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Svensk titel: ”Utan sitta på en skarp stengata, här med alla ting, som man skall uppbära dagligen”: En studie om 

Riksarkivets kansliskrivares levnadsstandard under 1610-1620-tal utifrån Pierre Bourdieus samhällsteori. 

 

English title: “But to sit upon a brittle paved street, with all the things, as one should maintain everyday”: A study about the 

Swedish National Archives civil servants standard of living during 1610- and 1620s based on Pierre Bourdies theory of 

society. 

 

Abstract 

The purpose of this thesis in Archival Science is to examine what standard of living the civil servants who worked for the 

Swedish National Archives had in the 1610- and 1620s. The examination is based on Pierre Bourdieus theory of society. The 

theory views society as a field with distinct social rooms and in each room the agents act to create one’s own capital. Every 

agent aims to create economical, material, social and cultural capital. Previous research within the field has primarly been 

about the Swedish state and the secretariat’s progress but the examined agents have been examined to a lesser extent. During 

the examined period the state chancellor Axel Oxenstierna was a key figure and patron in the Swedish state’s progress and 

employment of civil servants. The examined agents were born commons thus the oppurtunities were limited and they reached 

the civil servant employment through the patron-client relationship. Thus the examination aimed to answer two questions, 

what standard of living the civil servants had and if they were a part of the patron-client relationship. The methodology 

employed is qualitative. A literature review has been undertaken and qualitative hermeneutics method has been used to 

examine the texts about the civil servants standard of living. 

The examination’s first part is a historical background which has showed that the Swedish state and secreterait had an 

unstable progess during the 1600
th

-century. When Gustavus Adoplhus became king in 1611 and Axel Oxenstierna state 

chancellor in 1612 the prerequisites for a stable state and secretariat were founded. As the state became stable the 

centralization to Stockholm began as well. It is in this historical context the examined civil servants are examined, as the first 

urban civil servants centralized to Stockholm. As the source material was surveyed typical problems with material preserved 

about commoners of this time were found. Only one civil servant had enough source material to give enough scientific 

credibility. His name was Andreas Olai Gerslinus and was employed in the secretariat in 1614 and the Swedish National 

Archives 1618. The examination has showed that he throughout the whole examined period had a high social and cultural 

capital. He had relationships with both scholars and men of high nobility. His role as a civil servant of the Swedish National 

Archives gave him a natural high cultural capital due to the information he possessed. His economical and material capital 

was low in the 1610s but during the same time he had enough capital to buy two homesteads. The low capital was the results 

of war and the debt for Älvsborg. During the 1620s his economical capital became reliable and he moved to Åbo in 1623 to 

pursue a more reputable employment until his death in 1628. This was also common for the civil servants to constantly 

change social room to be able to build more capital. The second question regarding the patron-client relationship has shown 

that Andreas Olai Gerslinus was a client for the patron Axel Oxenstierna. The last part of the essay is a concluding discussion 

about the results gathered during the examination. 
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Inledning   

1.1 Bakgrund 

Under sina trettiosju år vid makten lade Gustav Vasa och hans kanslistab mycket av 

grunderna för den svenska staten sedan han kröntes till konung den sjätte juni 1523.
1
 Staten 

skulle komma att genomgå mycket stora administrativa såväl som politiska förändringar fram 

till den första juni 1654 när drottning Kristina, den sista svenska vasamonarken, abdikerar.
2
 

Endast tre månader senare efter drottning Kristinas abdikation gick kanslern Axel Oxenstierna 

ur tiden som då satte punkt för den första epoken av den svenska stat som har varit och är 

verksam in till tiden för uppsatsens skrivande.
3
 Men hur den svenska staten skulle utformas 

och hur den skulle ledas har inte alltid varit lika självklar. Frågor såsom åt vem det kungliga 

kansliets tjänstemän faktiskt tjänade var inte lika självklara under 1500-talet då staten 

gestaltades av den fysiska monarken och inte den teoretiska staten. Detta speglas bland annat 

av de politiska såväl som administrativa konflikter emellan hertig Karl och kung Sigismund 

under 1590-talet. När många av kansliets tjänstemän valde att följa konung Sigismund till 

Polen antyder det att deras lojalitet delvis låg hos Sigismunds person och inte hos den 

Svenska staten. Hertigen skulle gå segrande ur oroligheterna och ett viktigt steg mot en 

centraliserad stat som inte gestaltades i monarkens fysiska person var taget. När Axel 

Oxenstierna tillträdde sin tjänst i Kungl. Maj:ts kansli 1604 och sedermera sin kanslertjänst 

1612 så var ytterligare ett steg mot den centraliserade staten som är självklar idag taget.
4
 

Kanslern var en driftig statsman som hade vida idéer om hur staten skulle utformas och 

många av idéerna blev verklighet. En av idéerna Oxenstiernas hade var att befästa arkivet som 

en fast del av kansliet. Därför stiftade kanslern Riksarkivet som reglerades i en kansliordning 

daterad 18 oktober 1618.
5
 Skälet var också att få bukt med oordningen bland handlingarna 

vilket blanda andra dåvarande arkivsekreterare Peder Månsson Utter vittnade om i ett brev till 

Oxenstierna.
6
 

Riksarkivet är en institution som verkar än idag som centralarkiv för staten och är ett viktigt 

organ för att myndigheter ska kunna deponera information men även för historieforskning och 

                                                 
1
 Gustav I, <https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13315>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Svalenius). 

2
 Kristina, <https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=11773>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Weibull). 

3
 Wetterberg, Axel Oxenstierna: Makten och klokskapen, s. 514-515. 

4
 Ibid, s. 35 samt 66. 

5
 Bergh, Riksarkivet 1618-1837, s. 12-14. 

6
 Brev från Månsson Utter, Oxenstiernska samlingen. Axel Oxenstierna af Södermöre (E746), odat. (1618), s. 1-

4. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13315
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=11773
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andra ämnen som har nytta av historia. Den här uppsatsen ämnar att reda ut vilka personerna 

var som arbetade för Riksarkivet i dess embryo. Ämbetsmännen som oftast tillhörde frälset 

såsom Axel Oxenstierna bör ha haft det relativt gott ställt och är redan undersökta i en större 

omfattning. De ståndsmässigt lägre ofta ofrälse tjänstemännen hamnar ofta i skymundan i 

forskning och därför är undersökningens intention att försöka närma sig dessa. 

Levnadsstandarden för tjänstemännen som arbetade för Riksarkivets under dess första 

verksamma år är därför av intresse för undersökningen. Såväl huruvida tjänstemannen var en 

del av patron- och klientsystemet är föremål för intresse i undersökningen. Min intention är 

därför inte att göra en makrohistorisk undersökning enligt Max Webers traditionella teori, 

utan att genom Pierre Bourdieus teori om samhället undersöka vilka kapital den enskilde 

tjänstemannen hade. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka de första tjänstemännen som kan betraktas som 

arkivarier hade för levnadsstandard och om dessa var en del av patron- och klientsystemet. 

I tidigare forskning hamnar tjänstemännen ofta i skymundan och utgör endast kugghjulen 

som får förvaltningsapparaten att fungera. Om tjänstemännen tar plats i undersökningen är det 

ofta i kortare biografiska stycken. Därför är det intressant att undersöka den enskilde 

tjänstemannen i en bredare kontext. Specifikt för denna undersökning är det 

arkivvetenskapliga perspektivet, Riksarkivets tjänstemän bör rimligen ha haft kunskaper om 

staten som andra ej hade vilket kan ha gett personliga fördelar. Föremål för vidare intresse i 

undersökningen är deras levnadsstandard och huruvida de var en del av patron- och 

klientssystemet. Syftet operationaliseras genom frågeställningen nedan. 

 

Undersökningen har två frågor som ämnas besvaras: 

1. Vilken levnadsstandard hade Riksarkivets kansliskrivare under 1610- och 1620-tal? 

2. Var kansliskrivarna i Riksarkivet under 1610- och 1620-tal en del av patron- och 

klientsystemet? 

 

1.3 Forskningsläge 

När det gäller undersökningens huvudsyfte att undersöka agenternas levnadsstandard är det 

främst Severin Berghs klassiska verk, första delen om Riksarkivets historia 1618-1837, som 



3 

 

utgjort underlag och försett mig med anvisningar om var vidare källmaterial finns. Gällande 

den statligt förvaltningshistoriska kontexten är tidigare forskning väl undersökt. Forskningen 

har skett i huvudsak sedan slutet av 1800-talet med Nils Edén och fram till 2000-talet med 

Björn Asker som förgrundsgestalter. Gällande patron- och klientsystemet är Svante Norrhems 

forskning och Björn Askers definition varit de två källorna som jag använt mig av. 

Severin Bergh har i sin bok Riksarkivet 1618-1837 genom ett omfattande och gediget 

arbete belyst Riksarkivets historia och dess agenter. Parallellt med att han skrev boken 

förtecknade han Riksarkivets egna ämbetsarkiv.
7
 Således är Berghs forskning om Riksarkivet 

inte bara en undersökning om Riksarkivets egen historia utan också en förteckning över det 

material han själv hittat vid dess arkivbildande. Bergh har även fört ihop arkivalier med 

främmande proveniens med Riksarkivets eget ämbetsarkiv i vissa fall vilket sprider 

proviensen, dock i begränsad omfattning. Denna bok har varit till stor hjälp när det gällt att 

hitta material som är relevant för undersökningen, samt gett fingervisningar om var han 

slutade att undersöka agenterna och därifrån har jag fortsatt min egen undersökning. Berghs 

arbete bör dock betraktas som deskriptiv och utger sig inte heller för att ha någon preciserad 

problemformulering bortsett från Riksarkivets historia i bred bemärkelse.  

Förvaltningshistoriskt har Björn Askers bok Hur riket styrdes: Förvaltning, politik och 

arkiv 1520-1920 varit ett viktigt verk för att förstå hur den Svenska staten var utformad samt 

för att förstå hur Axel Oxenstierna tänkte organisatoriskt under första hälften av 1600-talet. 

Nils Edén har författat tre viktiga verk som undersöker hur den Svenska staten skapades 

från 1523 fram till 1632 där Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden: 

1523-1594 utgör den första delen, hans gradualavhandling Den svenska riksstyrelsens 

reorganisation 1594-1602 den andra delen och slutligen den tredje delen Den svenska 

centralregeringens utveckling till kollegial organisation i början af sjuttonde århundradet 

1602-1634. I dessa verk nämns de undersökta agenterna endast i korta ordalag men är likväl 

en del av undersökningen som har använts och främst för att sätta agenterna i sin historiska 

kontext. 

Oscar Wieselgrens kapitel Översikt av kansliväsendets uppkomst och utveckling i äldre 

tider och Nils Forsells kapitel Kansliet från Gustav II Adolf till år 1660 i Kungl. Maj:ts 

kanslis historia del I har varit två viktiga förvaltningshistoriska källor i översiktsverket för att 

                                                 
7
 Se Riksarkivets ämbetsarkivförteckning. 
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ge ytterligare insikter om kansliets utveckling över tid. Agenternas förhållande och 

löneförhållande nämns bitvis i Forsells kapitel. 

Svante Norrhem har i sin avhandling Uppkomlingarna: Kanslitjänstemännen i 1600-talets 

Sverige och Europa visat att kungliga sekreterare ofta stod i ett klientskap till en patron och 

att de rekryterades ur ofrälset. En del av undersökningen berör den första hälften av 1600-talet 

i Sverige som har kunnat visa att Axel Oxenstierna stod som en central patron för de som 

arbetade i kansliet vilket har varit grundläggande att förstå då de undersökta agenterna 

arbetade för en institution som skapades av Oxenstierna själv. Avhandlingen är således en 

nyckelbit för att potentiellt förstå varför de undersökta agenterna använde sig av det språkbruk 

de använde i brevväxlingen med Oxenstierna. Undersökningen är också relevant då agenterna 

i följande undersökning befinner sig en mycket likartad kontext i hoppet om att skapa 

förtroende för att kunna skapa sina egna kapital inom kansliet till trots att de innehade en 

lägre tjänst. Dessutom sätts agenterna i en kontext som är mycket lik den sekreterarna befann 

sig i vilket undersökts av Norrhem.  

Asker menar att internationell forskning inom området är utförd i mindre utsträckning. 

Förvaltningen inom närliggande europeiska länder har haft olika utvecklingar och likaledes 

för arkivverksamheten. Komperativa studier blir således mödosamma att genomföra. Speciellt 

då den undersökta perioden är i ett tidigt skede för centralmaktens arkivutveckling. 

Undersökningen är därför gjord enbart ur ett svenskt perspektiv. På grund av tidigare 

forskning samt att utrymmet inte finns för att inkludera ett internationellt perspektiv i 

undersökningen.
8
 

 

1.4 Teori 

 Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i Pierre Bourdieus samhällsteori.
9
 Bourdieu levde 

mellan 1930-2002 och var en fransk sociolog såväl som kulturantroplog.
10

 Bourdieu menar att 

grupper i det sociala rummet enbart existerar i förhållande till varandra. Vilket kan 

konkretiseras genom den organisation som är föremål för undersökning- Kung. Maj:ts kanslis 

arkiv. Ett arkiv existerar enbart genom dess funktion att strukturera information som andra 

organisationer skapar i form av handlingar. Arkivets agenter tillgängliggör informationen 

sedan för att organisationer ska kunna dra nytta av den struktur agenterna skapat. Således är 

                                                 
8
 Asker, I konungens stad och ställe, s. 27f. 

9
 Se Järvinen, Pierre Bourdieu. I Klassisk och modern samhällsteori, s. 270-292. 

10
 Nationalencyklopedin, Pierre Bourdieu. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pierre-bourdieu> 
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det en relationell förståelse organisationer har emellan varandra och enbart genom den 

relationen som arkivet upprätthålls och kan försvara sitt existensberättigande. 

