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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to examine whether visiting noblemen at the castles of 

Borgholm and Kalmar with their vast network of acquaintances can determine a 

tendency towards a political stance in the civil war of Sweden in the late 16th century. 

This is done by examining the guests and the company of the bailiff, born as a 

commoner but later governor and nobleman, Christoffer Gyllengrip Andersson, who in 

the end of the century would perish in the same manner as many of the peerage who 

fell at the bloodbath of Linköping in the year 1600. The networks are analyzed with the 

help of accountings and census records from the above mentioned castles between the 

years 1579-1592 whereon by the year 1593 the following national as well as local 

events will be analyzed and presented until the year 1600. The essay shows that 

allegiance to one or the other side can be seen to certain degree in the presented era 

delving into Kalmar Castle generally, allthough the true nature of one’s political ideals 

become most visible in the later 1590s when the noblemen actually are forced to take 

sides, instead of the double-agent poppycock of which they were in the antecedent 

decade of 1580. The essay shows that the information given by the census-records can 

be anchored in history’s more famous line such as when Olof Andersson Oxehufvud 

(one of many) is assigned as governor in the year 1594 to prevent the eminent 

empowerment of his uncle Karl, Duke of Södermanland, Närke and Värmland. 
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1. Inledning 
 

Sverige under 1580- och 1590-talet befinner sig i en politiskt orolig tid som sedan 

slutar i fullskaligt inbördeskrig. För den enskilde från början född som ofrälse kunde 

enkla begynnelser komma att utvecklas till proportionerligt större karriärmöjligheter 

och ödesdigra konsekvenser för den som ej är vaksam.  

 

I denna uppsats ska vi följa Christoffer Gyllengrip Anderssons väg som man från en 

enklare militär bakgrund, till hovet vid Elisabet Vasa, vidare till fogde på Borgholms 

slott och till sist ståthållare över Kalmar slott varvid hans politiska ställning kom att 

påverka honom och hans omgivning lokalt likväl som att högadeln påverkades på 

samma vis men på nationell nivå. Vi ska se till de på slotten gästande adelkretsarna, 

deras politiska anlete, deras framtid och huruvida en välvilja inställd till hertig 

Sigismund eller hertig Karl ligger över slottet och Christoffer Anderssons 

umgängeskrets. 

 

Valet av område för inriktning är förankrad i min personliga uppväxt i Kalmar och 

därför eftertraktade jag en lokal anknytning till uppsatsen, till råga på det är jag 

anställd på Kalmar slott sedan tre år tillbaka och finner mitt största historiska intresse 

vara förankrat i medeltid och renässans, varför en studie förankrad i Kalmar slott känns 

högst relevant. 

 

 

2. Syfte  
 

Grundtanken med denna uppsats ligger i att se till sällskapen som vistas på Borgholm- 

och Kalmar slott under 1500-talets sista två decennier via mantalslängder från de båda 

för att spåra fogden, och senare ståthållaren, Christoffer Anderssons karriär och på 

vägen göra nedslag i sällskapen som vistas på slottet varpå vi ska se till de viktiga 

personligheterna där och hur deras politiska inställning ser ut samt hur de handlar i den 

politiskt oroliga tiden som råder under 1500-talets sista tjog år.  

 

Via detta spår skall även fokus läggas på kretsen som Christoffer Andersson tar del av i 

sin resa varpå vi behandlar de gästandes samtida och framtida handlingar, utröner deras 
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ställning och förhoppningsvis därmed ser till det generella mönstret som leder till, som 

för så många anhängare till Sigismund, det abrupta slutet för mångas liv, högadel som 

nyadlad. 

 

 

3. Frågeställning 
 

Frågeställningen blir således: 

 

• Avslöjar fogden- samt framtida ståthållaren Christoffer Anderssons sällskap 

och gästande krets tendens vad gäller dennes politiska ställningstagande i 1590-

talets inbördeskrig? 

• Består Christoffer Anderssons krets även när denne får uppsving i sin karriär 

och kan ett informellt nätverk med Christoffer som informell patron påvisas?  

• Hur ser det politiska läget på Kalmar slott ut vad gäller stöd till Sigismund och 

Karl sett till perioden? 

• Kan Christoffer Andersson spåras i perioder där den tryckta informationen tar 

slut? 

