most likely the secretaries gained further leverage by concealing their 
position. That way they escaped both responsibility and challenges. 

It is important to note that one cannot regard every secretary as influential. 
Each person must be studied individually, since his influence was based on 
his own capacity and ambition in relation to his manoeuvrability. Therefore 
a very ambitious and capable secretary might have had to stand back because 
he had a mighty patron or had to deal with an uncooperative monarch. The 
office only offered the means with which to exercise influence, while 
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surrounding factors could make it impossible, or difficult, to take advantage 
of the position. 

In most countries, the aristocracy comprised the political, economical 
and social elite, with the exception of the Netherlands. It lay in the interests 
of this elite to neutralize informal influential office-holders such as the 
secretaries. In Spain the aristocracy succeeded in doing so, only to witness 
how the Spanish monarchs started using their confessors as informal advis
ers. In the case of France it has been established that the pattern of marriages 
between "robe" and "sword", and the large extent to which office-holders 
were land-owners, indicates that the integration of the new nobility into the 
old went smoothly. Similar for France and England is that the conflicts did 
not exist within the administration itself, but between the administration and 
the rest of society. In Sweden, as a contrast, there was a constant conflict, 
both social and political, raging between the old nobility within the adminis
tration and their newly-ennobled colleagues. In France and England the old 
establishment was able to enclose both the new power-base, the administra
tion, and its members; in Sweden the aristocracy failed to do the same. 
Through administrative reforms, the formal status of the secretaries was 
changed, but not the informal position which gave the secretary access to the 
monarch. Aristocratic patronage functioned as an obstacle only during the 
first part of the century, eventually becoming an asset for the office-holders; 
they used the competition between several patrons to climb from one to 
another. 

Characteristic for the Swedish aristocracy was strong class pride, firm 
belief in its own superiority and a political fear of the new nobility. This, 
combined with a high degree of ennoblement, prevented the aristocracy from 
integrating the newly-ennobled secretaries socially and politically. 

The Swedish secretaries were members of the fast-growing new nobility, 
which politically was strongly supportive of the monarchs. This group 
comprised a minority of the nobility at the beginning of the century, but in 
the end it constituted an overwhelming majority. This development, combined 
with the decline of the belief in birth and the monarchs' continous striving to 
attain support outside the old nobility, lay the foundations to preserving and 
strengthening this homogeneous group of office-holders. Contrary to being 
integrated into the ruling class, the group preserved its integrity, and with the 
help of friendship and family connections its members eventually reached 
the highest offices within the Crown. With that, the successors to the influential 
sixteenth-century secretaries had become office-holders on every level. What 
is more: they had formed a socially and politically well-integrated group 
alongside the old nobility. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Kansliets organisation 

Rikskansler 

Rikskansliråden (fr. 1626) 
2-5 st. 

Kansliråd utom rådet (fr. 1661) 
1-8 st. 

Hovkansler 

Statssekreterare (fr. 1629) 

Sekreterare 

Skrivare, kopister och övrig personal. 

Detta är i huvudsak hur kansliets organisation såg ut under tiden 1600 till 
1680. Som synes är det bara rikskanslersposten och sekreterarposterna som 
fanns hela tiden. Ett schema av detta slag säger dock mycket lite om det 
verkliga förhållandet i kansliet. Att det skulle finnas 2 rikskansliråd från 
1626 innebar inte att det fanns det. Posterna var tidvis vakanta, eller be
klädda med män som huvudsakligen vistades på utlandsuppdrag. Hovkanslern 
kunde vara rikskanslerns ställföreträdare, men var det inte alltid. Exempelvis 
var hovkanslersposten mycket viktig under seklets första tio år då Nils 
Chesnecopherus som hovkansler var kansliets ledande man. Ämbetet åter
fick sedan sin betydelse först 1634 då Johan Adler-Salvius kom att utnämnas 
till det. I stort sett kan man konstatera att sekreterarposterna var de enda som 
kontinuerligt var tillsatta och vars innehavare kontinuerligt arbetade inom 
kansliet. Symptomatiskt för hela den formella organisationen är att perioden 
mellan januari 1655 och juli 1655 är en av de få tider som kansliet verkligen 
fungerade som det var tänkt. 
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Bilaga 2. Förteckning över undersökningens svenska 
kanslitjänstemän 

Johan (Salvius) Adler-Salvius 
Olof Austrel 

Carl Banér 
Daniel (Behm) Behmer 
Nils Bengtsson 
Johan (Berg) Bergenhielm 
Mattias (Mylonius) Björnklou 
Mårten Brenner 
Andreas (Bureus) Bure 
Jonas (Bureus) Bure 