 

Det sociala rummet och fältet 

Det sociala rum jag undersöker är Kungl. Maj:ts kansli som agenterna befattar sig med. Enligt 

teorin ska varje organisation som existerade utgöra ett socialt rum med definierade agenter 

som kan identifiera sig med varandra. I det sociala rummet försöker varje agent att skapa 

bättre förutsättningar för henne själv vilket leder till maktkonstellationer. Rummet blir därför 

hierarkiskt ordnat och varje grupp av agenter skapar sina egna olika kapital och normer vilket 

definierade hur väl agenterna stod socialt i den hierarkiska ordningen. Det sociala rummet 

kommer att undersökas på en mikronivå och inte på en makronivå då kontrasterna i ett 

ståndssamhälle skulle bli alltför påfallande. Undersökningens syfte är således inte att 

undersöka hur gruppen av agenter stod i den sociala hierarkin i kontrast till resten av 

samhället utan snarare mot andra sociala rum inom Kungl. Maj:ts kansli. Skälet är också att 

agenter som kunde befatta sig med kansliet i regel stod högre i den sociala hierarkin och 

besatte kapital som gemene medborgare sällan hade. Därför är undersökningens fokus att 

undersöka den elit av agenter som fick möjlighet att befatta sig med kansliets administrativa 

arbete. Undersökningen har preciserats i det sociala rummet även till helheten av agenter som 

direkt arbetade med statens administrativa uppgifter eller i andra sammanhang befattade sig 

med rummets direkta arbete. Således har grupper av agenter som var direkt nödvändiga för 

kansliet och hovet i stort exkluderats såsom kockar, tvätterskor eller liknande yrken. 

 

Habitus 

Bourdieu definierar habitus som den position agenten har i det sociala rummet. Den sociala 

positionen kommer att skapa en livsstil som agenter anammar för att passa in i sin sociala 

position. Hur högt agenterna stod i den sociala hierarkin samt i relation till andra sociala rum 

är föremål för intresse i undersökningen. Enligt teorin ska agenter som agerar och interagerar i 

det sociala rummet ge uttryck för hur väl de stod i den sociala hierarkin genom att äta viss mat 

samt inneha en viss materiell standard.  Även agenternas sociala mandat kan uppenbaras 

enligt teorin genom att undersöka hur viktigt deras egna mandat var för att påverka det sociala 

rummet, eller deras egna personliga utveckling och hur mycket resurser som tilldelades till 

dessa syften. 
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Kapital 

Bourdieu menar att agenten kan ha fyra olika former av kapital. Det är ett ekonomiskt kapital 

som agenten kunde skapa från sin tjänst i form av direkt lön, donationer eller andra 

handlingar. Ett materiellt kapital som visar hur väl agenten stod bland andra agenter och 

bestod av t.ex. den bostad tjänstemannen hade eller direkt materiella ting. Ett kulturellt kapital 

i form av utbildning, kontakter med bildade agenter samt förmågan att förstå kulturen som var 

rådande. Samt det sociala kapitalet som innebar goda sociala kontakter med agenter med högt 

kapital i kansliet såväl som samhället i stort. Kontakterna gav möjligheter att erhålla tjänster 

som kunde ge ett gott anseende och en social tillhörighet till den dominerande klassen i 

kansliet vilket gav möjlighet att skapa mer kapital. 

 

1.5 Definition av grundläggande begrepp 

Rikskansler 

Rikskansler, som ämbetet hette, har jag i uppsatsen generellt benämnt enbart som kansler då 

det är en term som oftast används i litteraturen. Björn Asker redogör för att det var under Axel 

Oxenstiernas tid som rikskansler det skedde en formalisering och stabilisering för vad en 

rikskansler var och vad denne skulle uträtta då det tidigare inte hade funnits någon 

formalisering. I 1618 respektive 1626 års kansliordningar reglementerades kansliets arbete 

varav rikskanslern var chef för kansliet. Oxenstierna förändrade även de andra ämbetsverkens 

arbetsrutiner genom att kansliet anförtroddes att upprätta alla kungliga brev vilket gav kansliet 

och kanslern en central funktion och position i staten.
11

 

 

Kansliskrivare och kanslied 

Agenterna som undersöks är kansliskrivare, vilka benämns kanslister från och med 1641. 

Severin Bergh redogör för att kansliskrivarna primärt hade administrativa uppgifter. Bland 

dessa ingick bland annat renskrivning av sekreterarnas koncept, och karakteristiskt för 1600-

talet är skapandet av kopior av viktiga diplomatiska traktat eller andra förnämliga handlingar. 

Detta arbete utfördes då man ej ville använda originalen och därför tjänande kopiorna syftet 

att användas vid förhandlingar eller dylikt. Arkivuppgifter såsom ordnings- och 

                                                 
11

 Asker, Hur riket styrdes, s. 81-82. 
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registreringsarbete förekom när tillfället gavs
12

 och Erik Runell menade 1675 att kanslisten 

”icke allenaste […] utan och till annat arbete, som secreteraren finner nödigt och förefalla 

kan.”
13

 Björn Asker placerar kansliskrivarna bland skrivare och notarier m.fl. som var den 

lägsta befattningen för den ordinarie skrivande personalen.
14

 Kanslied var den ämbetsed 

tjänstemännen svor att vara trogen och flitig i sitt arbete för kansliet. Vidare fick inte 

information tilldelas vidare utan direkt order från överordnad.
15

 

 

Frälse och ofrälse 

När termen frälse respektive ofrälse används i uppsatsen är det primärt den uppdelningen som 

uppkommit i ståndssamhället efter reformationen som syftas. Till ofrälset hörde bönder, 

borgare och präster och till frälset hörde adeln.
16 

 

Ämbetsman och tjänsteman 

När jag benämner en agent; ämbetsman respektive tjänsteman har jag använt mig av Björn 

Askers definition. Ämbetsmän syftar på de högre posterna i förvaltningen medan tjänstemän 

betecknar en post som var längre ner hierarkiskt i förvaltningen.
17

  

 

1.5.1 Patron- och klientsystemet 

En funktion vid rekrytering av tjänstemän under 1600-talet till Kungl. Maj:ts kansli utmärker 

sig som viktigare för att förstå urvalet vid rekryteringen, nämligen patron- och klientsystemet. 

Systemet var ett komplext mönster av sociala kontakter emellan olika agenter. Björn Asker 

har definierat patron- och klientsystemet som ett urval av agenter, ”klienter, står i personligt 

beroende till andra individer, patroner.”
18

 Klienten har det sämre ställt i ett av kapitalen vare 

sig det gäller ekonomiska, materiella, kulturella eller sociala varav patronen har kapital nog 

att kunna gynna klienten kapitalmässigt. Genom detta utbyte skapar klienten större och 

omfångsrikare kapital, i utbyte räknar patronen med gentjänster och följsamhet. Inom denna 

teoretiska såväl praktiska ramverk finns dock inte strikta teoretiska avgränsningar utan den 

                                                 
12

 Bergh, Riksarkivet 1618-1837, s. 136. 
13

 Ibid, s. 437. 
14

 Asker, Hur riket styrdes, s. 93. 
15

 Bergh, Riksarkivet 1618-1837, s. 90-91. 
16

 Nationalencyklopedin, ofrälse. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ofrälse>  
17

 Asker, Hur riket styrdes, s. 19. 
18

 Asker, Officerarna och det svenska samhället, s. 105. 
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enes klient kan vara en annans patron. 
19

 Den undersökta perioden faller inom en tid när 

rikskanslarna var viktiga och mäktiga patroner internationellt. I Sverige var Axel Oxenstierna 

en mäktig patron med stort kapital i alla fyra kategorier, mest utmärkande är det sociala 

kapitalet då kanslern stod konungen nära och hade dennes fulla förtroende. Även 

internationellt fanns andra mäktiga patroner såsom Armand Jean du Plessis de Richelieu i 

Frankrike eller George Villiers hertig av Buckingham i England. Dessa arbetade aktivt för att 

hålla andra adelsfamiljer borta från makten, vilket de lyckades med och därmed stod dessa 

ofta centrala som patroner när det gällde rekryteringen av tjänstemän till statens kansli.
20

 

 

1.6 Metod och källkritik 

Uppsatsen är skriven utifrån två olika metoder där jag undersöker litteraturen med en 

metodisk utgångspunkt och källorna utifrån en annan metodisk utgångspunkt.  

För att förstå kontexten som agenterna verkade i har jag använt mig av förvaltningshistorisk 

och annan historiskt relaterad litteratur och gjort kvalitativa textanalyser. Textanalyserna som 

jag utfört har grundat sig i att förstå tidigare forskning och tolka deras resultat. 

Textanalysernas främsta fokus har varit att förstå det avgränsade sociala rummet Riksarkivet. 

Men även det sociala rummet Kungl. Maj:ts kansli har varit viktigt att undersöka för att förstå 

kontexten agenterna verkade i. Litteraturen som finns tillgänglig bedömer jag som tillräcklig 

för att förstå kontexten som agenterna verkade i trots att det primärt bara finns en författare 

som gjort ett preciserat arbete som inriktar sig direkt på de preciserade agenterna som 

undersökningen ämnar att undersöka. 

Källorna som är huvudfokus för uppsatsen är undersökta utifrån en kvalitativ hermeneutisk 

metod med utgångspunkt i antropologen Clifford Geertzs definition av kultur. Den 

hermeneutiska metoden grundar sig i att sätta sig in i agentens upplevda verklighet och tolka 

texterna de skrev. Geertz menar att beteenden och handlingar måste sättas i sitt kulturella 

sammanhang för att kunna förstås, annars finns risken att man hamnar i reduktionistiska 

förklaringar såsom att minimera hur agenten titulerar en annan agent.
21

 Endast genom att 

återskapa den kontextuella bilden av samhället kommer det vara att möjligt att ge svar på 

frågorna som vetenskapen kan ha tillit i.
22

 Att använda en kulturdefinition för den här 

                                                 
19

 Asker, Officerarna och det svenska samhället, s. 105-106. 
20

 Norrhem, Uppkomlingarna, s. 33 och 80. 
21

 Dahlgren. Fråga det förflutna, s. 193. 
22

 Geertz, Culture and Social Change, s. 523.  
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undersökningen är ett verktyg för att förstå början av 1600-talets Sverige. Kulturen som var 

rådande då är så pass olik 2000-talets kultur att undersökningen inte skulle bli lika fruktbar 

utan Geertzs kulturdefinition. Därför måste språkbruk, handlingar och förfrågningar tolkas 

utifrån sin kulturella kontext. 1600-talet har vidare många kulturyttringar som skiljer sig från 

2000-talets. 1600-talet var exempelvis ett ståndssamhälle som hade stora socioekonomiska 

skillnader mellan stånden. Undersökningens agenter som verkade och levde i denna kulturella 

kontext kom ståndsmässigt oftast från ofrälset. Detta gav agenterna en snäv ram att verka i för 

att ta sig fram i samhället. Därför är Geerzts kulturdefinition viktig specifikt för 

undersökningen. Till trots att ramen har tydliga avgränsningar för att ta sig till tjänsterna som 

agenterna önskade sig rymmer även determinism. Dessa två faktorer har varit viktiga att 

förstå vidare när patron- och klientsystemet undersökts. För trots att agenten hade en snäv ram 

att verka i så var determinismen avgörande om agenten blev klient eller ej. Det låg ett stort 

ansvar på den enskilde klienten att synas och framhäva sig socialt för att nå ett klientskap. 

Undersökningen har ställts inför källkritiska problem då källorna är så pass spridda och 

tunna, samt att det har varit mycket tidsödande att överhuvudtaget hitta källor då agenterna 

som står i fokus för undersökningen alltid kom ifrån ofrälset. Att hitta källor som behandlar 

ofrälse agenter ligger i dess natur att få arkivalier är bevarade och de källor som finns 

bevarade hittas främst hos andra arkivbildare såsom patronen eller den tjänst de innehade. För 

undersökningen är det främst Riksarkivets ämbetsarkiv som har material som berör agenterna. 

Arkivbildarna och arkivsamlingarna jag forskat i har varit ”Riksarkivets ämnessamlingar. 

Personhistoria” och ”Riksarkivets ämbetsarkiv” underserie ”Huvudarkiv och byråarkiv”, 

”Räntekammarböcker 1526-1630” samt datorbasen ”Axel Oxenstiernas skrifter och brev” 

som är de primära källor jag undersökt om inget annat anges. Fördelen med det tunna 

källmaterialet är dock att undersökningen har kunnat fokusera på de få källorna som finns 

bevarade. Genom en hermeneutisk metod har jag kunnat sätta mig in i agenternas 

levnadsstandard, valen som fanns och huruvida deras levnadsvillkor var tillfredsställande eller 

inte. Trots källmaterialets spröda natur har undersökning haft en god grund källkritiskt att stå 

på genom att sätta undersökningen i relation till andra undersökningar. Genom en 

hermeneutisk kvalitativ metod ges möjligheten att lägga stor vikt vid varje mening som 

skrivits av agenten och sätta breven i en kontext som gör det möjligt att förstå agenten och 

dennes levnadsstandard. 

 



10 

 

1.7 Disposition  

Uppsatsen är disponerad med en inledande text om ämnet som ska undersökas som följs av 

syftet och frågeställningen. Därefter följer vad den tidigare forskningen avhandlat. 

Följaktligen presenteras teorin som har använts i undersökning följt av definition av 

grundläggande begrepp, patron- och klientsystemet. I inledningens sista del presenteras 

uppsatsen metodik och den källkritiska diskussionen. Undersökningen är disponerad med en 

inledande undersökning om kansliet och den svenska statens utveckling från 1523 fram till 

Gustav II Adolf och rikskansler Axel Oxenstiernas tid som slutar vid kansliordningen 1626. 

Sedan följer undersökningen om kansliskrivare under 1610 och 1620-talet som är indelade i 

underkategorier efter Pierre Bourdieus samhällsteori baserade på vilka kapital kansliskrivarna 

hade. Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion om vad undersökningen kunnat 

påvisa samt förslag för fortsatt forskning. 