 

 

4. Forskningsläge och teori 
 

Den tidigare forskning som finns att hämta är djupt förankrad i genealogi och patron- 

och klientsystem likväl som adelssällskap. Överlag finns en stor mängd fakta att hämta 

från olika håll vad gäller de grenarna. Däremot så finns ej särskilt mycket forskning att 

gå på vad gäller Christoffer Anderssons biografiska historia, denne berättas om 

övergripande i de flesta sammanhang och därmed har det varit utmanande att förtälja 

om denne. Vad gäller forskningsläget inom adelskretsar och nätverk så är genren 

utforskad i relativt stor mån, avhandlingar och studier inom detta område som använts 

är främst Jan Samuelsons kapitel i Att komma till tals, nedslag i den nordiska 

historiens vardagslunk och konflikter som behandlar gästande och politisk situation på 

Kronobergs slott under fredsperioden på 1580-talet och senare inbördeskrigstiden på 

1590-talet. Han behandlar i kapitlet benämnt ”Folk på Kronoberg” det politiska läget 
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som råder på Kronoberg och hur det förändras allt eftersom den politiska konflikten 

tätnar varpå de analyserar gästande adel och de olika ståthållarnas situationer.1  

 

Likaså är situationen inom hoven väl utforskad av bl.a. Fabian Persson i Servants of 

fortune där han förtäljer om hovlivet för såväl ofrälse som adliga under perioden 1598-

1721. Till uppsatsen används även Patrons, brokers and clients in seventeenth century 

France av Sharon Kettering som utforskat området vad gäller patron- och klientsystem 

väl, där hon upplyfter främst systemet i Frankrike på 1600-talet vilket av många 

klassas som den likväl mest tydliga bilden av de s.k. Vänskaperna. Hennes bok 

behandlar främst hovets situation, förbindelser med exemplifieringar och 

brevkorrespondens.  

 

Mats Hallenbergs Kungen, fogdarna och riket har nyttjats till stor del för studien av 

Christoffer Andersson men också för större inblick i fogdarnas karriärmöjligheter 

liksom för dem som är födda ofrälse. Genom denna avhandling så har nationellt 

generella mönster kunnat extraheras gällande för främst fogdar i Östergötland och 

Finland vilka påvisar liknande siffror.2 Studien har även använts för information om 

Sveriges förvaltningssystem på 1500-talet och hur kungarna samt fogdarna samspelte 

med varandra i en period som präglas av en mängd oroligheter och regentskiften.3 

 

 

5. Metod, källor och avgränsningar 
 

Uppsatsens struktur och genomförande utförs via en förankring i Sveriges politiska 

läge, adelskretsarnas betydelse och Sveriges förvaltningssystem på 1500-talet. I själva 

undersökningen analyseras primärkällan, mantalslängder från Kalmar slott och 

Borgholms slott som ingår i landskapshandlingarna för Småland. Åtkomsten för dessa 

källor har skett via Riksarkivets tjänst nationella arkivdatabasen som digitaliserat 

arkiven. Längderna i sig presenteras utifrån en i grunden kvantitativ metod där 

räkenskapernas individuella månader sammanfattas utifrån vilka som gästar slottet och 

staben som i första hand närvarar. Vidare analyseras personligheterna utifrån 

																																																								
1	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	55-88	
2	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket;	Lokalförvaltning	och	statsbyggande	under	tidig	Vasatid,	2001.	S.	
277-294,	306-337	
3	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	2011.	S.	101-119,	137-141,	259-270	
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kvalitativa nedslag i listorna varpå resultaten utläses utifrån ett kontextuellt 

sammanhang i ett försök att följa mönstret som förekommer under 1590-talets 

inbördeskrig samt deras politiska läggning. I mindre skala har även adressatregister till 

Riksregistraturen använts för att påvisa brevkorrespondensen till de senare 

ståthållarna. Vad gäller information om personligheterna så har Svenskt biografiskt 

lexikon (SBL) varit till ytterst stor hjälp, liksom Gustaf Elgenstiernas Den 

introducerade svenska adelns ättartavlor vilken jag använt för att spåra de mer 

svåråtkomliga adelsmännen.  

 

I uppsatsen inkluderas även Christoffer Anderssons period på Borgholms slott som 

fogde för att kunna placera in denne i ett större sammanhang och påvisa länken mellan 

nejdens befallningsmän. Ändock är perioden mindre omfattande vad gäller gästande 

och blir därför ej direkt jämförbar med hans senare tid på Kalmar slott.    