Carl Cantersten 
Lars (Bertilsson) Cantersten 
Håkan (Kejman) Cederqvist 
Nils Chesnecopherus 
Jakob (Lenaeus) Clo 
Peter Julius (Coijet) Coyet 
Wilhelm Julius Coyet 

Edvard (Philipsson) Ehrensteen 
Carl Ehrensteen 
Erik Elofsson 
Anders Eriksson 

Peder (Simonsson) Falk 
Sven Franc 

Edmund (Figrelius) Gripenhielm 
Lars (Stiernfelt) Grubbe 
Arvid Gustafsson 
Anders (Gylle) Gyldenclou 
Jonas (Böös) Gyldencrantz 
Nils Gyldenstolpe 

Johan (Hallenus) Hallen 
Nils Hansson 
Jöns Hemmingsson 
Stefan (Gambrotius) Hirschenstierna 
Henrik Höghusen 

Peder (Nilsson) Jakobsköld 
Karl Jönsson 

Samuel (Kempe) Kempensköld 
Jonas (Kling) Klingstedt 
Jonas Kylander 
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1590-1652) 
1640-1686/1699) 

1598-1632) 
1611-1669) 
verksam 1624/1625) 
1629-1704) 
1607-1671) 
1626-1673) 
1571-1646) 
1575-1655) 

1651-levde i slutet av 1690-talet) 
1615-1658) 
1615-1655) 
1574-1622) 
1621-1700) 
1618-1667) 
1647-1709) 

1620-1686) 
1656-1702) 
1570-1618) 
....-1623) 

1586-1622) 
1625-1674) 

1622-1675) 
1601-1642) 
....-1667) 
1602-1665) 
1628-1683) 
1642-1709) 

1588-1659) 
d. före 1634) 

) 
1624-1672) 
1624-1684) 

1567-1611) 
) 

1599-1670) 
1626-1691) 
levde 1666) 



Anders (Barckman) Leijonkloo 
Gabriel (Emporagrius) Lillieflycht 
Nils (Eosander) Lillieroot 
Samuel (Andersson) Lilliesköld 
Anders (Bjugg) Lilliestierna 
Johan (Nicodemi Ahus) Lillieström 
Erik (Lindeman) Lindschöld 
Erik Lovisin 

Bengt Matsson 
Johan Meyer 
Georg Müller 
Erik Mårtensson 

Johan (Larsson Paulin) Olivecrantz 
Hans Olofsson 
Mickel Olofsson 
Måns Olofsson 
Olof Olofsson (Finne) 

Tomas Polus 
Esaias (Pufendorf) von Pufendorf 

Gustaf (Gustafsson) Queckfeldt 

Johan Adolf Rehnsköld 
Abraham Reuter 
Johan (Larsson) Ridderhusen 
Johan (Bengtsson) Rosenlindt 
Johan (Eriksson) Rosenmarck 
Jonas (Rothovius) Rothåf 
Nils Ruut 

Johan Eberhard (Schantz) von Schantz 
Christoffer Fredrik (Schwalch) von Schwalch 
Johan (Månsson) Silfverstierna 
Erik Simonsson 
Jakob Simonsson 
Nikolaus Skunck 
Jakob (Schnack) Sneckenberg 
Georg Fredrik (Snoilski) Snoilsky 
Paul Spankow 
Georg (Olofsson) Stiernhielm 
Johan (Olofsson Dalkarl) Stiernhöök 
Johan (Fegraeus) Strömfelt 
Johan (Swaan) Svanhielm 

Gustaf (Hansson) Taubenfeldt 
Henrik (Tawast) Tawastén 
Erik (Jöransson) Tegel 
Lars (Nilsson) Tungel 
Nils (Nilsson) Tungel 
Jakob Törnsköld 

(1639-1719) 
(1639-1690) 
(1636-1705) 
(1610-1644) 
(1631-1679) 
(1597-1657) 
(1634-1690) 
(....-1693) 

(....-1653) 
(inte verksam efter 1623) 
( ) 
( ) 

(1633-1707) 
( ) 
(....-1615) 
(levde 1639) 
( ) 

(1634-1708) 
(1628-1689) 

(1628-1712) 

(1646-1680) 
( ) 
(1588-1649) 
(1617-1657) 
(....-1697) 
(1629-1676) 
( ) 

(1614-1665) 
(....-1656) 
(1604-1660) 
(....-1624) 
( ) 
(1614-1676) 
(1625-1697) 
(1647-1705) 
( ) 
(1598-1672) 
(1596-1675) 
(1587-1644) 
(....-1689) 