 

2 Undersökningen 

2.1 Bakgrund 

Undersökningen är inte tänkt att ge en heltäckande bild av staten och kansliets utveckling.  

Undersökningens syfte har varit att fånga de generella dragen för att förstå kontexten som 

kansliskrivarna verkade i som är undersökningens huvudsyfte. Således är alla aspekter av 

Sigismunds ämbets- och tjänstemäns flykt från Sverige inte belyst. Vidare har hela Axel 

Oxenstiernas tid som rikskansler inte undersökts, tiden som har varit undersökt är från och 

med hans tillsättande 1612 fram till kansliordningen 1626. 

 

2.1.1 Staten och kansliets utveckling från 1523 till 1594 

När Gustav Vasa tog makten kom han att bryta traditionen för hur staten varit stabilt 

uppbyggd sedan 1100-1200-talet
23

, men det var en lång process kvar tills den centraliserade 

staten fixerade sig allt mer till Stockholm under 1600-talet. Under medeltiden bildades staten 

efter germansk modell som innebar att staten gestaltades i den fysiska monarken vilket i sin 

tur knöt statens tjänstemän naturligt till den fysiska personen.
24

 Monarkens skrivkunniga män 

under medeltiden kom från kyrkan. Detta då kyrkan hade makten över konsten att skriva och 

                                                 
23

 Asker, Hur riket styrdes, s. 27. 
24

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 3. 



11 

 

det skulle dröja till Gustav Vasas tronbestigning innan den traditionen bröts. Det var dock en 

process som var svår att bryta över kort tid och därmed fick konungen söka sig Tyskland för 

att hitta skrivkunniga tjänstemän. Anställning av tyska tjänstemän gav upphov till olika 

kanslienheter uppdelade efter vilket språk som enheten skrev i.
25

  

Ordet kansli är etymologiskt från Gustav Vasas stat. Med tiden kom behovet av skrivare att 

öka och utgjorde tillslut en egen enhet. Därav började termen kansli att brukas vilket syftade 

dels på det fysiska rummet men även organisatoriskt som ett gemensamt arbete. De tyska 

skrivarna kom med tiden att bli så pass många till antalet att kansliet skilde på det tyska 

kansliet respektive det svenska kansliet. Tjänsterna skilde sig dock inte nämnvärt 

organisatoriskt emellan varandra och bör ha haft samma person som ledde arbetet.
26

 Kansli 

var dock endast en term för att benämna organet och hade inget egentligt uttalat syfte, mellan 

1527-1538 varierade antalet skrivare i kansliet i antal från nio till elva stycken.
 27

 

Under perioden mellan 1538-1543 kan Conrad von Pyhy ses som kansliets och statens 

verkliga förvaltare genom sitt ämbete som rikskansler. Pyhy försökte driva statens utveckling 

mot en centraliserad stat enligt europeiskt snitt. Tanken var att regementsrådet skulle vara den 

högsta beslutande och dömande organet med andra organ under sig såsom kansliet och 

kammaren.
28

 Under Pyhys tid som kansler skedde en del förändringar, som exempel kom 

skrivarna att byta titel och bli kansliskrivare vilket antyder en förändringsvilja.
29

 Pyhys 

rikskanslertid kom dock att bli kortvarig och 1543 blev han anklagad för att vara ansvarig för 

de stora ekonomiska utgifter som staten hade haft samma år, samt att han var alltför 

självständig i sitt maktutövande. Pyhy slutade sina dagar i svenskt fängelse efter konungens 

vrede.
30

 Efter Pyhys nedgång kom kansliet att återgå till Gustav Vasa personligt styrda stat 

som den sett ut vid den första tiden.
31

 Mot den sista perioden i Gustav Vasas kansli kom 

antalet skrivare i tyska kansliet att minska och med det även kvaliteten. I istället kom det 

svenska kansliet att visa på fördelaktigare kunskap och kunde nu hämta tjänstemän direkt från 

de svenska skolorna. Skolorna informerade även om att ytterligare kunskap kunde inhämtas 

från utländska universitet som inte nyttjades i någon omfattande utsträckning. Vilket över tid 

                                                 
25

 Norrhem, Uppkomlingarna, s. 14. 
26

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 55. 
27

 Ibid, s. 11-12 samt 20. 
28

 Wieselgren, Översikt av kansliväsendets uppkomst och utveckling i äldre tider, s. 12. 
29

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 56. 
30

 Conrad von Pyhy. <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7429>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Lundkvist). 
31

 Wieselgren, Översikt av kansliväsendets uppkomst och utveckling i äldre tider, s. 13. 
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kom att ifrågasätta det tyska kansliets existensberättigande när skolorna inhämtade utländsk 

kunskap.
32

  

Gustav Vasas stat kännetecknas som ett ”resande kungafölje” av Strömberg. Detta gav en 

bräcklig grund för ett stabilt kansli och en stat att byggas på. Arkivförhållandena var således 

inte tillfredsställande och tendenser för ett riksarkiv centrerat till Stockholm fanns, men 

skapades aldrig på grund av hur förhållandena såg ut och kom att rinna ut i sanden. Att det 

överhuvudtaget skulle bli just Stockholm var inte säkert då Gustav Vasa var på resande fot 

mycket vilket gav andra platser en viktig funktion. Exempelvis kan Nyköping eller Uppsala 

nämnas som städer av vikt. Strömberg menar dock att det var Gustav Vasas stat i sig som var 

problemet som centrerades till hans fysiska gestalt och inte resandet som var problemet för en 

stabilare stat att få möjlighet att skapas.
33

 Edén delar också den åsikten och anför exempelvis 

att Gustav Vasa var personligen involverad i kammaren och drev utvecklingen framåt efter 

Pyhys nedgång 1543. Istället för att låta tjänstemän sköta det dagliga värvet.
34

 Naturligt i 

denna kringresande och personligt styrda stat är att det inte fanns ett behov för flera 

tjänstemän såsom kansliskrivare som specifikt arbetade med arkivet. Det behovet skulle växa 

när staten kom att centraliseras under senare tid och med det antalet handlingar. 

Vasasönerna hade andra förutsättningar än sin fader som hade byggt upp den svenska staten 

med sina egna händer och fått arbeta hårt för att behålla den. De fostrades för sin roll som 

härskare sedan barnsben. Bland det första Erik XIV gjorde efter Gustav Vasas död 1560 var 

att anställa den första rikskanslerns sedan Pyhys tid, Nils Gyllenstierna som dessutom var 

högadlig, något som inte förekommit under Erik XIV:s faders tid.
35

 Erik XIV hade planer på 

att formalisera staten efter vissa organisationsformer såsom att skapa ett ämbetsverksråd som 

skulle bestå av tolv råd, varav sex skulle alltid vara närvarande för att hjälpa konungen i hans 

dagliga värv. Organisationsformen prövades aldrig i praktiken, utan Erik XIV:s stat kom att 

främst ses som starten på det så kallade sekreterarregementet. Sekreterarregementet bestod av 

ofrälse män som innehade hög utbildning och blev omistliga rådgivare åt konungen. En 

konflikt uppstod mellan adeln, konungen och sekreterarregementet då adeln ansåg sig ha rätt 

till ämbeten och tjänster. Denna konflikt skulle komma att vara till 1611 när regentskifte 

                                                 
32

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 103-104. 
33

 Strömberg, Centralmakten och arkivet, s. 23-25. 
34

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 76. 
35

 Ibid, s. 195 emellertid så anger Wieselgren i Översikt av kansliväsendets uppkomst och utveckling i äldre 

tider, s. 14 att året skulle vara 1561. 
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skett.
36

 Edén anger att skälen till att Erik XIV inte kunde skapa den stat han tänkte sig var dels 

krigen som gäckade honom, hans instabila mentala hälsa samt att han överhuvudtaget inte 

kunde axla rollen som den fysiska och starka monark som hans fader hade gestaltat. Därför 

sökte han att anställa rådgivare istället och då han ej kunde finna ämbetsmän till de högre 

ämbetena fick han handplocka dem ur den befintliga förvaltningen som tillhörde ofrälset. 

Detta resulterade i att sekreterarregementet uppstod.
37

 Som namnet antyder var det sekreterare 

som fick mycket makt tack vare sina roller som rådgivare åt monarken och med den 

utvecklingen följde också ett utökat kansli. 1562 fanns 20 skrivare verksamma och mot slutet 

av Erik XIV:s stat 1568 fanns ungefär 23 skrivare verksamma.
38

 

När Johan III axlade rollen som monark 1568 inkom adeln med en supplik med anhållan 

om att en drots, en marsk och en kansler skulle anställas utöver riksråden. Därmed var adeln 

även delaktig i vilken utformning staten skulle få i framtiden.
39

 Kansliet behöll sin ordning 

som varat sedan Erik XIV med kansliet uppdelat på svenska och tyska enheter med tillägget 

att en latinsk skrivare anställdes. Antalet kansliskrivare under Johan III:s stat kom på det stora 

hela att behållas vid samma antal som var anställda under Erik XIV:s stat. Vissa förändringar 

kom dock med Johan III, exempelvis började arkivvården att uppmärksammas. Edén menar 

att Rasmus Ludvigsson med en eller två kanslister under sig fick till uppgift att hålla rikets 

handlingar i gott skick, dock var detta bara ett embryo och det talades aldrig om ett arkiv och 

ordningen skall ha varit nästintill obefintlig. Det som försvårades deras arbete var också att 

kansliet följde med monarken vart han än reste.
40

 Svalenius menar att staten missköttes under 

Johan III:s senare stat under 1580-talet och menar att det skedde en desorganisering av staten. 

Exempelvis saknades riksregistraturet nästan helt mellan 1580-1592 i början av 1600-talet och 

mängder av protokoll finns ej bevarade. Mot slutet av 1580-talet skedde däremot ett uppsving 

för kansliet men 1592 gick Johan III ur tiden och konflikten om tronen mellan hertig Karl och 

konung Sigismund stod vid horisonten.
41

 

Jag tolkar perioden 1523-1592 som präglat av experimentella försök till att skapa en 

konstitutionell stat. Men att staten inte var rotad till en fast plats gav upphov till problem 

såsom att hitta tidigare information. Byråkratin växte med tiden och därmed antalet 

                                                 
36

 Wieselgren, Översikt av kansliväsendets uppkomst och utveckling i äldre tider, s. 13-14, Svalenius, 

Rikskansliet i Sverige 1560-1592, s. 59. 
37

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 154-155. 
38

 Ibid, s. 207-208. 
39

 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden, s. 155-156. 
40

 Ibid, s. 215-217. 
41

 Svalenius, Rikskansliet i Sverige 1560-1592, s. 18-20. 
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handlingar vilket visar sig bland annat i mängden kansliskrivare ökade i antal för var monark 

som tillträdde till och med Johan III:s kansli. En annan faktor var att arkivvården sakta men 

säkert började komma upp på dagordningen då problemen att hitta tidigare information 

började att uppenbara sig. 

 

2.1.2 Staten och kansliets utveckling från 1594 fram till 1626 

Efter att Johan III gick ur tiden 1592 blev enligt den konstitutionella monarkin hans son 

Sigismund regent i Sverige 1592. Han skulle komma att även väljas till regent i Polen 1587 på 

grund av hans börd då hans mors varit polsk prinsessa. 1587 avreste Sigismund till Polen och 

återkom till Sverige 1594 för att överlägga hur staten skulle förvaltas och styras när nu Johan 

III var borta.
42

 Innan kröningen och fram till att Sigismund åter reste till Polen löstes inte 

frågan hur staten skulle styras vid hans frånvaro. Därför uppstod en tvist mellan hertig Karl 

och rådet huruvida hertig Karl var regent under Sigismunds vistelser i Polen eller om hertig 

Karl tillsammans med rådet arbetade som en samlad kollegial enhet.
43

 Frågan var känslig då 

hertig Karl såg sig som arvfurste och att låta adeln ta del av det privilegiet kunde han inte 

acceptera. Dessutom skilde sig synen de emellan för hur staten skulle organiseras och om 

hertig Karl själv tog makten ville han likt sin far styra allena utan påfrestande inflytande. Efter 

vidare överläggningar med ständerna lyckades hertigen att få sig beviljad att sparka 

tjänstemän med hänsyn till att mutor och andra ekonomiska spörsmål uppdagats. Ständerna 

som ej hade någon erfarenhet tidigare om ämnet då konungen alltid skött tjänstemännens 

löner kunde de endast bifalla en sådan förfrågan utan djupare kunskap om ämnet. Hertigen 

började följaktligen att i mindre skala att specificera var tjänstemän skulle arbeta varav visst 

arbete förlades till Stockholm. Tjänstemännen hade inget annat val än att lyda då hertigen var 

den naturliga ledaren. Vid Sigismund frånvaro fanns förutsättningar för att det var för den 

teoretiska staten de arbetade för i brist på en fysisk monark.
44

 Under 1595 kom hertig Karl att 

se sig som rikets föreståndare vilket resulterade i att Sigismund skrev till hertigen och 

påminde om att det var han som var konung och inte hertigen.
45

  

Karl samlade därför ständerna till i Söderköping 1595 och försökte tvinga till sig makten på 

ett mycket likartat sätt som hans far hade gjort tidigare, vilket innebar full myndighet att styra 

                                                 
42

 Sigismund, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5908>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Östergren). 
43

 Edén, Den svenska riksstyrelsens reorganisation 1594-1602, s. 171. 
44

 Ibid, s. 173, 176 samt 182-184. 
45

 Sigismund, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5908>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Östergren). 
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landet med förtroende av ständerna.
46

 Det kom däremot att dröja till 1597 i Arboga innan 

hertig Karl fick den makten erkänd av ständerna.
47

 Det som följde därefter var att hertigen 

började avsätta tjänstemän som arbetade för staten för att de ansågs vara alltför opålitliga. 