 

Motiveringen av tidsavgränsningarna 1579-1592 vad gäller det otryckta materialet 

grundar sig i Christoffer Anderssons första år på just Borgholms slott som fogde samt 

hans sista tid som ståthållare på Kalmar slott år 1591, varpå han fortsätter att vistas på 

slottet år 1592. Dessvärre finns under den här perioden två bortfall vad gäller 

materialet år 1580 på Borgholms slott respektive år 1588 på Kalmar slott pga. skicket 

på arkivmaterialet i sig. Likaså saknas digitalisering mellan åren 1593-1599. Därför 

blir den egentliga tidsavgränsningen mellan år1579-1600 med motiveringen att påvisa 

det större sammanhangets skeende med utgångspunkt att någorlunda belysa Christoffer 

Anderssons, i avsaknad av konkret tryckt information, vistelseort och tillhåll fram till 

hans avrättning år 1599.  
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6. Bakgrund 
 

Kalmar slott är under den valda perioden en högst relevant fästning som med sin 

(naturliga) placering vid kusten med öppen led uti Östersjön även fungerar som en 

befästning mot gränslanden söderut ända till Danmarks avträde från Skåne och 

Blekinge vid Freden i Roskilde år 1658.4 Denna funktion ger därmed upphov till en 

högst önskvärd position som befallningsman på detta slott under den diskuterade 

perioden.  

 
 

6.1 Sveriges politiska läge på sena 1500-talet  
 

Med den omfattande lokalförvaltningen som organiseras av Gustav Vasa slungas 

Sverige in i en period av politisk närvaro och tyngre beskattning.5 För att förstå vad 

som leder till den period härjad av tumult politik vilken upplevdes i slutet av 1500-talet 

så bör en redogöra först och främst för grunden. Gustavs fyra söner fick tillsammans en 

tumultartad start på syskonförhållandet efter att deras far lämnat jordelivet i den mån 

att riket fördelades mellan dem med Erik som kung år 1560.6 Denne hade sina egna 

intressen i Baltikum där hans bror hertig Johan planerat göra anspråk utifrån sitt eget 

hertigdöme i Finland.7 Efter Eriks erövring av hamnstaden Reval år 1561 uppstod 

direkt osämja varpå Erik XIV, efter psykisk instabilitet tog sig uttryck i attacker 

gentemot adelsmedlemmar, misstro mot dessa, avrättande utav tjänstemän, politisk 

osämja och till sist hans giftermål med den icke-adlade Karin Månsdotter, vilken Erik 

XIV fick två (från början) oäkta barn med, avsätts, fängslas och ersätts han av sin 

tidigare nämnda broder Johan III vars regim blir ökänd för dåligt hållen ekonomi.8 

 

Johan III:s son Sigismund har efter sin mor Katarina Jagellonica, prinsessa av Polen, 

ett medfött potentiellt anspråk till den polska tronen där han även blir vald till konung 

år 1587 och sedan får sitt huvudsakliga säte. Problematiken med detta grundar sig i 

riksdagsreformationen år 1527 då Sverige öppnade dörren för lutherdom alltmedan 

																																																								
4	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället	800-1720;	Klerkernas	och	adelns	tid,	2013.	S.	380	
5	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	191	
6	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Gustav	Vasa.	(2016).	
7	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Erik	XIV.	(2016).	
8	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Erik	XIV.	(2016).	
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Polen behållit katolicismen. För att motverka effekterna av denna oheliga allians så 

talade Johan III för en ny liturgi liknandes till katolicismen och lade därmed vägen för 

Sigismund som ju uppfostrats till katolik.9 Samtidigt anar han en negativ effekt av 

Sigismunds frånvaro som i sin tur framkallat tvivel och ifrågasättande utav hans 

eminenta tronföljd, som ett resultat av hans vädjan till Sigismunds återkomst år 1589 

så förlorar han stora delar av adelns gunst vilka till varje pris ämnar motverka en 

brytning av personalunionen som uppstått mellan Sverige och Polen vilket på sin sikt 

kunnat resultera i ytterligare krigföring.10  

 

I pressad ställning söker Johan III ökat stöd från sin bror hertig Karl som i sin tur 

antagit protestantisk lärdom, men av kalvinistisk natur. Denne hjälper sin bror liksom 

dennes högra hand och vid broderns död år 1592 så uppstår efter en tid osämja mellan 

Sigismund och hans farbror. 11  Den förstnämnda befinner sig vid det här laget 

fortfarande i Polen och finner det problematiskt att hävda sin arvsrätt i Sverige varpå 

hertig Karl ämnar göra anspråk på tronen trots sitt tidigare nämnda löfte till sin bror 