(....-1674) 
(....-1706) 
(1566-1636) 
(1582-1633) 
(1592-1665) 
(1613-1674) 
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Peder (Månsson) Utter (1566-1623) 

Lars (Wallius) Wallenstedt (1631-1703) 
Olof (Wallius) Wallenstedt (1624-1656) 
Jakob Wattrang (1630-1698) 
Johan (Matsson) Winbladh (1615-1659) 

Samuel (Månsson) Åkerhielm (1639-1702) 

Johan (Öller) von Öller (1639-1699) 
Frans (Joel) Örnestedt (1624-1685) 

Bilaga 3. Svenska kanslitjänstemäns studier vid andra 
universitet än Uppsala. 

Dorpat 1 
Greifswald 5 
Åbo 5 

Altdorf 1 
Heidelberg 3 
Helmstedt 9 
Jena 4 
Köln 1 
Leipzig 4 
Marburg 3 
Rostock 8 
Strassburg 5 
Tübingen 3 
Wittenberg 11 

Leiden 15 
Utrecht 1 

Angers 1 
Montpellier 1 
Paris 
Valence 1 

Padua 1 
Siena 1 

Cambridge 1 
Oxford 2 

Okänd ort 12 

37 studenter står för 91 nedslag, vilket förklaras av att ens kilda individer kunde studera vid 
flera universitet. 
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Bilaga 4. Regentlängder. 
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Bilaga 5. Organisationsschemata. 

Sverige 

Monarken 

Rådet Drots Rådet Drots 

"Regering" Hovrätt 

styra med 
råds ràde 

Marsk 

Armé 

Amiral 

Flotta 

Kansler 

Kansli 

Skattmästare 

Kammare 

De fem höga riksämbetsmännen var chefer för varsin organisation 
och tillsattes av kungen och rådet. 

Ständerna 

Adel Präster Borgare Präster Borgare Bönder 

Varav några ut
gjorde rådet. 

Godkännande organ för lagstiftning, förklarande av krig samt slutande av fred och förbund 
med främmande makt. 

England 

Monarken <3-

Privy Council <5- Statssekreterarna 

Statssekreterarna 
var förbindelselänk 
mellan monark och 

Privy Council 

A 

Ärenden 

Masters of Requests 

A 

Kommentar: arbetsfördelningen mellan Privy Council och statssekreterarna var ti dvis oklar, 
men var huvudsakligen den att statssekreterarna förberedde ärenden som sedan beslutades i 
rådet. Ärenden kunde också innan det nått rådet ha behandlats av någon remissinstans. En 
viktig roll spelade också statssekreterarna från 1631 då de kom att bli den förmedlande länken 
mellan monark och råd, en uppgift som tidigare innehafts av en Lord President. Masters of 
Requests kunde ibland ta emot suppliker som nådde monarken utan att först ha passerat 
statssekreterarna. Detta tycks dock inte ha skett i sådan utsträckning att det påverkade 
statssekreterarnas position.1 
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Frankrike 

Monark 

Statsråd 
(conseil d'en haut) 

conseil privé conseil d'état et des finances 

Kommentar: statsrådet var det centrala organet bland dessa tre. I statsrådet satt b land andra 
monarken, försteministern, statssekreterarna. D ess betydelse i f örhållande till de andra råden 
klargörs av att varke n Richelieu eller Mazarin ansåg det nödvändigt att pe rsonligen närvara 
vid deras möten.2 

Noter 
1 Aylmer, 1961, s 13ff. 
2 Bonney, s 3ff. 



Bilaga 6. Social härkomst1 

1600-1625 1625-1650 1650-1680 Totalt 
1. Det högre prästerskapet - - 10 10 

ärkebiskop - - 2 2 
domprost - - 4 4 
hovpredikant - - 1 1 
professor - - 2 2 

2. Det lägre prästerskapet 3 3 8 14 
kyrkoherde 3 3 8 14 

PRÄSTERSKAPET 3 3 18 24 

3. Patricier _ 2 8 10 
borgmästare - 1 7 8 
rådman _ 1 1 2 

4. Övrig borgerlig - 5 3 8 
stadssekreterare - 1 - 1 
stadssyndikus - 1 - 1 
handlande - 1 2 3 
borgare - 1 - 1 
guldsmed - 1 - 1 
vinhandlare - - 1 1 