Många ämbets- och tjänstemän som känt av stämningarna sedan mötet i Söderköping 1595 

valde att bryta med riket och fly till sin konung i Polen. Ämbets- och tjänstemännen valde att 

följa sin konung för att troligen främst rädda sig själva samt att inte riskera att bli stämplade 

som rikets förrädare eller dylikt.
48

 På ett politiskt symboliskt vis så beordrar hertigen vidare 

att beröva arkivarien på Stockholms slott sina handlingar 1598 för att handlingarna inte skulle 

försvinna ut ur landet. Under 1598 så väljer även lägre tjänstemän att lämna landet. 
49

 1598 

når även oroligheterna sin kulmen och väpnat krig följer mellan hertigen och Sigismund varav 

Sigismund besegras 25 september 1598 i Stångebro.
50

 Därefter följer den omdaning av 

svenska staten som hertigen kom att försöka genomföra. Dock är det diskuterat huruvida stor 

påverkan omorganiseringen faktiskt hade men det är den förvaltningen som hans Karls son 

Gustav II Adolf övertar och sedermera förvaltas av denne och Axel Oxenstierna. Svaleneius 

har vidare kunnat påvisa att hertig Karl rensade ut alla ämbets- och tjänstemän i staten och 

1602 fanns inte en enda statstjänare kvar från Johan III:s kansli.
51

  

Det var också under hertig Karl som begreppet ”riksens” började att brukas och under 1599 

börjar arkivet att förvaras fast på Stockholms slott.
52

 Under 1602 lyckades hertigen efter 

skickligt politiskt spel att slutligen också tvinga till sig makten av adeln. Den mer omfattande 

omorganiseringen kunde därför genomföras som till en början uträttade mycket litet vilket 

berodde delvis på hertigens starka Vasalynne som resulterade i en oförmåga att släppa 

kontrollen.
53

 Den stora skillnaden mellan hertigen och adeln var inte synen hur den fastare 

statsförvaltningen skulle utvecklas utan var den skulle slå sina rötter i. Adeln ville förankra 

makten hos högadeln medan hertigen ville förankra makten hos sig själv med hållhake på den 

ofrälse tjänstemannaklassen.
54

 

Kansliets organisering under hertig Karl, sedermera Karl IX, förblev i stort sett detsamma 

som under hans bröders tid dock med vissa marginella skillnader som att signaturer i 

                                                 
46

 Edén, Den svenska riksstyrelsens reorganisation 1594-1602, s. 186. 
47

 Karl IX, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12354>, Svenskt Biografiskt Lexikon (Palme). 
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riksregistraturet började föras över vem som gjort noteringar, förvisso sporadiskt.
55

 

Källmaterialet gällande kanslipersonalens mantal är inte fullt upptaget vilket gör en 

bedömningen om kansliets personal osäker under Karl IX:s stat och antalet skrivare under 

1602-1611 blir svårt att bedöma. Däremot varierar mantalet 1602-1607 för hela kansliet 

mellan 19 och 22 anställda.
56

 Kansliets överman på pappret, rikskansler Svante Bieleke, hade 

under Karl IX haft en så pass betydelselös post att ämbetet fick stå tomt efter dennes död 1609 

fram till 1612
57

 då ämbetet rikskansler skulle komma att få en helt annan betydelse för staten 

och kansliets utveckling. 

Forsell menar att kansliet förvisso har anor från medeltiden men organisatoriskt framstår 

Axel Oxenstierna som dess skapare och förvaltare. Genom Oxenstiernas förvaltning fick 

staten fastare ämbeten och med det också en fastare arbetsordning och fastare ämbets- och 

tjänstemän. Oxenstierna fick möjlighet att lägga sin hand över kansliet genom sin 

kanslerinstruktion 6 januari 1612 där det heter att han ”icke så egentligen föreskrive må, vad 

han i sådane kall och ämbete göre och beställe bör, utan ställe det till hans beskedenhet och 

förstånd”
58

 och hans roll som rikskansler är vida bekräftad som en avgörande faktor för 

förvaltningens utveckling.
59

 1611 kom också sekreterarregementet att upphöra vilket gav 

adeln slutligen en starkare roll vilket gav Axel Oxenstierna möjlighet att axla rollen som 

adelspatron.
60

 

Under Oxenstiernas tid kom kansliet att fixeras alltmer till Stockholm vilket inte varit fallet 

under de tidigare regenterna sedan åtminstone Gustav Vasa. Under 1500-talet hade tendenser 

för fasta tjänster funnits förlagda till Stockholm men verkligheten var inte så enkel. Strömberg 

återger två sidor av den staten som gestaltades av den fysiska monarken. Gustav Vasa skrev 

1547 till ståthållaren att anställa två tyska kansliskrivare men var noga att hålla uppsikt över 

skrivarna när de var på slottet. Samma år däremot återger Strömberg att tjänstemän kunde 

vara tvungna att vara rörliga, en kansliskrivare skulle fara från Stegeborg till Orrholmen och 

sekreterare kunde få tillfälliga tjänster utomlands.
61

 Detta förfarande kom att ändras under 

början av 1600-talet. Forsell menar att Stockholm kom att bli centralpunkten i förvaltningen 
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59

 Se Bergh, Riksarkivet 1618-1837, s. 10, Edén, Den Svenska Centralregeringens utveckling 1602-1634, s. 161-

162, Wetterberg, Axel Oxenstierna: Makten och klokskapen, s. 66, Asker, Hur riket styrdes, s. 80. 
60

 Norrhem, Uppkomlingarna, s. 159. 
61

 Strömberg, Centralmakten och arkivet, s. 37, 41. 



17 

 

under Gustav II Adolf vilket så småningom kom att leda till den centraliserade staten. Under 

1610-1620 kom ett antal förordningar hurledes staten skulle organiseras varav fem var direkt 

kopplade till kansliets utveckling. Att det skapades förordningar för hur arbetet skulle gå till 

och att de faktiskt kom till praktiskt användning var något nytt, även om kansliordningen 

daterat 1626 är den första som haft någon slags reell påverkan utgör föregående ordningar 

grunden.
62

  

Axel Oxenstierna uppsatte en arbetsordning för kansliet redan i februari 1612 som fördelar 

ämbets- och tjänstemän efter deras sysslor, ett urval av dessa är Niels Hansson som skall 

upptaga alla ”klagemåhls saaker” som berör hovet eller andra närliggande verksamheter och 

Måns Oluffson skall upptaga alla brev som angår ”Bergzbruken, Factorij” samt registrera 

dessa.
63

 Totalt rör det sig om fjorton till femton tjänstemän vars sysslor är nedskrivna. Den 

arbetsordningen som är odaterat men sannolikt är från 1614 och undertecknad av Gustav II 

Adolf hålls i mera allmänna ordalag och fördelar sju ämbets- och tjänstemännen efter vad 

rikskanslern befaller.
64

 

Kansliordningen daterad 16 oktober 1618 inleds med en mening som lyder att ”På 

effterfölliande sätt skall Cantzlijd beställas så wijdt Secreterere och Schrifvere 

widhkommer”
65

 såtillvida bestämmer den kansliets struktur också utöver att likt tidigare 

endast fördela arbetet inom kansliet. Det tycks finnas en strävan också hos Oxenstierna att 

formalisera ordningarna, då han i många fall endast placerat namnet i marginalen och ger den 

därför en mer långtgående funktion i ett kansli där ämbets- och tjänstemän bytte tjänst ofta. 

Totalt anger kansliordningen arbetsuppgifter för 22 ämbets- och tjänstemän vilket ger en mer 

robust struktur olikt de två tidigare som hade författats nyligen efter Oxenstiernas tillträde 

som rikskansler. Det är i kansliordning 1618 som av tradition anges vara när Riksarkivet 

bildades även om arkivvården kan anses vara äldre. Kraven för arkivsekreterare Peder 

Månsson Utter var att han skulle sköta kansliets arkiv, det gamla som det nya. Han skulle ha 

god kunskap om arkivet och kunna tilldela information hastigt samt hålla registratur. Varje 

nyår skulle han ta emot det gånga årets handlingar samt låna ut handlingar och inkräva dem. 

Under arkivsekreteraren skulle han ha tre skrivare som var något erfarna i tyska och latin.
66
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Likt arbetsordningarna 1612 och 1614 följer i juni 1620 en kansliordning som liknar 

kansliordningen från 1618 på det stora hela. Kansliordningen från juni 1620 är underskriven 

av Gustav II Adolf och fördelar 27 ämbets- och tjänstemän för deras arbete.
67

  

Axel Oxenstiernas och Gustav II Adolfs kansliordningar är däremot inte de äldsta. Erik 

XIV författade en hovordning och hertig Karl författade en kansliordning som är mycket lika 

de från 1612 och framåt men fastställdes aldrig enligt Styffe.
68

 Oxenstierna författade också 

en detaljreglering för ordningen i registraturet 1620 som bör ha varit den sista ordningen 

innan den omfattande kansliordningen fastställdes i juni 1626. 

Vägen fram till en centraliserad stat och kansli var lång och brokig och många ansatser 

gjordes för att uppnå en god förvaltning. Men som så många gånger stannade konstruktionen i 

ett utkast till en kansliordning, hovordning eller i ett fängelse. Konflikten mellan hertig Karl, 

Sigismund och adeln på 1590-talet är också ett viktigt skeende. Konflikten resulterade i att 

Karl IX blev tvungen att samarbeta och utarbeta embryot till staten tillsammans med adeln, 

strävan hämmades emellertid mycket av Karl IX:s starka Vasalynne. I slutändan kom 

symbiosen mellan Axel Oxenstierna och Gustav II Adolf att konsolidera den centraliserade 

staten, något som enligt mig var tvunget att ske när byråkratin växte alltmer och en resande 

monark med sitt kansli tappade sitt syfte. Den undersökta agenten nedan var en av de första 

som var centrerad till Stockholm och det är i den kontexten som tjänstemannen undersöks, 

som den begynnande urbana tjänstemannen. 

 

2.2 Agenten och agenter 

Undersökningen var tänkt att från början jämföra olika agenter som var verksamma vid 

Riksarkivet i dess embryo. Dock finns problem med underlaget vilket uppenbarades när jag 

började undersöka källmaterialet. Alla Riksarkivets fem kansliskrivare som var verksamma 

någon gång mellan 1618-1623 skymtar till i källmaterialet men endast sporadiskt för den 

undersökta tiden. Antingen indirekt eller i direkt korrespondens med Axel Oxenstierna eller 

hos andra arkivbildare eller samlingar såsom Riksarkivets ämbetsarkiv eller Biographica. 

Exempelvis finns Thomas Carolis kanslied bevarad men som många andra är denna kraftigt 

skadad. Utöver kanslieden finns ett brev bevarat från Caroli som är skickat till Axel 

Oxenstierna och slutligen nämns han i Peder Månsson Utters korrespondens med Oxenstierna. 
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Den vetenskapliga tillförlitligheten i en undersökningen byggd på det källmaterialet är alltför 

låg och liknande problem finns med andra kansliskrivare från samma period som var 

verksamma i Riksarkivet.  

En anomali i källmaterialet är dock Andreas Olai Gerslinus som utifrån källmaterialet tycks 

ha varit en flitig brevskrivare med Axel Oxenstierna men även faktorn att hans kanslied inte 

är skadad gör att en undersökning med god vetenskaplig tillförlitlighet blir möjlig. Han var en 

av de första kansliskrivarna i ett kansli som var centraliserat till Stockholm. Dessutom en av 

de första kansliskrivarna som hade fast tjänst hos det nyligen stiftade Riksarkivet- som blev 

en fast del av kansliet 1618. Som den begynnande urbana tjänstemannen är det intressant att 

undersöka Gerslinus ur kontexten vilken levnadsstandard denne hade. I sin roll som arkivarie 

läggs ytterligare vikt vid vilket kulturellt kapital han hade innan tjänsten samt erhöll i 

samband med tjänsten. Således kommer Gerslinus att löpa som en röd tråd i följande 

undersökning men andra kansliskrivare kan eventuellt dyka upp sporadiskt i texten om dessa 

nämns i källmaterialet jag undersökt. 

 

2.2.1 Andreas Olai Gerslinus 

Andreas Olai Gerslinus
69

 födelseår är ej känt då han som många andra tjänstemän tillhörde 

ofrälset.
70

 Det som är känt är att han hade barnbarn 1632 då det finns ett brev adresserat till 

drottning Kristina från hans maka Margareta Nilsdotter där hon nämner att hon har 

barnbarn.
71

 Samt att han är far 1623.
72

  

Bergh har angett att medelåldern för att erhålla anställning som kanslist var 27 år
73

 och 

Gerslinus skrev sin kanslied 1614 vilket placerar hans födelseår under 1587. Gerslinus gick ur 

tiden 1628 och skall då enligt Berghs medelålder ha varit 41 år gammal men denna beräkning 

kan dock inte anses vara exakt och ger ett högst spekulativt resultat men ger en uppskattning 

likväl. 

                                                 
69
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Underlaget för undersökningen nedan bygger på ett brev från Gerslinus maka Margareta 

Nilsdotter adresserat till drottning Kristina, sex brev adresserade direkt till Axel Oxenstierna, 

ett brev till Carl Oxenstierna från Axel Oxenstierna, fyra brev från Peder Månsson Utter till 

Axel Oxenstierna samt Gerslinus kanslied. 