Johan att hjälpa Sigismund till hans största förmåga.12 Samtidigt har Karl vid det här 

laget styrt över sitt hertigdöme som omfattar Södermanland, Närke och Värmland med 

ett förvaltningssystem som skiljer sig något från resten av riket, det tas upp vidare i 

avsnittet Sveriges förvaltningssystem. Mitt i denna period när konflikten mellan 

Sigismund och Karl trappas upp så kräver Karl år 1594 vid Sigismunds återresa till 

Polen att hans status skall höjas till riksföreståndare, vilket riksrådet avböjer med 

motivation att makten över riket bör uppdelas mellan rådet och hertigen, båda 

förslagen nekas utav Sigismund.13 Vid den här tidpunkten började misstänksamhet gro 

gentemot hans farbror och därför tillsatte han sex nya ståthållare, en utav dem Olof 

Andersson Oxehufvud vid denna tidpunkt, trogna till honom som tillsammans i 

fullmakt med riksrådet skulle erhålla rikets styre direkt under kungen.14  

 

De båda parterna kvar i riket var missnöjda med situationen och nådde här, utan 

Sigismunds jakande, en överenskommelse varvid Karl till slut erhöll status som 

riksföreståndare och rådets främsta man varpå han började avsätta Sigismunds 

																																																								
9	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	232	
10	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Johan	III.	(2016).	
11	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Sigismund.	(2016).	
12	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Johan	III.	(2016).	
13	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	237	
14	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	237	
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nytillsatta ståthållare på eget bevåg.15 Karls ställning som riksföreståndare säkras med 

riksdagen i Söderköping 1595 där han även avskaffar de alla religiösa förändringar 

som hans bror stiftat under 1570-talet och tar med militär makt kontrollen över bl.a. 

Älvsborgs fästning, Kalmar slott och Finland under 1597 från Sigismund.16  

 

Alltså befinner sig Sverige, inom tidsavgränsningen för denna undersökning, i en 

ekonomiskt instabil period i Johans sista regeringsår, än dock en tid av fred, varpå 

Sverige skall uppleva en politisk splittring mellan två läger där den minsta allians kan 

komma att få en stor betydelse. 

 

 

6.2 Adelskretsarnas nätverk och betydelse 
 

Patron- och klientsystem har funnits i många århundraden och har spelat en stor roll i 

den europeiska historien, likväl så är rollen ej utspelad i Svea rike på 1500-talet då 

systemet under tidiga århundradet förmådde framförallt högadeln men också konungen 

att säkert kunna ta ställning i religionsfrågan som ju är kontroversiell under 1520-

talet.17 Högadeln i Svea rike var ständigt beroende av klienter likaväl som lågadeln och 

frälset i sin tur var i konstant behov av en patron för utbyte av tjänster och trofasthet i 

en politiskt hetsig tid där makt och inflytande blev till ett spel med rädsla som främsta 

medel.18 Ändock så omnämns i avhandlingen Att komma till tals att förbindelserna 

mellan parterna ej skapade konflikter i sig utan att de framträder tydligast när väl en 

konflikt redan står och då på grund av olika intressen i olika faktioner.19 Generellt sett 

är Patron- och klientsystemen högst personliga band likväl som komplicerade system 

med många inblandade faktorer.20 Likväl förblir Sveriges patron- och klientsystem på 

1500-talet av en simplare art då de brukar benämnas som informella nätverk och i stort 

sett fungerade som en symbios mellan patronen och klienten där den sistnämnda 

erhåller stöd för t.ex. utvidgad karriär och ekonomiska fördelar likaväl som att 

patronen i sig i utbyte kräver politiskt stöd och tjänster i utbyte.21 Betydelsen utav 

																																																								
15	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Karl	IX.	(2016).	
16	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	237-238	
17	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	56	
18	Samuelson,	Jan.	Aristokrat	eller	förädlad	bonde,	1993.	S.	242-243	
19	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	57	
20	Kettering,	Sharon.	Patrons,	brokers	and	clients	in	seventeenth-century	France.	1986.	S.	13	
21	Kettering,	Sharon.	Patrons,	brokers	and	clients	in	seventeenth-century	France.	1986.	S.	13	
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nätverk blir markant då det blev ett kraftigt medel för att vinna politiskt inflytande 

framförallt, men också allierade i en som sagt politiskt splittrad tid. Grundtanken för 

vänner och vänskap, vilka adeln gärna omnämnde sina patroner/klienter som, för de 

adliga var därmed att nyttja det informella systemet för att nå resultat på andra vis än 

ett direkt eventuellt misslyckat försök till medling. 22  Däremot är det viktigt att 

förtydliga att dessa nätverk inte var formella i öppet sammanhang utan en mer privat 

affär i en ännu omodern stat.23 Alltså användes systemet ofta som ett sekundärt medel i 

patronens affärer och syften.  