BORGERSKAPET - 7 11 18 

5. Bonde _ 1 _ 1 
BÖNDER - 1 - 1 

6. Civila ståndspersoner 4 10 11 25 
fogde - 1 - 1 
befallningsman - 1 1 2 
räntmästare - 2 - 2 
kamrer - 2 1 3 
skrivare 2 - - 2 
landsbokhållare - - 1 1 
stadsfältskär - - 1 1 
kanslitjänstemän 2 2 4 8 
sekreterare (utom kansliet) - 1 1 2 
assessor - 1 2 3 

CIVILA STÅNDSPERSONER 4 10 11 25 

7. Militära ståndspersoner - 1 - 1 
MILITÄRA STÅNDSPERSONER - 1 - 1 

8. Övriga 1 1 _ 2 
bergsman - 1 - 1 
vaktmästare 1 - - 1 

ÖVRIGA 1 1 - 2 

VET EJ 15 5 2 22 

1 Indelningen bygger på de riktlinjer för socialgruppering som David Gaunt har dragit upp i sin 
doktorsavhandling. Hans yrkesindelning är mer detaljerad än min eftersom jag har valt att 
bara nämna de yrkestitlar som förekommer bland sekret erarnas fäder. Exempelvis har Gaunt 
delat in det lägre prästerskapet i sju gruppe r: prost, kyrk oherde, kaplan, komminister, rekt or, 
lektor och skolmästare. Av dess a förekommer dock bara kyrkoherde bland fäderna till kung
liga sekreterare, varför bara denna titel finns i min tabell. Se Gaunt, s 190. 
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Bilaga 7. Några släktträd.1 

Släkten Tungel 
Räntmästaren 
Nils Larsson 

LARS TUNGEL NILS TUNGEL 
1582-1633 1592-1665 

(o.a.) 

Elsa 
S LILLIESKÖLD 
1610-44 

Elisabet 
D Gyldenclou 
son till sekr 
A Gyldenclou 

Brita 
1) J KLINGSTEDT 

1626-91 
2) GA Strömfeldt 

son till sekr 
J Strömfeldt 

Bengt, löjtnant 
Maria Christina, 
dotter till sekr 
G Taubenfeldt 

Kommentar: Samuel Lilliesköld växte upp hos sin morbror sekr Peder Andersson Törnsköld. 
Dennes dotter, Lillieskölds kusin, gifte sig sedermera med sekr Johan Strömfeldt. 

Släkten Wallenstedt 

Biskop 
Lars Wallius 

(o.a.) 

Margareta 
M BJÖRNKLOU 
1607-71 

OLOF 
1624-56 
Catharina, 
dotter till 
sekr J Silfverstierna 

Catharina 
E EHRENSTEEN 
1620-86 

LARS 
1631-1703 

Brita 
J OLIVECRANTZ 
1633-1707 

Johan 
kanslijunkare 

(o.a.) 

Catharina 
JCLO 
1621-1700 

(o.a.) 

Maria 
G LILLIEFLYCHT 
1639-90 

(o.a.) 

Anna Brita Eva Sofia 
C CANTERSTEN N LILLIEROOT 
1742 165l-(?) 1636-1705 

CARL Margareta Anna2 

1656-1702 N GYLDENSTOLPE A Horn 
1642-1709 1664-
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Släkten Olivecrantz 

Biskop 
Laurentius Paulinus Gothus 

(o.a.) 

Anna 
L CANTERSTEN 
1615-58 

Elisabet 
E Emporagrius 
biskop 

JOHAN 
1633-1707 
B Björnklou 

(o.a.) (o.a.) 

CARL 
165 M?) 
Anna Brita 
Olivecrantz 

GABRIEL 
adi. Lillieflycht 
1639-90 
M Björnklou 

Anna Brita 
CARL 
CANTERSTEN 
1651-(?) 

Eva Sofia 
NILS 
LILLIEROOT 
1636-1705 

Jöran Perssons efterkommande 

Jöran Persson 
ca 1530-1568 

ERIK JÖRANSSON TEGEL 
ca 1566-1636 

Magdalena Dantzeville 

(styvson) 
Vilhelm Leuhusen 

assessor 

Catharina Magdalena 
1628-1647 

PETER JULIUS CO YET 
sekr och kansliråd 

1618-1667 

VILHELM JULIUS CO YET 
hovkansler 
1647-1709 

1 Personer som anges med versaler ingår i min undersökningsgrupp. 
2 Arvid Horn tillhör inte min undersökningsgrupp, men han var o ckså kanslitjänsteman 

verksam efter 1680. 
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Bilaga 8. Korta biografier.1 

Nils Chesnecopherus 1574-1622 

Föräldrar: 
kyrkoherden Lars Klasson och Ingegerd Svensdotter. 