 

2.2.2 Det sociala rummet 

Gerslinus arbetade för Kungl. Maj:ts kansli från och med 21 oktober 1614
74

 och började 

sedermera arbeta för Riksarkivet 1618 enligt räntekammarboken.
75

 Den 9 september 1618 bad 

Gerslinus Oxenstierna dock om att få bli förflyttad till en tulltjänst
76

 men så verkar inte ha 

skett. Sedan innehade Gerslinus tjänsten som kansliskrivare i Riksarkivet troligen fram till 

1623. I ett brev från Månsson Utter till Oxenstierna hör sig dock Gerslinus för om han inte 

kan bli ”Borgmester” någonstans
77

, helst i Gävle men det verkar inte heller ha fallit i god jord 

hos kanslern. Någon gång under 1623 får Gerslinus en annan tjänst och flyttar till Åbo för att 

arbeta som sekreterare för Åbo hovrätt 1623 för att slutligen bli assessor 1628.
78

 

Gerslinus relativt korta tid i Riksarkivet är dock inte en enskilt isolerad händelse. Från och 

med 1618 finns fyra kansliskrivare anställda varav en kansliskrivare verkar dock ha avsagt sig 

tjänsten redan samma år. Dessa tre kansliskrivare och ytterligare en som anställdes 1621 

arbetade som kansliskrivare fram till 1623.
79

 1623 kom att bli ett ödesår för många då pesten 

spred sig i landet och Stockholm drabbades hårt, bland många andra gick Riksarkivets första 

arkivsekreterare Peder Månsson Utter bort i september 1623.
80

 Brytpunkten 1623 har 

naturliga orsaker då organisationens struktur kom att brytas på ett plötsligt vis då metoden för 

att rädda sig för de som hade möjlighet var ofta att söka sig ut på landsbygden och isolera sig. 

När Riksarkivet åter anställer kansliskrivare 1626 är det en helt ny stab av kansliskrivare som 

skulle komma att vara anställda fram till 1631 vilket är tendens som kom att upprepas under 

årtionden därefter.
81

 Således kan inte kansliskrivare betraktas som en ständig tjänst som 

innehades under längre perioder under de första verksamma åren.
82

 Tjänstemännen måste ha 
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haft andra tjänster innan för att sedan få anställning vid kansliet och därefter sökt sig vidare. 

Ett undantag för Riksarkivet var däremot kanslidrängen som innehade sin tjänst ofta under 

hela sitt arbetsföra liv. Den första som kan styrkas med källor hette Jakob Bengtsson och var 

anställd som ensam kanslidräng från cirka 1634 till 1669
83

, vilket avviker starkt från de 

tidsperioder som kansliskrivarna var anställda, som varade i perioder om cirka fem år. 

Bourdieus teori om det sociala rummet står sig väl med det undersökta rummet Riksarkivet. 

I rummet fanns det staber av kansliskrivare som var ordnade hierarkiskt. Vidare sökte 

kansliskrivarna anställning i andra sociala rum efter en period för att förbättra sin tillvaro eller 

av andra orsaker sökte andra tjänster. Detta antagande kan styrkas genom ett brev från 

Gerslinus till Oxenstierna som förtäljer att han sökte sig till andra sociala rum redan samma år 

som han erhöll anställning för Riksarkivet. Skälen var både ekonomiska och materiella och 

kommer att undersökas närmare nedan. Ändock är det tydligt att Gerslinus som fick 

möjligheter i och med anställningen i kansliet sökte att förbättra sin tillvaro ständigt då han 

hade den möjligheten. Detta står i kontrast mot kanslidrängen Bengtsson. Bengtsson som 

verkar ha fått nöja sig med sin tillvaro och hade samma anställning under minst 35 år. 

Huruvida Bengtsson hade möjlighet att söka till sig andra tjänster blir svårt att utröna då hans 

namn endast nämns vid hans yrke i källorna men det går att antaga att Bengtsson hade det gott 

ställt jämfört med många andra ofrälse då han erhöll straxt under hälften av en kopists lön.
84

 

 

2.2.3 Det ekonomiska och materiella kapitalet 

Gerslinus hade en relativt låg lön jämfört med andra högre ämbets- och tjänstemän inom 

kansliet och huruvida han var äldre eller ej påverkade lönen. Enligt Bergh erhöll äldre 

kansliskrivare en årslön om 60 daler i penningar, 65 daler i kläder och 40 tunnor spannmål. 

Yngre kansliskrivare hade en årslön om 60 daler i penningar och 55 daler i kläder.
85

 60 daler 

motsvarar cirka 21300 kronor 2016 räknat från 1620 års penningvärde för daler.
86

 

Arkivsekreteraren Peder Månsson Utter erhöll 200 daler i penningar, 150 daler i kläder och 

150 tunnor spannmål
87

 som lön, 200 daler motsvarar cirka 71250 kronor i 2016 års 

penningvärde
88

 vilket är en kraftig skillnad i lön. I veckolön erhöll Månsson Utter 10 ½ daler 
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och Gerslinus erhöll en veckolön om 1¾ daler 1621.
89

 Denna spricka skulle komma att vidgas 

än mer under Riksarkivets senare verksamma år under första hälften av 1600-talet. 

 

2.2.3.1 Breven skrivna av Gerslinus 

En betydande del av Gerslinus skrivna brev behandlar hur han själv och hans familj ska kunna 

reda sig. Gerslinus menar i breven att han ej erhåller tillräckligt eller hela sin lön. Han nämner 

sporadiskt även ekonomiska spörsmål där han fungerar som mellanhand.  

I ett brev daterat fjärde mars 1613 skriver han till kanslern för att tacka för de 450 svenska 

daler Nicolas Ribbing fått låna för att finansiera sin resa till Alexandria. Gerslinus har 

kvitterat ut de 450 dalerna hos Bengt Oxenstierna som sedan skickat in uppgifterna till 

riksskattemästare Seved Ribbing. Gerslinus vill nu informera om att Nicolas Ribbing kommer 

att stå i skuld med tjänster hos Axel Oxenstierna som förmedlat kontakten.
90

  

I ett brev daterat tredje december 1613 i Lübeck berättar Gerslinus att han mottagit en 

skrivelse från en student och hans praecptor.
91

 Brevet förtäljer att de befinner sig i 

ekonomiska bekymmer och behöver ekonomiskt stöd. Praecptoren och studenten har från sin 

factor
92

 erhållit 200 riksdaler som de varit tvungna att betala av sina skulder med. Factorens 

vän har möjlighet att hjälpa dem med 100 riksdaler vilket han tidigare korresponderat med 

Gerslinus om. Gerslinus förmedlar vännens oro i brevet då han ej vet om han kan bevilja de 

100 riksdalerna då denne har andra skulder att betala. Brevet slutar med att studenten och 

praecptoren beviljas 100 riksdaler efter att Gerslinus övertalat vännen att låna ut de 100 

riksdalerna efter tidigare överrenskommelser. Gerslinus avslutar brevet med en erinran om att 

han redogör för händelsen ovan för att vara transparent och inte undanhålla någon information 

för kanslern.
93

 

I ett odaterat brev vill Gerslinus tacka kanslern men också upplysa honom om hans 

livssituation. Brevet bör vara skrivet efter 1615 då Gerslinus skriver om 1615 års underhåll 

från kansliet i prefekt. Under hösten som passerat har kanslern efter, troligen, tidigare 

korrespondens med Gerslinus gått till skattmästaren i kammaren och begärt att Gerslinus skall 

erhålla en penningsumma om 40 daler. Gerslinus tackar ödmjukligen för summan men vill 
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upplysa kanslern om att summan om 40 daler inte räcker till. När Gerslinus vidare i brevet 

talar om 1615 års underhåll så skriver han ”efther den förre Ordningen, icke en fierdedeel är 

mächtig worden”.
94

 Dessa förhållanden har lett till att Gerslinus är i så uselt skick så att hans 

synliga kläder faller honom av kroppen och han blygs av att folk tittar på honom. Sedan han 

fått sin tjänst i kansliet har han inte råd att köpa ens de billigaste kläderna som går att finna. 

Vidare tackar han Gud för den proviant han och hans maka fått men nu är det däremot så pass 

lite kvar i staden att de troligen kommer få äta sig till sin egen ohälsa. Detta går även ut över 

hans arbete också då han med mycket stor bedrövelse och tunga suckar får gå till sin tjänst i 

kansliet. Därför skriver han nu till kanslern och hör sig för om inte kanslern kan skriva till 

konungen så att Gerslinus och hans ynkliga kollegor i kansliet kan få sin penningelön i 

veckolön och inte få en klumpsumma oregelbundet. Annars kommer han att få lösa sitt 

leverne som han brukar, genom stor möda låna sig till pengar för att klara uppehället. De 

lånade pengarna kommer inte ens att räcka till hälften av det som krävs för att leva det liv som 

han och hans familj behöver. Gerslinus menar att han borde få ut sin lön i veckolön, men inte 

ens då kommer det vara möjligt att spara en fjärdedel av lönen. Slutligen återkommer han till 

sina problem med att köpa kläder. Han som är en fattig kansliskrivare har inte möjligheten att 

köpa kläder av ärliga män utan måste köpa kläder värda två daler för ett pris om sex till åtta 

daler. Därför frågar Gerslinus kanslern om det inte vore en god idé att hämta ekonomiska 

medel från fogdarnas eller tullarnas fickor och erlägga dem med en summa daler som årligen 

måste betalas. Dessa penningar kan tjänstemännen i kansliet erhålla vilket kommer resultera i 

att Gerslinus och hans kollegor med större lust, flitighet och hugnad kan arbeta för kansliet.
95

 

I ett odaterat brev vill Gerslinus uppmärksamma kanslern om den föregående aftonen då 

”sekreteraren” påtalade hur Gerslinus liv och hälsa inte verkade särskilt bra. Det är synd 

menade denne då Gerslinus är en sådan begåvad person. Därför frågar han kanslern om en 

tjänst. Han påminner kanslern om att det alltid varit brukligt att när någon av kansliskrivarna 

haft sin hedersdag att konungen och kanslern skänker ”nogot till Brudlopz Kost”, en 

bröllopsgåva. Därför är det hans önskan att när han själv har sin hedersdag att han också 

erhåller en bröllopsgåva då hans lön är så pass låg och därför inte har råd.
96
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I det sista brevet skrivet av Gerslinus daterat nionde september 1618 är hans olycka ej 

bruten. I första delen av brevet vill han försäkra sig om att inga missförstånd har uppstått då 

han inte haver några onda tankar om kansliet. Men det går inte att undkomma att hans lön och 

underhåll mestadels av året är förringat och avkortat så att han ej klarar av de dagliga 

bördorna eller andra angelägenheter han befattar sig med. För att symbolisera vilken olycka 

han befinner sig i så menar han att han sitter på ”een skarp Steengatha, här alle tingh, som 

man skall påhålle”.
97

 

Det sista brevet som berör Gerslinus liv är skrivet av hans maka, Margareta Nilsdotter, 

någon gång efter 1632 där hon vänder sig till drottning Kristina i hopp om att få ekonomisk 

hjälp. Hon tackar för att drottningen har lyssnat på hennes bön angående fordran hon har för 

hennes man Gerslinus som varit död sedan någon gång under 1628. Jöns Kurck skulle hjälpa 

henne att ta reda på vad som hänt med fordran hon behöver som den fattige kvinnan hon är, 

men hon har ej fått veta något om vad som hänt med den betalning hon ska ha fått tidigare. 

Gerslinus ska ha berättat innan han gick bort att kamreraren Johansson som varit bokhållare i 

Åbo men nu huserade i Stockholm hade påtalat att han inte hade något med Gerslinus att göra. 

Därmed hade han inte fått några ekonomiska medel. Följaktligen kan inte Nilsdotter utkräva 

någon fodring av honom och därför vänder hon sig nu direkt till drottningen. För det är så 

pass illa ställt för henne att hon som en fattig, sjuk och törstig ensamstående kvinna sitter nu 

med fem faderlösa barn och barnbarn och kan inte reda sig på de ekonomiska medel hon har. 

Och med den lön hon har levt av innan, Gerslinus lön, kunde hon uti stor ansträngning ej att 

leva av och nu är det såklart ännu värre.
98

 

 

2.2.3.2 Gerslinus uppehälle 

Vilket ekonomiskt kapital och materiellt kapital Gerslinus hade innan han avlade sin kanslied 

och erhöll tjänst i kansliet och Riksarkivet för att sedermera arbeta för Åbo hovrätt är troligt ej 

möjligt då det finns endast knapphändiga källor bevarade för att kunna besvara den frågan på 

ett tillfredande vis. Men det som går att finna är att Gerslinus befann sig i en kontext där 

ansenliga summor utbyttes för att möjliggöra vissa företag och handlingar. Här kan till 

exempel nämnas den peregrinationsresan
99

 en student och hans praecptor gett sig ut på till 
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Tyskland, eller den summa om 450 riksdaler som Nicolas Ribbing behövde för sin resa till 

Alexandria i vilken Gerslinus har rollen som mellanhand och förmedlare. Däremot finns inga 

uppgifter för vilket ekonomiskt kapital han själv hade innan tiden i kansliet. 

Efter att han avlagt sin kanslied är det dock mycket av breven som kretsar kring det 

otillfredsställande ekonomiska kapital han innehaver. Vilket kapital Gerslinus hoppades på att 

skapa tack vare sin tjänst i kansliet finns inga uppgifter som kan omtala det. Det förefaller 

däremot högst orimligt att han skulle ta en tjänst i kansliet som hade en lägre lön än den han 

hade innan tiden i kansliet. 