 

Vad gäller kontakt med regenten så fanns där sällan en direkt förbindelse med denne 

såvida en inte tillhörde högadeln som även de också ofta nyttjade vänskapskretsen 

och/eller en medlare som var retoriskt bildad och kunde tala för ens sak.24 Skillnaden 

blir därmed markant i fråga om inflytande gentemot regenten eller övrig högadel från 

de av enklare börd jämfört med de som i hovet var anställda som hovmän vilket gav 

avsevärt större möjligheter till en mer direkt kontakt med de önskade parterna. Liksom 

Fabian Persson omnämner i avhandlingen Servants of Fortune finns där ett direkt 

behov av att komma så nära som möjligt inpå konungen och som hovman anställa sina 

egna tjänare för ökat inflytande och fler inflytelserika vägar att gå.25 Ändock så var 

vägen till hovet än mer lönsam för de av högre börd eftersom vägen för en ofrälse till 

ett adligt hov kunde ta två generationers tid varpå karriärmöjligheterna förefaller 

långsamma och ofruktbara.26 Likaså var tjänsten i hovet livslång väl anställd vilket 

resulterade i en ytterst begränsad variation och mångfald hos personalen, alltså var 

vägen in till hovet oftast en högst tursam bedrift för de vanliga dödliga.27  

 

Det skall dock också tilläggas att vänskapen var en dygd som inte var helt lätt att 

åstadkomma för en vanlig, liksom Fabian Persson menar i artikeln ”I hopen av de 

ödmjuka ansikten, Klient-patronskapet under stormaktstiden” publicerad i Tid och 

tillit, en vänbok till Eva Österberg så ligger en oerhörd mängd förarbete för en 

potentiell klient i dennes sökande efter en lämplig patron, till synes så blev ingen 

tillfrågad utan vidare till klientskap (bortsett från en ytterst liten skara). Alltså fick 

																																																								
22	Samuelson,	Jan.	Aristokrat	eller	förädlad	bonde,	1993.	S.	218,	230	
23	Samuelson,	Jan.	Aristokrat	eller	förädlad	bonde,	1993.	S.	218	
24	Samuelson,	Jan.	Aristokrat	eller	förädlad	bonde,	1993.	S.	253	
25	Persson,	Fabian.	Servants	of	fortune;	The	Swedish	Court	between	1598	and	1721,	1999.	S.	80,	92	
26	Persson,	Fabian.	Servants	of	fortune,	1999.	S.	91	
27	Persson,	Fabian.	Servants	of	fortune,	1999.	S.	90	
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patron-sökarna med välplanerad strategi och vidare uppvaktning för att få dennes 

uppmärksamhet som kanske i slutändan var felplacerad vid dåligt patron-skap.28  

 

I grund och botten är det informella nätverket alltså nyckeln och en av stöttepelarna i 

den kommande analysen som just skall behandla nätverken på Borgholms- och Kalmar 

slott som gästar under en rad olika ståthållare genom åren. 

 
 

6.3 Sveriges förvaltningssystem 
 

För att redogöra för Sveriges förvaltningssystem på 1500-talet och dess grunder så 

krävs i sammanhanget först en kort redogörelse för främst rikets övergripande metod. 

Det hela tar sin grund med fogdarna som fick en markant tillväxt under Gustav Vasas 

åtstramande utav riket, med hjälp av just fogdarna som användes som en lokal 

organisation för indrivning och problemhantering menar Mats Hallenberg i Kungen, 

fogdarna och riket.29 Med ökat inflytande på lokalnivå så fanns därefter en tillgänglig 

möjlighet att kontrollera information och utöva makt genom fogdarna som en 

informationslänk mellan staten och undersåtarna.30 

 

Vid Gustav Vasas bortgång slungas riket in i ett praktiskt taget 150 år långt 

krigstillstånd (till och från) pga. Erik XIV:s aggressivare utrikespolitik. En vidare 

mobilisering utav undersåtarna lämnade en fogde-kår som minskade i storlek med 

deras eventuella tjänster som faktiska befälhavare i den folkliga armén som blev högst 

aktuell med början i Erik XIV:s regeringsperiod, detta fortsatte likväl under Johan III:s 

styre.31 Fogdarnas tidigare arbetsuppgifter hade här innefattat främst skatteindrivning 

och handel för upprustning och stärkande utav staten med tydliga räkenskaper 

framställda för eventuell kompensation från fogdarna själva utifall att affärerna ej 

blomstrat.32 Problematiken som uppstod när det utrikespolitiska läget genomgick en 

förändring var att fokus på upprustning gentemot östra Sverige och Baltikum nu skulle 