Studier: 
Sannolikt skolgång i Örebro och Strängnäs. Universitetsstudier i Helmstedt, Wittenberg 
och Marburg. Juris doktor i Marburg 1600. Delvis understöddes han ekonomiskt av 
hertig Karl (IX). 

Karriär: 
Hovmatematiker i Hessen-Kassel 1596; prof. i matematik i Marburg 1599; anställd i 
kansliet 1601; hovkansler 1602; hovkansler hos änkedrottning Kristina 1612. Chesne
copherus var under sin tid i kansliet sändebud till flera tyska stater samt till Danmark. 
Skötte underhandlingar med Ryssland 1606. Deltog tillsammans med Peder Nilsson 
Jakobsköld och Johan Skytte i arbetet m ed en ny konungabalk och ny kyrkobalk. An
vändes vid politiska rättegångar mot medlemmar av den gamla adeln. 

Gift: 
1) Agneta Lonicera, professorsdotter. 
2) Märta Anckar, ryttmästardotter. 

Övrig släkt: 
Mormoderns bror Andreas Olai var anställd i Gustav Vasas kansli; två morbröder fick 
studiestöd av hertig Karl och kom att arbeta i dennes kansli. 

Ekonomi: 
Chesnecopherus erhöll gods och godsförbättringar av Karl IX, samt andra med lemmar 
av den kungliga familjen. Bland annat hade han förläningar i S tockholms, Uppsala och 
Nyköpings län.2 

Johan Adler-Salvius (Salvius) 1590-1652 
Föräldrar: 

Stadsskrivaren i Strängnäs Peder Hansson och sannolikt Anna Pedersdotter. 
Studier: 

Läroverket i Strängnäs. Uppsala 1609, Rostock 1612-13, Helmstedt 1613, Strassburg 
1615, Marburg 1615, Montpellier och Valence. Juris doktor i Valence 1619. 

Karriär: 
Assessor i Svea hovrätt 1621; i kansliet som sekreterare 1624; chef för fältkansliet i 
Tyskland 1625-28; adlad 1629; hovkansler 1634; ledande i kansliet i Stockholm 1634-
36; resident i Hamburg 1636-50; riksråd 1648; friherre 1651. 
Redan som assessor användes Salvius för diplomatiska uppdrag till Tyskland och Dan
mark. Under sin tid i Hamburg 1636-50 gjorde han insatser bland annat som förhandlare 
med Frankrike om subsidier, men kanske främst som förhandlare i det som kom att bli 
den Westfaliska freden 1648. Han ställde också egna krediter till förfogande för arméns 
del, vilket ledde till att han vid sin död hade fordringar på staten som uppgick till 
140.000 riksdaler. 

Gift: 
Guldsmedsänkan Margareta Pedersdotter. 

Ekonomi: 
Genom sitt mycket fördelaktiga gifte fick Salvius tillfälle att försträcka staten stora 
summor. Han ägde därtill 2 gårdar i S tockholm, samt jordegendom utanför staden. Han 
hade också jordegendomar i Livland, Pommern och Kexholms län. 3 
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Mattias Björnklou (Mylonius) 1607-1671 

Föräldrar: 
Mjölnaren och sedermera borgaren Erik Matsson. Brita Jönsdotter. 

Studier: 
Västerås gymnasium. Uppsala 1627. Studerade utomlands. 

Karriär: 
Lärare för Magnus Gabriel De la Gardie 1632; professor i vältalighet i Uppsala 1637; 
sekreterare i kansliet 1640; legationssekreterare vid fredsförhandlingarna i Westfalen 
1643-47; adlad 1646; resident i Münster 1647-49; regeringsråd i Bremen 1650; statsse
kreterare 1654; president i bremiska regeringen 1656; legat i Frankfurt 1657-59; minis
ter i Paris 1659; hovkansler 1661; riksråd och kansliråd 1664. 
Björnklou användes som synes vid många utlandsuppdrag. Han var sändebud i Wien 
1650, samt deltog som legat i Frankfurt vid kejsarvalet 1657-59. Såväl Axel Oxenstierna 
som Magnus Gabriel De la Gardie gynnade hans karriär, men med den senare bröt han 
1667 efter en schism om utrikespolitik. Björnklou bidrog till att S verige anslöt sig till 
den s.k. trippelalliansen 1668, vilket stod i opposition mot De la Gardies franskvänliga 
politik. 

Gift: 
Margareta Wallenstedt (Wallia). Biskopsdotter. Se släktträd. 