Likaledes är det med det materiella kapitalet som han ej berör närmare innan kanslieden 

men när han trätt in i tjänsten som kansliskrivare är det ett återkommande ämne. Gerslinus 

hade ej tillräckligt med ekonomiskt kapital för att kunna uppbära det materiella kapital han 

behövde. Vilket har lett till att han inte kunde försörja sig eller sin familj samt att han inte har 

tillräckligt för att överhuvudtaget kunna köpa kläder att ha på kroppen. Däremot bör en viss 

försiktighet tas i akt. Det ekonomiska och materiella kapitalet bör sättas i kontexten om att 

han erhållit ett yrke som förutsatte vissa krav då han arbetade för det Kungl. Maj:ts kansli 

vilket krävde exempelvis sin materiella anständighet hos honom. Således går det att tolka 

kontexten som rik socioekonomiskt, men han kunde inte själv uppbära ekonomiskt kapital för 

att leva ett liv med det höga materiella kapitalet. Detta är en uppfattning Bergh delar och han 

återger de mängder av ekonomiska problem som agenterna i det Kungl. Maj:ts kansli kunde 

befinna sig i. Under 1630-talet hade t.ex. Custodes archivi Jonas Bureus en lön om 1500 

daler, 1637 hade han fodringar på staten om 2979 daler för utebliven lön som senare steg upp 

till 7368 daler 1647. Ett annat exempel är registratorn Jonas Larsson Winnerstedt som uppbar 

400 daler i lön
100

 som hade 1660 fodringar om 2229 daler för utebliven lön från 1650-talet.
101

 

Den avtalade lönen och lönen ämbets- och tjänstemän verkligen fick tangerade sällan. 

Ytterligare ett exempel på den otillfredsställande ekonomiska situationen kansliet ofta befann 

sig i är Johan Salvius. Genom sitt klientskap till Axel Oxenstierna fick han hjälp med att 

delvis bekosta sina studier och sedan erhålla tjänst för staten. Efter sina avslutade studier fick 

han tjänsten som hovrättsassessor, en tjänst som Salvius inte betraktade som attraktiv då lönen 

skall ha varit så pass dålig. Två år innan han blev befordrad till kanslisekreterare skrev han till 

Oxenstierna att han kände sig nödgad att hoppa av ämbetsmannabanan på grund av 
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ekonomiska skäl.
102

 Att ha en tjänst i Kungl. Maj:ts kansli inkluderat Riksarkivet kan således 

inte betraktas som en garanti för att man fick möjligheten att skapa sig ett gott ekonomiskt 

och materiellt kapital. 

En avgörande faktor som hindrade att ämbets- och tjänstemännen inte erhöll tillräckligt 

med lön var främst alla de krig som plågade Sverige under 1600-talet. Under 1630 och 40-

talen var exempelvis trettioåriga kriget starkt påfrestande för staten ekonomiskt.
103

 Under 

Gerslinus tid i kansliet var Älvsborgs lösen en faktor som var avgörande för statens utgifter då 

staten skulle betala en miljon riksdaler silvermynt i fyra utbetalningar från 1616 och fram till 

den sista utbetalningen i januari 1619.
104

 Denna börda måste ha varit en tung ekonomisk post 

för staten och därför är det inte förvånande att det resulterade i obetalda tjänstemannalöner. 

Detta är en faktor som Gerslinus själv är medveten om då han i ett brev till kanslern daterat 

nionde september 1618 påtalar det odrägliga ekonomiska tillståndet i kansliet varav han 

önskar att Älvsborg åter ska komma under den svenska kronan.
105

 

 

2.2.3.3 Andra källor som berör Gerslinus 

I motsats till vad Gerslinus skriver till Oxenstierna finns andra handlingar som tyder på att 

Gerslinus besatte ett annat ekonomiskt såväl som materiellt kapital. Under 1618 då Gerslinus 

ekonomiska situation skall ha varit bedrövligt köper han två hemman på Värmdö, Nedre 

Älvsala, av Matts Persson. Han skall ha betalat marken med 64½ daler i reda penningar, 24½ 

lod silver och resterande summa i form av föremål såsom en förgylld silversked etc. upp till 

en total summa om 110 daler. Gården skall ha varit 10 tunnland
106

, vilket motsvarar ungefär 

49000m
2
 och gav 20 lass hö.

107
 En summa om 110 daler utgjorde nästan två årslöner för 

Gerslinus och med den information han ger om sitt tillstånd i breven till Oxenstierna blir detta 

ett svårförklarat faktum att han hade råd med två hemman. En förklaring skulle vara att han 

antingen använde sina sista besparingar eller tog lån vilket rimmar illa med det ekonomiska 

kapital han besatt vid den här tiden. Mer troligen är att han fått ekonomiskt kapital från en 

patron såsom Oxenstierna, detta går dock inte att belägga utifrån de källor som finns.  
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Gerslinus ekonomiska situation verkar ha lättats under de sista åren i Sverige. I kammarens 

räntekammarbok finns en handling underskriven den 19 december 1621 av samtliga agenter 

som var verksamma vid Riksarkivet. Agenterna har angett att deras lön ”oss hafwer 

Vndhfångedh
108

[…]Wår 1621 åhra Penningelöön”.
109

 Den 19 december 1621 var även den 

dag som årslönen skulle anges och veckolönen utbetalas vilket antyder att de bör ha fått hela 

sin årslön för 1621. Dock blir detta faktum motsägelsefullt när kammaren uppger att 

Gerslinus skall ha fått utbetalt 91 daler under perioden 1 september 1621 till 1 september 

1622 vilket är 31 daler utöver hans årslön. I samma källa finns uppgifter om att Peder 

Månsson Utter endast ska ha fått utbetalat 136½ daler som är 113½ daler under den årslön 

han skulle erhålla vilket bekräftar tidigare uppgifter om oregelbundna utbetalningar av 

lönerna.
110

 Källorna berättar således att Gerslinus möjligen, under sina sista år i kansliet, skall 

ha fått ersättning för de fodringar han hade på staten för utebliven lön. Vilket kan ha att göra 

med att han skulle lämna landet någon gång efter 1623 och upplyst dem om att han behövde 

sin uteblivna lön. Jämförelsevis fick hans kollega Botwed Ragwaldson enligt samma källa 

endast 45½ daler till trots att de hade samma årslön om 60 daler.  

Gerslinus ekonomiska bekymmer är förvånande då han talar om sitt bedrövliga ekonomiska 

kapital som inte kan föda honom själv eller familjen men samtidigt har han ekonomiskt 

kapital för att kunna köpa sig två hemman under samma period. En möjlig förklaring är att de 

olika kapitalen blir ojämnt fördelade, hans sociala och materiella kapital kräver en viss kvot 

men han har inte möjlighet att uppbära ekonomiskt kapital för den kvoten som bör uppfyllas 

för en man av rikt ofrälse i hans position. Även om situationen verkar ha lättats mot slutet av 

hans tid vid Riksarkivet så tangerar inte utbetalningarna med varandra.  

I ljuset av det ostabila ekonomiska kapitalet som Gerslinus och övriga tjänstemän vid 

Riksarkivet levde under är det inte förvånande att Gerslinus sökte andra tjänster efter bara 

fyra år i kansliet. Först tulltjänsten 1618, borgmästartjänsten 1623 och sedermera tjänsten som 

sekreterare för hovrätten i Åbo 1623 vilket kommer att beröras närmare nedan. 
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2.2.4 Det sociala kapitalet och habitus 

2.2.4.1 Breven innan kanslieden 

Till trots det ostabila ekonomiska kapital Gerslinus erhöll under merparten av 1610-talet som 

förvisso verkar ha förbättrats under början av 1620-talet så visar han prov på ett brett socialt 

kontaktnät som gav ett högt socialt kapital. Dessa två faktorer stämmer väl överens med de 

Norrhem har nämt som viktiga i patron- och klientskapssystemet under det tidiga 1600-talet 

då Axel Oxenstierna var en viktig patron. Oxenstierna var själv beroende av sina klienter för 

att nyttja dem som informationskanaler. Talangscouter hittade potentiella klienter i 

prästgårdar och skolor under Karl IX:s och Oxenstiernas tid. Patron- och klientsystemet var 

ett komplext socialt system och vissa kriterier var tvungna att finnas. För att behålla 

hävstången i relationen krävdes exempelvis att klienten inte blev ekonomiskt oberoende vilket 

gav klienten möjlighet att skapa sina egna kapital självständigt utan patronen vilket skulle 

frigöra klienten.
111

  

I sin korrespondens med kanslern uttrycker Gerslinus upprepade gånger de sedvanliga 

uttrycken och tituleringarna för en man i hans lägre sociala position men vidare går det även 

att tolka breven som att han stod som klient hos Oxenstierna. I de två tidigaste daterade 

breven, 1613, således innan sin kanslitjänst, skriver Gerslinus till Oxenstierna och bedyrar sin 

framtida patron att han är ödmjuk, tjänstflitig och pliktfylld mot kanslern. Brevet daterat 4 

mars 1613 som berör Nicolas Ribbings resa till Alexandria tolkar jag som att Gerslinus 

besatte ett gott socialt kapital. Brevet berättar att han hade kontakt med en adelsman som 

kunde låna ekonomiskt kapital för att företaga en resa till Egypten, Axel Oxenstiernas kusin 

Bengt Oxenstierna och att han hade kunskap om att Seved Ribbing var riksskattemästare för 

kansliet.
112

 Brevet antyder att Gerslinus hade vida sociala kontakter vilket var till fördel i hans 

nuvarande eller framtida klientskap hos Oxenstierna. Det andra brevet före anställningen i 

kansliet berör studenten och hans praecptor
113

 som vidare visar att Gerslinus hade kontakt 

med studenter, lärare och borgare såväl i Sverige likväl i Tyskland. De två tidigaste breven 

visar på en bredd av kontakter och möjligheten att få information av Gerslinus bör bedömas 

som goda. Således gör nämnda sociala kontakter Gerslinus till en potentiell klient 1613 enligt 

Norrhems teori om Oxenstierna som patron när det gäller socialt kapital. Vilket sedan 

bekräftas när Gerslinus avlägger sin kanslied i oktober 1614. Ärendena som Gerslinus 
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korresponderar med Oxenstierna om innan sin kanslied har snarare karaktären av 

informationsutbyte än av direkta tjänster vilket skulle komma att förändras när Gerslinus 

avlagt sin kanslied.  

 

2.2.4.2 Breven efter kanslieden 

I ett odaterat brev som uppseendeväckande nog inte innehåller några uttömmande tituleringar 

skriver Gerslinus till kanslern. Han vill upplysa kanslern om att Jöns Kurck fortfarande sitter i 

danskt fängelse och beskriver det elände vederbörande befinner sig i. Kurck som var på väg 

hem från sin peregrinationsresa hade blivit tillfångatagen i Lübeck 1611.
114

 Gerslinus vill göra 

Oxenstierna påmind om att ”alle andre fånger wpå begge sijdher äro wordne löös gifne” och 

frågar då retoriskt att det är sällsynt underligt varför Jöns Kurck fortfarande sitter i det danska 

fängelset och ej har blivit frisläppt. Detta kan inte den danska konungen vara medveten om 

menar Gerslinus. Därför ber han kanslern att kontakta den svenska konungen eller att kanslern 

själv kan skriva ett brev till den danska konungen och upplysa honom om Kurcks samt ”Peter 

Schönefeldt (en finsk adelsman)” tillstånd.
115

 Tjänsten som Gerslinus ber om är i sig självt 

inte uppseendeväckande utan tonen och den framfusigt skrivna texten i brevet antyder ett 

hastigt skrivet brev. Brevet verkar ha blivit en personlig angelägenhet utöver det vanliga där 

sedvanliga tituleringar inte hinns med till trots att det är ställt direkt till kanslern. Vad 

kanslern svarade på det informella brevet tycks inte finnas bevarat. 

En desto mer formell ton råder i ett annat brev skrivet 1615 eller senare. Utöver de formella 

tituleringarna bedyrar Gerslinus att han skall vara trogen sin tjänst ända in till den sista stund 

han lever. Det som följer efter tituleringarna som huvudämnet för brevet är en ekonomisk 

tjänst Axel Oxenstierna gjort för Gerslinus, vilket han bedyrar att han känner sig pliktfylld att 

gottgöra och förtjäna in till sin död. Pennigarna som Oxenstierna har bistått med är dock inte 

tillräckliga varav Gerslinus känner sig nödgad att belysa situationen. Därför ber Gerslinus nu 

kanslern om inte bara ekonomiska medel för sig själv utan indirekt även för resterande 

kollegor i kansliet då han upplyser kanslern om deras bedrövliga tillstånd. Han refererar till 

sig själv som ”migh fattige ringe Person”.
116

 Likaledes är det i ett annat odaterat brev, 
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Gerslinus försäkrar kanslern att han skall vara tjänstepliktig fram till sin död men han vill 

påminna kanslern om gåvan andra kanslister erhållit vid deras hedersdag.
117

 

Någon form av kulmen uppnås av de krav som Gerslinus ställer vilket antyds i brevet 

daterat den 9 september 1618.  Efter de sedvanliga tituleringarna vill han tacka kanslern för 

den befordring han erhållit. Befordran bör rimligen ha varit tjänsten som kansliskrivare för 

Riksarkivet då han är upptagen första gången i Riksarkivet 1618. Dock är det möjligt att det 

endast var en bekräftelse på den tjänst han hade då Riksarkivet stiftades 1618.
118

 Vidare ville 

han tacka kanslern för den godhet och många gärningar han hade gjort för honom, trots sin 

ringa person vilket han däremot förtjänar tack vare dess plikter han har gjort. Efter vidare 

tacksägelser för de tjänster han har fått och löften om att han gjort sin plikt för dem följer ett 

resonemang huruvida Gerslinus stod ansvarig för någonting som inte gått som planerat. 

Gerslinus försäkrar kanslern om att han inte med ont uppsåt njutit av det som skett, nämligen 

den uppståndelse som ”huset” tilldragit sig. Han försäkrar kanslern vidare om att han varit 

nödtvunget att göra som han gjort och att det var kanslern själv som försäkrat honom om att 

”huset” rymde det kanslern, Pohsehsoris och två skrivelser uppgett att huset skulle inrymma. 