																																																								
28	Andersson,	Irene,	Johansson,	Kenneth	&	Lindstedt	Cronberg,	Marie.	Tid	och	tillit:	en	vänbok	till	Eva	Österberg.	
2002.	S.	392-394	
29	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	188	
30	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	191	
31	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	218	
32	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	259	
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gå i första hand. 33  Fogdarna fick härmed i huvudsaklig uppgift att framställa 

förnödenheter inför krig samt renovering och byggnation på de viktigaste slotten.34 

Därmed skiftade fogdarnas arbetsuppgifter men lades egentligen till den huvudsakliga 

uppgiften som i huvudsak bestod i att exploatera lokalsamhällets resurser och driva in 

dem för vidare krigföring mot de varandra avlösande krigförande länderna under den 

kaotiska perioden.35 

 

Vidare menar Mats Hallenberg att fogdarna kom att spela en stor roll vad gällde rikets 

politik som lokala representanter för regimen.36 Även fast fogdarna minskat i antal så 

föreföll de vara högst värderade på 1500-talets senare del då de fortfarande vid denna 

tidpunkt erhöll det huvudsakliga ansvaret för skatteindrivning och räkenskaper vilket 

samtidigt blir en politisk ställning som regenterna tog för att minska adelns inflytande i 

deras positioner som ståthållare.37 Vidare blir det desto mer intressant när en spekulerar 

i möjligheterna en fogde på 1500-talet hade, de rörde sig oftast aldrig utanför 

landskapet (med viss omnejd).38 De erhöll oftast ej positionen under en längre tid, 

undantag förekommer men sannolikt blev de flesta utbytta eller avsatta redan efter ett 

par år i tjänst för att sedan ej erhålla vidare tjänster inom fögderiet av det mest 

sannolika skälet att en kort mandatperiod tid talar för ett ökande av centralmaktens 

vinningar snarare än privata angelägenheter och affärer då förankrat i de omfattande 

arbetsuppgifter en fogde hade liksom rädslan att misslyckas med dem.39 Likväl var 

tjänsten som fogde attraktiv för de flesta av lägre börd då förmånerna var rättvisa för 

utfört arbete, och då ofta i form av pengar, kläder, fri bostad och fri kost.40 

 

Med största sannolikhet kan det utrönas att fogdar ofta härstammade från någon form 

av militär bakgrund med stark anknytning till lokalsamhället vilken de skulle 

förvalta.41 likväl förekommer många exempel på fogdar som tidigare arbetat inom 

adelstjänst, som häradshövding, räkenskaper, fogdetjänare, skrivare etc. vilket förtäljer 

																																																								
33	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	260	
34	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	262	
35	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	264-265	
36	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	266	
37	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	269	
38	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	285	
39	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	347	;	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	
S.	290-293	
40	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	302-304	
41	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	302	
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att de flesta fogdar i tidigare social status tillhört ofrälse eller lågadel.42 Därmed så kan 

det avgöras att fogdeyrkets tilldelning ofta skett via internrekrytering med någon form 

av nära stående liknelse till yrkets omfattning i sig.43  

 

Rent karriärmässigt finns därmed en attraktion för de ofrälse att med det potentiella 

yrket jobba upp sig i den sociala hierarkin i åtanke med de vidare 

anställningsmöjligheterna efter att fögderiet spelat ut sin roll för individen.44 Enligt 

Mats Hallenbergs presenterade tabeller gällande för Östergötland samt Finland 

angående fogdars vidare anställning så utgörs den största delen vidare anställningar av 

grupperna rättsliga uppdrag, militär tjänst, borgare, slottstjänst men också, och mest 

intressant nog ståthållare vilket kommer att nyttjas senare i undersökningen.45 Med 

högre stående tjänster så följer också titulära skillnader, liksom nämnt ovan så var de 

flesta fogdar av enkel börd och kunde rent hypotetiskt ta sig ända upp till att bli 

nyadlade, detta var fallet för ca en fjärdedel av de omnämnda fogdarna som presenteras 

i tabellerna i Kungen, fogdarna och riket.46 Rent spekulativt så bör dessa siffror, med 

variation, kunna appliceras på ett nationellt plan. 