Ekonomi: 
Björnklou innehade Vanstads säteri, samt andra gårdar i Södermanland. 4 

Johan Olivecrantz (Paulinus) 1633-1707 

Föräldrar: 
Ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus och kyrkoherdedottern Brita Eriksdotter. 

Studier: 
Strängnäs gymnasium. Uppsala 1640. 

Karriär: 
Aktuarie i kansliet 1654; adlad för faderns förtjänster 1654; i fältkansliet 1656-58; 
revisionssekreterare i kansliet 1661; statssekreterare 1665-80; bankofullmäktig 1668-76 
och 1680-82; kansliråd och vice hovkansler 1674; legat till fredsförhandlingarna i 
Nijmegen 1676-79; guvernör över drottning Kristinas underhållsländer 1681, hennes 
lagman på Gotland 1682-89; råd och generalguvernör över samma underhållsländer 
1682-89. 
Olivecrantz deltog vid flera utlandsbeskickningar till England, Tyskland och Frankrike. 
Han underhandlade med Holstein-Gottorp om traktaten mellan Sverige o Holstein Got
torp. Som statssekreterare hade han dock hand om inrikes ärenden och var föredragande 
i rådet, s amt skötte förhandlingar med ständerna. Un der skånska kriget var Olivecrantz 
en av de medföljande sekreterarna som vistades nära kun gen. Han utsågs 1676 att bistå 
kommissionen för undersökande av förmyndarregeringens förvaltning. 1680 förpassades 
han bort från kansliet och gick i drottning Kristinas tjänst. T rots detta behöll han ett 
inflytande och ända till sin död rådfrågades han i olika ärenden av kanslikollegiet. 

Gift: 
Brita Björnklou, sekreterardotter. Se släktträd. 

Övrig släkt: 
se släktträd. 

Ekonomi: 
Olivecrantz innehade godsen Olivehäll och Hovmantorp, samt andra förläningar i Små
land.5 
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Erik Lindschöld (Lindeman) 1634-1690 

Föräldrar: 
Borgmästaren i Skänninge Olof Håkansson. Modern borgmästardottern Margareta Eriks
dotter Nordanväder. 

Studier: 
Linköpings skola. Uppsala 1651. Reste mellan åren 1659 och 1668 som praeceptor åt 
Karl X Gustafs naturlige son Gustaf Carlsson till Tyskland, Frankrike, Holland och 
England. 

Karriär: 
Lärare åt Gustaf Carlsson; sekreterare i ka nsliet 1668; adlad 1669; Karl XI:s handsekre
terare 1673; hovråd 1674; kansliråd och statssekreterare 1677; hovkansler 1685; kung
ligt råd 1687; friherre o ch greve 1687; guvernör för kronprins Karl ( XII) 1688 till sin 
död. 
Inom utrikespolitiken användes Lindschöld vid uppdrag i Polen och Danmark. Inrikes
politiskt medförde hans arbete ett stärkande av kungamakten där i synnerhet reduktion
sarbetet stöddes av Lindschöld. Som hovkansler blev han ordf. i justitierevisionen, och i 
1686 års lagkommission var han ordf. I det senare arbetet agerade han fientligt mot 
frälseprivilegier. Lindschöld arbetade också aktivt för kassationsakten som skulle ställa 
förmyndarregeringen till svars för att Karl X Gustafs testamenet åsidosatts. 

Gift: 
Elisabet Cronström, kammarrådsdotter. 

Övrig släkt: 
Lindschiöld var svåger till Johan Adolf Rehnsköld. 

Ekonomi: 
Lindschöld innehade sätesgården Stavsund på Ekerö, samt egendomar i Västmanland, 
Uppland och Småland. Sitt hus i Stockholm ägde han till hälften. Därtill hade han 
andelar i ett glasbruk och ett marmorbrott. H ans biograf Enoch Ingers menar att den 
förmögenhet Lindschöld skaffat sig baserade sig på sportler och ett gott gifte. 6 

Erik Lovisin (Lovisinius) d.1693 

Föräldrar: 
Hovrättsassessorn Olof Eriksson Lovisinius och Margareta Larsdotter. 

Studier: 
Uppsala 1661. Greifswald 1665 och Wittenberg 1666. 

Karriär: 
Auskultant i Svea hovrätt 1666; sedan fiskal 1667, notarie 1671 och advokatfiskal 1674 
vid samma hovrätt; adlad 1675; sekreterare i kansliet 1676; landshövding 1687; friherre 
1687. 
En stor del av karriären var som synes inom Svea hovrätt och hans patron var riksdrotsen 
Per Brahe. I sitt kansliarbete kom han att s yssla med rättsfrågor: han var sekreterare i 
kommissionen som undersökte förmyndarregeringens förehavanden, samt anses ha spe
lat en viktig roll för kassationsakten. Lovisin var anhängare av reduktionen. Användes 
som åklagare mot riksrådet Claes Rålamb 1682. Han var medlem av 1686 års lag
kommission. 