Gerslinus menar vidare att en så ringa person som honom själv kan omöjligt ta ansvar för det 

som skett. Vartefter leder Gerslinus brevet in på lönesituationen i kansliet och önskar därmed 

tjänsten vid tullen då lönen är så pass låg. Gerslinus avslutar brevet med att be kanslern att 

minnas att han tar tillvara på den lön han ändå får och han själv kan sköta saker bäst som de 

har skett vilket kanslern bör vara medveten om.
119

 

Vad som egentligen skett med det nämnda ”huset” och vad som inrymdes där är höjt i 

dunkel och möjligen finns det skäl till att det skrivs om händelsen i vaga ord. Det som 

däremot är intressant med händelsen är hur det sociala samspelet emellan Gerslinus och 

Oxenstierna utspelar sig. Trots att någon form av osämja tycks ha uppstått, oavsett om det är 

av en rent yrkes eller privat karaktär, backar inte Gerslinus och påstår inte att han har gjort fel. 

Utan han stod fast i sin åsikt och hänvisade till vad kanslern och andra har informerat honom 

om att göra. 

I Peder Månsson Utters korrespondens med Axel Oxenstierna nämns Gerslinus sporadiskt. 

I ett brev daterat 24 april 1623 med huvudrubriken Postcriptum när pesten härjar som värst 
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skriver Utter till kanslern att ”Men så will iagh nu i förstone sände mine barn dijtt medh 

Anders Olufson, efter han sigh och medh sin hustru och barn will begifue.” med dit menar 

Utter Granhammar.
120

 Huruvida stor vikt bör läggas vid att arkivsekreteraren förlitar sig på att 

hans kansliskrivare tar hand om hans barn och beger sig ut till Granhammar går att tolka på 

olika vis. Månsson Utter skriver i ett tidigare brev daterat 20 mars samma år att Gerslinus ska 

ha varit den sista kvar i kansliet vid den här tiden då Thomas Caroli har lämnat sin tjänst.
121

 

Därför är det rimligt att Gerslinus var den Månsson Utter kunde lita mest på vid en sådan 

brådskande tid som denna, en kollega som han arbetade med dagligen. Samtidigt skulle 

Månsson Utter också kunna ha ha valt någon ämbets- eller tjänsteman med högre socialt 

kapital, men han väljer att lita på sin kansliskrivare. Säkert är dock att Månsson Utter litade på 

sin kollega Gerslinus. 

I tidigare brev daterat 21 januari 1623 skriver Månsson Utter att ”Anders Olufson längter 

myckitt efter E:H
z
 (Ers Höghetz, min anmärkning) hemkompst, och fömunter E:H

tz
 gunstige 

befordren till någon lägenheet, kan han blifue Borgmester någorstädz så seer han dhz gerne, 

doch hälst i Gäffle:”
122

 Det är påfallande hur ofta Gerslinus nyttjar sina möjligheter att fråga 

efter en ny tjänst. Han tvekar inte heller att be sin överordnade att lägga till den förfrågan i 

dennes egen korrespondens med sin överman.  

 

2.2.4.3 Gerslinus som klient och hans habitus 

Det är tydligt i den direkta brevväxlingen att Gerslinus står i ett klientskap till patronen Axel 

Oxenstierna. De bevarade breven innan kanslieden visar på information som Gerslinus delar 

med sig av till sin patron. Breven efter kanslieden ändrar starkt karaktär till trots det ringa 

underlaget och breven skiftar till att Gerslinus tydligare frågar efter tjänster och bedyrar att 

han skall vara sin patron trogen in till döden. Även om inga källor finns som skulle styrka att 

Gerslinus skall ha fått tjänst i kansliet tack vare sitt klientskap till Oxenstierna bör det ändå 

anses rimligt. Denna tolkning finner jag stöd för i det Norrhem och Rystad kunnat belägga i 

sina undersökningar, vilket har visat på den makt Axel Oxenstierna hade i sin patronsroll över 

tillsättningarna till kansliet.
123
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Gerslinus är vidare ett utmärkt exempel på en kandidat som var den drivna karriäristen som 

Rystad redogör att Axel Oxenstiena föredrog att anställa vid kansliet.
124

 I stället för att enbart 

se till adelssöners nobla börd var utbildningen viktig. Kanslern var noggrann med att personer 

som anställdes för kansliet skulle ha studerat, kunna två eller tre språk och självständigt kunna 

skriva och arbeta oavsett börd. Istället för att ståndsmässigt enbart anställa söner till adelsmän 

som inte hade något intresse av att arbete.
125

 

Patron och klientskapet kan vidare styrkas genom brev som berättar att Gerslinus frågade 

Axel Oxenstierna om nya tjänster såsom tulltjänsten 1618 eller borgmästarförfrågan 1623. 

Samt det brev som Axel Oxenstierna skickade till sin kusin Carl Oxenstierna 25 juli 1620
126

 

och skriver att han har försäkrat Peder Månsson Utter om att Gerslinus ska vara kvar i 

Riksarkivet och inte flytta till Åbo. På grund av att vederbörande ska ha varit helt oerfaren i 

det finska språket.
127

 Gerslinus tar dock tjänst som sekreterare i Åbo 1623 och Oxenstierna 

bör ha varit involverad med hänsyn till tidigare involvering som brevet till Carl Oxenstierna 

antyder. Det som således går att belägga är att Oxenstierna haft en roll i nästan varenda tjänst 

Gerslinus hade tilldelats, bortsett från assessortjänsten i Åbo som jag ej hittat källor som kan 

styrka det resonemanget. 

Det habitus som Gerslinus lever i är ett i ständig förändring och han söker hela tiden att få 

ett bättre ekonomiskt och materiellt kapital och med det kräver ett annat och bättre ansett yrke 

med högre lön. Att han ständigt söker sig till nya yrken är tidstypiskt för 1600-talets ofrälse 

och frälse, bortsett från de allra högsta ämbetena såsom rikskansler eller de lägre tjänsterna i 

samhället. Gerslinus får denna möjlighet också tack vare sitt goda sociala kapital och sitt 

klientskap till Axel Oxenstierna. 

 

2.2.5 Det kulturella kapitalet 

Kraven som Axel Oxenstierna ställde på dem han skulle kunna anställa i kansliet får anses ha 

ett högt kulturellt kapital sett till samhället i stort vilket krävde vissa förkunskapskrav. Detta 

bör ha gjort kansliet till ett socialt rum med anmärkningsvärt högt kulturellt kapital. Kanslern 

som önskade att tjänstemännen började med det lilla arbetet för att om tjänstemannen var 

lämplig kunna klättra till högre tjänster eller ämbeten. Det fanns dock krav för potentiella 
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tjänstemän oavsett ofrälse eller frälse som var tvungna att uppfyllas innan de kunde vara 

aktuella för en tjänst.  

I kansliordningen 16 oktober 1618 heter det att arkivsekreteraren Peder Månsson Utter ska 

ha ”Tree godhe Skrifuare, som i latin och tydsche åtminste wäll förfarne ähre.”
128

 Vilket 

sedan ändras till fyra skrivare i förordningen juni 1620, ytterligare ett tillägg är att skrivarna 

ska ha ”een skön handh i skrifuande.”
129

 Norrhem anger vidare att kanslern ska ha uttryckt att 

tjänstemän bör ”tagas der till, som icke haffver väll studerat och kan sine tvenne eller trenne 

språåk, såsom och föra sjelff pennan och arbeta” i ett rådsbeslut 17 augusti 1636
130

, vilket 

faller inom kravramen för kansliordningarna. 

Gerslinus skriver sina brev på svenska men lägger till latinska fraser ibland såsom ”skall 

påhålle, ob populorum frequentiam […] een Labilem memoriam och swagt Ingemum”
131

 

vilket jag tolkar som att han förstod åtminstone adekvat latin. Vissa av breven är också 

skickade från städer i dagens Tyskland och där måste han ha tagit sig fram språkligt genom, 

antingen en tolk eller mer troligen tyska eller latin. Detta går däremot inte att belägga då brev 

som skulle styrka det faktumet inte funnits vid undersökningen. Det som går belägga ändock 

är att Gerslinus behärskar minst två språk men eventuellt fler såsom tyska. Handstilen han 

skriver med är lätt att läsa vilket stämmer väl överens med kraven som angavs i förordningen 

skriven i juni 1620. Gerslinus uppfyller således det kulturella kapitalkravet som Oxenstierna 

hade för de klienter han skulle anställa i kansliet.  

Innan Gerslinus avlagt sin kanslied skriver han till Oxenstierna om studenten och hans 

praecptor som redogjorts för innan och det avslöjar att Gerslinus hade kontakt med lärda 

personer som han rimligen bör ha träffat vid något universitet. En annan person som nämns är 

Nicolas Ribbing som ska göra en resa till ”Aloxandriam och andre westomliggande Land och 

Städer.”
132

 En resa till Alexandria var en priviligeriad resa vid första hälften av 1600-talet och 

bör ha väckt en del uppståndelse.
133

 

I ett brev från Peder Månsson Utter skickat till kanslern den 24 juli 1623 påtalar han att 

Gerslinus har berättat för Månsson Utter att ”E:H
tt
 hafuer befalett migh att wthschrifuer och 
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E:H
tt
 tilsände, högbe

tt
 (högbemälte, min anm.) wår nådigste Konungz Cröningz handlinger”

134
 

Det som går att tolka av följande mening är att Gerslinus befinner sig i en kontext där han 

befattar sig med viktiga handlingar. Vilket i sig inte är förvånande då han jobbade för arkivet 

men det bekräftar att det gav ett högt kulturellt kapital. Detta går att vidare belägga utifrån ett 

stycke i kanslieden han svor 21 oktober 1614 där han lovar och svär att inte låta någon ”läse 

the breff, som anthen ij Cantzelijt ankomme, heller och dhe till noggrann ifrån Cantzlijt 

skrifne bliffwe”
135

 utan endast tilldela information om han uttryckligen fått order från någon 

högre upp i den sociala hierarkin. Att inneha information om vad dessa kröningshandlingar 

och andra handlingar innehöll och vad dessa innebar för att potentiellt få en insyn i hur staten 

fungerade bör rimligen ha gett ett högt kulturellt kapital. 

Kontakter fanns således med ämbets- och tjänstemän som hade ett högt kulturellt kapital 

och de kontakterna måste det ha gett Gerslinus ett kulturellt utbyte vilket resulterade i ett eget 

högt kulturellt kapital. Men även med det en god förståelse för vad som skedde i staten och 

riket, vilket även går att belägga genom den medvetenhet han hade om bördan Älvsborgs 

lösen medförde för staten.
136

 I ljuset av det faktumet kan också ses att han slutade som 

assessor i Åbo vilket var ett välrenommerat yrke samt var ett ämbete istället för en tjänst.
137

 

Gerslinus lyckades således till slut ta sig över tjänstemannastegen och nå ämbetsyrket som 

gav ett högt kulturellt kapital men dog som ovan nämt samma år 1628. 

 

3 Avslutande diskussion 

Undersökningen ämnade att undersöka Riksarkivets kansliskrivares levnadsstandard under 

1610 – 1620-tal och om dessa var en del av patron- och klientsystemet.  

För att förstå förutsättningarna och kontexten som kansliskrivarna verkade i gjordes en 

inledande undersökning om staten och kansliets utveckling från 1523 då Gustav Vasa 

tillträdde som regent fram till kansliordningen 1626. Undersökning har kunnat påvisa att 

staten mellan 1523 – 1602 växte fram under osäkra förhållanden och hade flertalet faktorer 

som hindrade förvaltningens progressiva utveckling. Under 1500-talet var staten kringresande 

i landet och staten gestaltades i den fysiska monarken vilket blev delvis en haltande faktor. 
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Vasaätten lade stor vikt vid att lägga sin personliga hand över statens förvaltning. Likaledes 

var det beträffande kansliet som skapades under Gustav Vasas tid som en benämning på den 

kollegiala enhet som skrivarna utgjorde. Under dennes tid började skillnad göras mellan det 

svenska kansliet respektive det tyska kansliet. Under 1540-talet anställdes en utländsk 

rikskansler vid namn Conrad von Pyhy som medförde utländska influenser som ville utveckla 

en centraliserad stat med ämbeten och formalisera statens maktutövande. Efter kritik mot 

Pyhy valde dock Gustav Vasa att avsätta Pyhy och dömde honom till fängelse. Därefter 

återgick staten till det personligt styrda styrelseskicket av Gustav Vasa.  

När Gustav Vasas son, Erik XIV, tillträdde makten 1560 kunde han inte själv axla den roll 

som hans fader hade tagit på sig. För att klara att sköta staten behövde han rådgivare men då 

han ej kunde finna ämbetsmän till de högre ämbetena handplockade han sina rådgivare ur de 

ofrälse tjänstemännen. Detta gav upphov till sekreterarregementet som blev omistliga 

rådgivare till Erik XIV. Sekreterarregementet skulle komma att vara till 1611 och brytas vid 

regentskiftet då adeln tillskansade sig mer makt över tillsättningarna. Sekreterarregementet 

indikerar den makt ofrälset kunde få trots sin låga sociala ställning. I samband med nämnda 

regementes utveckling utökades även byråkratin och med det kansliet. Under Erik XIV:s tid 

kom kansliet att främst öka i antalet skrivare men tendenser för ett mer formaliserat hov 

fanns. Ett ämbetsråd om tolv ämbetsmän varav sex skulle vara ständigt närvarande fanns 

planer för, likväl en hovordning. Däremot kom dessa förslag att aldrig användas i praktiken.  

När brodern Johan III tillträdde makten 1568 utvecklades staten och kansliet i mindre 

utsträckning än tidigare. Viss förändring skedde, t.ex. inkom adeln med en supplik om att 

högre ämbeten skulle tillsättas och därmed var även frälset inblandat i statens utveckling. I 

kansliet kom en kanslist specifikt för latinska ärenden att anställas och arkivvården började 

uppmärksammas. Arkivvården fick Rasmus Ludvigsson ansvar för, ett av hans biträden hette 

Peder Månsson Utter som blev en framträdande agent vid Riksarkivets stiftande under 1610-

talet. 