 

Ståthållare är ett begrepp som kommer att användas mycket i avhandlingen, detta är 

den högsta posten någon innehar på ett slott eller ett härad och det är en position som 

skall tas med allvar då den kommer med ett stort ansvar och även inflytande. Samtidigt 

som övergången från fogde till ståthållare är förekommande i en relativt hög grad så 

finner samtidigt tidigare avskedade ståthållare ej lika stor chans, rent procentuellt, till 

nytt ämbete som ståthållare efter sin tjänst. Ändock finns alltid anomalier vad gäller 

statistiken.47 

 

 

 

 

 

																																																								
42	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	308	
43	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	319	
44	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	300	
45	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	308,	320	
46	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	327	
47	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	325	
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7. Ståthållarens vänner 
 

Källmaterialet som använts för analysen är av det otryckta slaget, digitaliserade via 

riksarkivet, och innefattar Landskapshandlingar för Småland. Källmaterialet i sig 

består av upp emot 30 volymer per år vilka gestaltar de olika härader som innefattas i 

landskapet och är skrivna enligt samma formel utav fögderierna främst. Det som 

studeras i materialet är främst listorna för Kalmar slott och ladugård samt Borgholms 

slott och ladugård vilka generellt porträtterar indrivning, byggnation, förtäring, mantal, 

beställningar och framförallt, och viktigast, besökande till befallningsmannens hov. 

 

Till en början skall handlingarna för Borgholms slott och ladugård undersökas för att 

ge en inblick i Christoffer Gyllengrip Anderssons tidiga karriär som nybliven fogde 

och den inflytelserika sfären som vistades på slottet under perioden 1579-1584 där 

Christoffer Andersson befinner sig innan nästa hopp i den sociala statusen. Därefter 

skall perioden mellan hans yrke som fogde samt Ståthållare, 1584-1586, redogöras för 

och till sist skall även hans år som ståthållare och därefter hans sista år i livet 

klarläggas, 1587-1591, 1592-1599. Inledningsvis dock så skall huvudpersonen 

presenteras kort och redogöras för.  

 

 

7.1.1 Släkten Gyllengrip 
 

Den huvudsakliga protagonisten som skall undersökas vad gäller karriär och identitet i 

denna uppsats går under namnet Christoffer Andersson och tillhör släkten Gyllengrip 

vars anor främst stammar från enklare börd med ingifte i släkten Drake med största 

sannolikhet på det tidiga 1500-talet.48 Med overifierade kopplingar till konungen Karl 

Knutsson Bonde och eventuella släktband med släkten Stråle af Sjöared finns en 

tämligen enkel men stabil grund att stå på för den ovannämnda centralgestalten.49 

 

Christoffer Andersson Gyllengrip begynte sin karriär, med största sannolikhet, med att 

förbättra sin sociala status via ett förfalskat vapenbrev som för hans del bidrar till 

yrkesrollen som skeppshövitsman varpå han bistår i slaget vid Bornholm som 

																																																								
48	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	Svenskt	biografiskt	lexikon,	hämtad	2016-02-15.	
49	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	Svenskt	biografiskt	lexikon,	hämtad	2016-02-15.	
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underbefälhavare åt Jakob Bagge året därpå. Däremot så tillfångatas de utanför Öland 

på norra sidan i ett sjöslag resulterandes i deras internering på Jylland fram till Freden i 

Stettin 1570.50 Vid hans hemkomst erhöll han tjänst under Pontus de la Gardie i 

hamnstaden Reval i Baltikum (nuvarande Tallinn) vilken erövrats under Erik XIV:s 

föregående styre. Hans tjänst blev kortvarig då han i jämförelse mot livstid endast 

arbetade där i två år som hovman varpå han fick tjänst i hovet under konungens syster, 

Elisabet Vasa. 51 

 

 

7.2 Vid Borgholms slott 
 

Följt av tjänsten vid Elisabet Vasas hov så erhöll Christoffer Andersson anställning 

som fogde på Borgholms slott år 1579.52 Den nya tjänsten innebar en möjlig skillnad i 

karriär och nya möjligheter till ett annat sorts inflytande på en högre nivå liknandes en 

ställning som överstiger den vanliga yrkesrollen och status en ofrälse innehade. 