Gift: 
Handelsmannadottern Catharina Nilsdotter. 

Övrig släkt: 
sonen Erik gift med sekr. Wattrangs dotter Catharina. 

Ekonomi: 
Gjorde försträckningar till staten genom att betala lönerna för Svea hovrätts personal 
1670. Bidrog med ytterligare 10.000 riksdaler samma år som han anställdes i kansliet. 
Innehade godset Brandalsund nära Södertälje, samt förläningar i Småland. 7 
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Edvard Ehrensteen (Philipsson) 1620-1686 

Föräldrar: 
Kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. 

Studier: 
Uppsala 1633. Stettin 1637. Åter i Uppsala 1640. 

Karriär: 
Lärare för Åke Ulfsparres barn 1637; guvernör för Paul och August Khevenhüller 1644, 
och reste med dem utomlands 1649-53; sekreterare på utlandsuppdrag med Schering 
Rosenhane 1654 och med Johan Oxenstierna 1655; sekreterare i kansliet 1655; adlad 
1657; statssekreterare 1659; hovråd 1665; kansliråd 1671; hovkansler 1674; kungligt råd 
och rikskansliråd 1683. 
Ehrensteen var under Karl X Gustafs tid verksam i dennes fältkansli. Han skrev på 
kungens dödsbädd dennes testamente, samt fullmakter som krävdes. Efter kungens död 
blev Ehrensteen huvudsakligen använd för utrikespolitiska frågor. Deltog i Sveriges 
fredsmedlande försök mellan Frankrike och Nederländerna under det tidiga 1670-talet. 
Ehrensteen betraktas som kunnig och lojal, men initiativlös. 

Gift: 
Catharina Wallenstedt, biskopsdotter. 

Övrig släkt: 
Se släktträd. 

Ekonomi: 
Ägde sätesgården Forsby i Österåker, samt andra gårdar. 8 

Johan Winbladh (Matsson) 1615-1659 

Föräldrar: 
Borgaren och handelsmannen Mattias Johansson samt kyrkoherdedottern Helena Simons
dotter. 

Studier: 
Gymnasiet i Linköping. Uppsala 1629, Strassburg 1633, Paris 1634, Leiden. Fick studie
stöd av Axel Oxenstierna. 

Karriär: 
Lärare för Axel Åkesson och Axel Thuresson Natt och Dag 1633. Reste utomlands med 
dem 1633-39; Axel Oxenstierans handskrivare 1640; referendarie i kansliet 1644; sekre
terare i kansliet 1648; adlad 1649. 
Winbladh var huvudsakligen verksam vid kansliet i Stockholm eftersom hans hälsa inte 
tillät några längre resor. Därmed tycks han huvudsakligen ha fått ägna sig åt det dagliga 
rutinarbetet. 

Gift: 
1) Kamrerardottern Ingeborg Andersdotter. 
2) Biskopsdottern Carharina Laurelia. 

Övriga släktförhållanden: 
Winbladh tillhörde inte de besläktade sekreterarna. 

Ekonomi: 
Winbladh innehade säteriet Risberga, som vid hans död gick i arv till sonen Olof. Därtill 
hade han hemmansförläningar i Stockholms, Uppsala och Nyköpings län. 9 

Noter 
1 I urvalet har jag försökt dels sprida exemplen över tid, dels ge exempel på både fram

gångsrika och mindre framgångsrika sekreterare. Biografierna kan inte ses som någon 
form av idealtyper. 
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2 SBL; Almqvist, J A, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, bd 1:1, 2:1. Stockholm 
1931 och 1934. 

3 Lundgren, passim. 
4 SBL; Almqvist, bd 1:1 och 2:1. 
5 SBL; Almqvist, bd 4: 1-3. 
6 Ingers, s 137, s 221, passim.;Almqvist, bd 4:1-3. 
7 SBL; Almqvist, bd 4:1-3; Likvidationer. Försträckningar och leveranser 1620-80. Serie 

B, bunt 166. RA. 
8 Ehrensteen, passim; SBL. 
9 Klingspor; Almqvist, bd 1:1,1:2 och 2:1. 

Bilaga 9. Antal sekreterare som befordrades till högre ämbeten. 