1592 gick Johan III ur tiden och 1594 kom hans son Sigismund åter till Sverige efter att ha 

blivit vald till regent i Polen 1587. Skälet för återkomsten var att överlägga med hans farbror, 

hertig Karl, och adeln hur staten skulle styras och förvaltas vid hans frånvaro. Dessa 

överläggningar gav ingen verkan och Sigismund återvände till Polen. Under 1590-talet 

ställdes den teoretiska staten mot den fysiska regenten på sin spets på grund av Sigismunds 

frånvaro från riket. Frånvaron resulterade i hätska överläggningar mellan hertig Karl och 
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adeln hur riket skulle styras, överläggningarna mynnade ut i att hertigen lyckades tvinga till 

sig makten över tid. 1598 kom kulmen när väpnat krig utbröt mellan Sigismund och hertig 

Karl vilket slutade i att hertigen vann kriget samma år. I samband med dessa konflikter kom 

Sigismunds kanslianställda att fly, skälen var flera men en del av skälen tyder på att lojaliteten 

låg i konungens fysiska gestalt och inte i den teoretiska staten. Efter 1590-talet började 

hertigen, sedermera Karl IX, att skapa grunden för den svenska staten och kansliet. Grunden 

präglades av ett helt nytt kansli då närapå alla ämbets- och tjänstemän blev utbytta. Denna 

grund kom förvisso att hämmas mycket av Karls starka Vasalynne. Exempelvis fick 

rikskanslern endast en tjänst på pappret men ej i praktiken.  

Efter Karl IX:s frånfälle 1611 kom staten att förvaltas av hans son Gustav II Adolf och 

rikskanslern Axel Oxenstierna. Detta skifte blev en viktig vändpunkt för att en centraliserad 

och progressiv stat skulle kunna utvecklas. 

I och med Gustav II Adolfs trontillträde 1611 och rikskanslerns ed 1612 bildades en 

symbios som tillät kanslern att skapa en formaliserad stat och med det skedde även en 

centralisering till Stockholm. I och med regentskiftet kom sekreterarregementet att brytas och 

adeln fick mer makt. Dock sköts makten över till adeln själva vilket skapade förutsättningarna 

för ett patron- och klientsystem. Kanslern lät skapa fasta arbets- och kansliordningar som med 

tiden även kom att utformas för att få en kvalitet och användbarhet över en längre tidsperiod. 

Det var i denna kontext som de första kansliskrivarna verkade i. De undersökta agenterna var 

bland de första urbana tjänstemän centrerade till Stockholm som arbetade under embryot till 

den progressiva stat som utvecklades under fastare former. Denna stat fick över tid en form 

som avvek starkt från 1500-talets rådvilliga statsutveckling. 

För att operationalisera frågeställningen om levnadsstandarden är kansliskrivarna 

undersökta efter Pierre Bourdieus samhällsteori. Bourdieu såg samhället som ett fält med 

sociala rum vilket agenter agerade och interagerade i. Varje agent har en drivkraft att skapa 

sitt eget kapital som kan vara ett socialt, materiellt, ekonomiskt eller kulturellt. Habitus är en 

viktig del av denna teori då agenten kommer att anpassa sig efter det sociala rummet agenten 

verkar i och försöka anamma den socioekonomiska standarden. Agenterna i undersökningen 

var kansliskrivarna som var den lägsta sociala positionen i Riksarkivet. Totalt fem agenter var 

verksamma under Riksarkivets första verksamma år från stiftandet 1618 fram till avbrottet 

1623 då pesten härjade i Stockholm. Undersökningens syfte har varit att undersöka vilken 

levnadsstandard agenterna hade innan, under och efter tjänsten. I den första delen av 
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undersökningen som innebar insamlandet av källmaterial uppenbarade sig källkritiska 

problem. Fyra av agenterna har ytterst lite källmaterial bevarat som berör deras liv från 1610- 

och 1620-tal och en del av materialet är kraftigt skadad vilket skulle leda till en undersökning 

med låg vetenskaplig reliabilitet. En anomali finns dock i materialet, en agent vid namnet 

Andreas Olai Gerslinus. Gerslinus var en flitig brevskrivare i direkt korrespondens med Axel 

Oxenstierna, hans kanslied är intakt och därutöver förekommer han i andra källor där den 

tidigaste är daterat 1613 och den senaste 1632 eventuellt senare. Detta säkerställer en 

undersökning med god reliabilitet till trots det sköra källmaterialet. Huruvida Gerslinus kan 

representera gruppen kansliskrivare som helhet eller ej bedömer jag honom ändå som 

representativ. Representativiteten förankras i faktumet att alla agenter tillhörde ofrälset och 

var tvungna att vara socialt drivna för att nå ett klientskap och med det tjänsten i Riksarkivet. 

Därför kunde agenten Gerslinus utgöra ett representativt exempel med god vetenskaplig 

reliabilitet. 

Undersökningen har visat att Gerslinus levandsstandard var skiftande. Han hade ett 

skiftande ekonomiskt kapital och med det följde ett skiftande materiellt kapital under den 

undersökta perioden medan han hade ett högt socialt såväl kulturellt kapital under hela 

tidsperioden. 

Gällande Gerslinus sociala rum sökte han likt många andra inom ofrälset och frälset som 

hade möjlighet andra sociala rum som kunde ge högre kapital vilket resulterade i ett ombytligt 

habitus. Källmaterialet styrker att han trätt i tjänst i kansliet 1614, Riksarkivet 1618, 

sekreterare vid Åbo hovrätt 1623 sedermera assessor 1628. Gerslinus dog dock samma år han 

erhöll tjänsten som assesor 1628. Under den undersökta perioden försökte han erhålla andra 

anställningar såsom en tulltjänst 1618 och borgmästare 1623. 

Gerslinus hade ett lågt ekonomiskt och materiellt kapital under 1610-talet vilket han påtalar 

för Axel Oxenstierna åtskilliga gånger i deras brevväxling. Att det var lågt beror dels på den 

satta lönen Gerslinus hade om 60 daler i årslön men också på den faktiska lönen han erhöll. 

Den faktiska lönen utbetalades inte regelbundet och sporadiskt erhöll han en klumpsumma 

som då fick täcka upp många skulder. Efter skuldernas betalning skulle han även ha 

ekonomiska medel att leva för vilket resulterade i att han ibland stod utan ekonomiska medel. 

Undersökningen har baserats på tidigare forskningsresultat som kunnat bekräfta att Gerslinus 

var en av många ämbets- och tjänstemän som inte erhöll sina löner under första hälften av 

1600-talet, vilket resulterade i ett lågt ekonomiskt och materiellt kapital. I kontexten Gerslinus 
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befann sig i var Älvsborgs lösen en avgörande faktor som orsakade att staten ej hade råd att 

betala ut tjänstemannalönerna. Liknande problem fanns senare i samband med krigen under 

1630- och 1640-talen. Undersökningen har vidare stött på förhållanden som inte tangerar med 

tidigare presenterat resultat. Under 1618 när Gerslinus ekonomiska kapital enligt källorna ska 

ha varit lågt hade han ekonomiska medel att köpa sig två hemman på Värmdö som ska ha 

kostat 110 daler vilket var två årslöner för Gerslinus. Möjligen kan han fått medel för att köpa 

sig de två hemmanen på Värmdö av patronen Oxenstierna eller lånat ekonomiska medel. 

Undersökningen saknar dock källmaterial för att kunna klargöra de verkliga förhållandena. 

Hurledes dessa motsägelsefulla faktum tangerar med varandra kan möjligen finnas i Gerslinus 

habitus som resulterar i ett förväntat kapital. Gerslinus befann sig i en rik socioekonomisk 

kontext och därför kan den förväntade materiella standarden ha varit högre än vad det faktiska 

ekonomiska kapitalet gav honom. Dessa premisser tvingade honom möjligen att leva utöver 

sina reella tillgångar. Den teorin blir däremot motsägelsefull när han skriver till Axel 

Oxenstierna och förklarar att han och hans familj varken har råd med mat eller kläder. Att 

klara uppehället för familjen bör ha varit första prioritet för Gerslinus och därför blir hans 

ekonomiska kapital svårförklarat under 1610-talet. Under början av 1620-talet hade Gerslinus 

ekonomiska kapital blivit något högre och han börjar få ut sin års- och veckolön och 

källmaterialet antyder även att han erhållit utbetalningar för fodringarna han hade på staten för 

utebliven lön. 

Gällande det sociala kapitalet har undersökningen visat att Gerslinus hade ett högt socialt 

kapital såväl innan sin tjänst i kansliet som efter. Innan kanslieden 1614 bekräftas att han hade 

kontakter med såväl lärda agenter med högt kulturellt kapital som med personer med högt 

socialt kapital som Axel Oxenstiernas kusin Bengt Oxenstierna. Efter kanslieden fortsätter 

han att utöka sitt sociala kapital. Exempelvis när pesten härjar i Stockholm 1623 får han 

förtroende att ta med sig sin övermans barn ut till Granhammar för att isolera sig med dem. 

Detta visar på en grundläggande tillit som jag tolkar som ett tecken på högt socialt kapital hos 

Gerslinus. 

Rörande det kulturella kapitalet förtäljer källmaterialet att Gerslinus hade ett högt kulturellt 

kapital. Det är en bekräftelse på förkunskapskraven som Oxenstierna ställde på dem han 

anställde i kansliet. Gerslinus skriver sina brev på svenska men brukar latinska fraser och har 

korrespondens med agenter i dagens Tyskland. Sålunda bekräftar källmaterialet att han 

behärskar minst två språk men det finns skäl att tro att han behärskade tyska vilket dock inte 
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går att bekräfta i källmaterialet. I sitt sociala rum verkade han som en av de första skrivarna 

som kan betraktas som arkivarier, den tjänsten tolkar jag som att den gav ett högt kulturellt 

kapital. Han befattar sig med handlingar som var viktiga för statens legitimering vilket gav 

Gerslinus naturliga kunskaper som resulterade i ett högt kulturellt kapital. Vidare i eden han 

svor 1614 bedyrar han att inte vidarebefordra information han får kunskap om genom sitt 

yrke. 

Sammantaget så tolkar jag Gerslinus som en agent med varierat kapital som inte tangerade 

med varandra vilket också bekräftas av källmaterialet. Han befann sig i en socioekonomisk 

kontext som gav ett högt socialt och kulturellt kapital vilket bottnade sig i att han var en 

ytterst socialt driven agent. Han tvekade inte att nyttja sina kanaler för att ta sig fram i 

samhället och därmed skapa högre kapital för sig själv och sin familj. Det ekonomiska och 

materiella kapitalet är något han med yrket inte kunde skapa sig, delvis på grund av sitt 

sociala stånd, därför blev han tvungen att söka sig vidare till högre tjänster flertalet gånger i 

hopp om att få det något bättre ställt. Till trots att källmaterialet inte berättar om hans liv före 

1613 och de sista åren i Finland, får levnadsstandarden anses vara låg under 1610-talet och 

fördelaktigare under början av 1620-talet. 

Slutligen ämnade uppsatsen att klargöra huruvida kansliskrivarna vid Riksarkivets första 

verksamma år var klienter till en patron har källmaterialet gett en klar bild av förhållandena. 

Gerslinus uppfyller kraven för ett framtida klientskap hos patronen Axel Oxenstierna innan 

kanslieden 1614 avläggs och klientskapet bekräftas i och med kanslieden 1614. Tidigare 

forskning har kunnat påvisa att Oxenstierna var en central patron gällande anställningar av 

tjänstemän i kansliet och därför bör det anses ytterligare rimligt att han hade en aktiv roll vid 

Gerslinus tjänst i kansliet. Under senare delen utav 1610-talet bekräftas denna bild ytterligare. 

Innan kanslieden har korrespondensen karaktären av informationsutbyte som Gerslinus vill 

delge Oxenstierna. Efter kanslieden skiftar karaktären i korrespondens och blir förfrågningar 

om direkta tjänster. Undersökningen har också vidare kunnat påvisa att Oxenstierna haft en 

roll i nästan varje tjänst Gerslinus erhöll efter 1614 bortsett från assessortjänsten i Åbo. 

Dessutom tvekar inte Gerslinus att fråga efter andra yrken som förvisso han ej erhållit. 

Gerslinus tituleringar antyder också ett klientskap när han beskriver sig som en lägre stående 

socialt agent och bedyrar att vara kanslern trogen in till döden. Däremot är Gerslinus en 

driven socialt person och tvekar inte att hävda sin rätt emellanåt. Likväl är det tydligt att han 
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visar stor vördnad för sin patron. Undersökningen har påvisat att Gerslinus stod i ett 

klientskap till Axel Oxenstierna. 

 

3.1 Förslag på framtida forskning 

Undersökningen innehåller flera ämnen som skulle kunna undersökas vidare. 

Förvaltningshistoria är överlag i Sverige undersökt i mindre utsträckning, än mindre 

undersökt ur ett agentperspektiv. 

Undersökningen som jag utfört är gjord ur ett arkivvetenskapligt perspektiv men 

undersökningen skulle gynnas av ett agentperspektiv inom flera delar av den svenska 

förvaltningshistoriska forskningen. Här kan exempelvis nämnas kansliet eller kammaren, där 

det finns många agentperspektiv som skulle kunna vidare undersökas. Undersökning kan 

också sättas i ett längre tidsperspektiv. Huruvida agenterna vid Kungliga Majestäts kansli fick 

det bättre under fredsperioderna under 1600-talet som förvisso var få, är något som är 

intressant att undersöka vidare. Gällande personhistoria är forskningen om Peder Månsson 

Utter försvinnande liten trots ett gott källmaterial. Han figurerar i många olika sammanhang 

och var en agent som blev arvtagare av Rasmus Ludvigssons arkivenhet under Johan III:s 

kansli. Månsson Utter jobbade med Ludvigsson och tycks ha försvunnit från kansliet en 

period efteråt. Senare dök vederbörande upp i Axel Oxenstiernas gunst och blev den naturliga 

ledaren för arkivet.  
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