Befordran 
inom kansliet 

Befordran 
inom + utom kansliet 

Grupp 1 
1600-1624 

Besläktade 
Obesläktade 

1 /5  
1 / 1 8  

3 / 5  
1 / 1 8  

Grupp 2 
1624-1654 

Besläktade 
Obesläktade 

6 / 8  
6/20  

6 / 8  
10/20  

Grupp 3 
1654-1680 

Besläktade 
Obesläktade 

19 /25  
6 / 1 7  

21 /25  
7 / 17  

Totalt 

Besläktade 26/38 30/38 
Obesläktade 13/55 18/55 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RA) 

Esplundaarkivet, familjepapper 

Kanslibokhållarens arkiv: 
F l ,  vo l  8 -9  Lönes t a t er  
F2, vol 23 Handlingar rörande löneförhållanden etc. 
G l ,  vo l  31 ,  32 ,  33 ,41 .  

Kanslikollegiums skrivelser till Kungl. Majt., vol 1 1 656-1695 

Kanslikollegiets arkiv: 
Eia, vol 1 allmän serie 
EIV, vol 52 Kanslitjänstemännens ämbetsmemorial mm samt ansökningar, allmän serie. 
FV, vol 3 Handlingar rörande befordringar och avsked 
FVII, vol 1 Strödda handlingar rörande kanslitjänstemän 
FX, vol 3 Handlingar rörande löneförhållanden, kansligebyr och sportler 

Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser: 
vol 11, 12a, 12b, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28a, 28b, 29 

Likvidationer: Försträckningar och leveranser 1620-1680. Serie B, bunt 9, 30-31, 91, 110, 
166, 272-276, 294, 304, 314 

Skuldböcker. Vol 6, 10, 27,43-47,48,49 

Sondén, P, Förteckning över kansliets anställda 

Trolleska- de Mornayska familjepapper 

Biographica: 
Axel Behmer, vol Behm-Belang 
Edvard Ehrensteen, vol Ehrensparre-Ehrenstjerna 
Laurentius Paulinus Gothus 
Edmund Gripenhielm, vol Gripenberg-Gripenmark 
Jonas Kylander, vol Kursel-Kyronius 
Nils Lillieroot, vol Lillienroth-Lillieroth 
Erik Lindschöld, vol Lindschöld 
Johan Adolf Rehnsköld, vol Rehnsköld 
Isak Rothovius, vol Rotenberg-Roting 
Johan von Öller, vol Öijegren-Örneberg 

Enskilda samlingar 
Mattias Björnklous saml. vol E 3269 
Carl Canterstens saml. vol E 3393 
Magnus Gabriel De la Gardies saml. vol E 1323, E 1325, E 1346, E 1374, E 1396, 

E 1441, E 1486, E 1517, E 1607 
E 1608: Ansökningar från civila personer i kronans tjänst 
E 1618: Studerandes ansökningar mm 

Gabriel Lillieflychts papper, vol E 4665 
Olivecrantz saml. vol 4960 
Oxenstiernas saml. vol E 555: Furstars, ämbetsmäns och enskilda personers brev och 

ansökningar 
E 564, E 576, E 580, E 596, E 617, E 635, E 665, E 682, E 699, E 708a-708b, 
E 718, E 750 
E 1061: Angående Erik Oxenstiernas resor och utbildning 
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Uppsala Universitetsbibliotek (UUB) 

Westinska samlingen 

Otryckta manuskript 
Callmer, C, Svenska studenter i Greifswald 
Callmer, C, Svenska studenter i Leiden 

Tryckta källor och bearbetningar 
Acts of the Privy Council. London 1907. 
Ahnlund, N, Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död. Stockholm 1940. 
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Kungliga sekreterare har allt sedan Jöran Pers
son under 1500-talet fått ett rykte om sig att 
vara såväl inflytelserika som intriganta. Främst 
förknippas kanske sekreterarna med Vasasönerna 
Erik, Johan och Karl, men även under 1600-
talet betraktades de med misstro. Visserligen för
ändrades deras situation då administrationen allt
mer kom att formaliseras och då den gamla adeln 
blev mer dominant. Trots det förändrades synen 
på sekreterarna som ondsinta rådgivare mycket 
lite från 1500-tal till 1600-tal. 

Den här boken avser att studera i vilken 
mån de kungliga sekreterarna fortfarande var 
inflytelserika. Dessutom studerar författaren sek-
reterargruppens sociala sammansättning. Studien 
är gjord i ett jämförande europeiskt perspektiv 
där svenska förhållanden belyses i kontrast till 
förhållanden i England, Frankrike, Spanien, 
Nederländerna och Spanska Nederländerna. 
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