Fögderiet som redogjordes för ovan inbjöd därmed till en respektabel samhällsroll, 

fogdarna klassades även inofficiellt som en egen samhällsgrupp på 1500-talet i och 

med denna status.53 

 

Från och med år 1579 kan Christoffer Anderssons närvaro utrönas på Borgholms slott, 

då som fogde med ansvar för räkenskaper, beställningar samt indrivning av skatt och 

tionde.54 Räkenskaperna för 1579 är korta och beskriver sammanfattat vilka som 

befinner sig på plats, inkluderat däri är ett stort byggnadsarbetare vilket kan förklaras 

av Sigfrid (Siffred) Jönssons närvaro.55 Denne begynte sin karriär i Gustav Vasas hov 

på 1530-talet för att sedan mönstra för att sedan bli fogdekarl till Nils Hogenskild på 

norra Öland där han sedan provisoriskt tvingades överta fogdeuppdrag när ett par ur 

fögderiet blev ihjälslagna under Dacke-fejden.56 Efter tjänst hos både Gustav I Vasa, 

Erik XIV samt Johan III så slutar han till sist som byggmästare på Borgholms slott 

																																																								
50Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	Svenskt	biografiskt	lexikon,	hämtad	2016-02-15.;	
Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Nordiska	sjuårskriget.	(2016).	
51	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	
4,	S.	265	
52	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	Svenskt	biografiskt	lexikon,	hämtad	2016-02-15.	
53	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	319	
54	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1579:	17	Borgholms	slott	och	ladugård.	
55	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1579:	17	Borgholms	slott	och	ladugård.		
56	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sigfrid	Jönsson,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5907,	hämtad	2016-02-15.	
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varpå han fortfarande förordnade och verkställde en del uppdrag å kronans vägnar.57 

1579 års mantalslängder avslöjar ytterst lite förutom Christoffer Anderssons och 

Sigfrid Jönssons närvaro med en antydan till ett ökat ansvar på Christoffer Anderssons 

person då en kan uppfatta en avsaknad av officiell ståthållare samt att hans tillhörande 

privata sällskap uppnår en siffra om 10 individer vilket är samma som under hans 

senare yrke som ståthållare på Kalmar slott.58 

 

År 1581 upplevs som ett lugnt år enligt generell information, Christoffer Andersson 

står som fogde varpå Sigfrid Jönsson, Olof Olsson samt Per Tomasson står som 

jämlikar (de två sistnämnda är för mig okända). 59 Likaväl omnämns Christoffer 

Andersson som befallningsman år 1579-1580 i Ölands historia och beskrifning.60  

Under fjärde termin år 1581 ser Borgholm besök från bl.a. Anders Svensson Stråle af 

Ekna, tidigare fogde på Kronobergs slott och senare under 1586 ståthållare på Kalmar 

slott,61 Bengt Svensson Ribbing sitter under denna tid som ståthållare på Kalmar slott 

varpå han år 1585 efterträds av tidigare nämnda Anders Svensson. 62  Likväl 

förekommer Claes Jonsson med ett stort följe om 10 personer som enligt Abraham 

Ahlqvist år 1580 tilldelats titeln Slottsloven (jämställt med ståthållare) på Borgholms 

slott och senare samma år på Kalmar slott, dock finns inga andra källor som stödjer 

detta påstående.63 År 1582 så märks en större stabilitet i räkenskaperna med Sigfrid 

Jönsson på topp och med störst sällskap, likväl är Christoffer Anderssons 

fogdeaktiviteter tydliga vid sidan av listorna som sig bör om han som påstått i gemene 

källor verkligen endast arbetat som fogde på Borgholms slott. Vid denna tidpunkt 

infinner sig likväl Per Tomasson, Olof Olsson och till sist en Anders Jonsson som jag 

ej heller finner information om.64 Ståthållaren Bengt Ribbing besöker också i sällskap 

med Olof Arvidsson Rosenbielke, känd som fogde i Kalmar och Kronoberg.65 Även 

Sven Jonsson, Måns Persson och Simon Hansson (troligen en finsk frälseman) 

närvarar, vilka förefaller varit mindre viktiga individer i den sociala statusen med tanke 

																																																								
57	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sigfrid	Jönsson,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5907,	hämtad	2016-02-15.	
58	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1579:	17	Borgholms	slott	och	ladugård.		
59	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1581:	10	Borgholms	slott	och	ladugård.		
60	Ahlqvist,	Abraham.	Ölands	historia	och	beskrifning,	1979.	S.	272-273	
61	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Olof	Stråle	af	Ekna,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34556,	hämtad	2016-02-15.	
62	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1585:	16	Kalmar	slott	och	ladugård.;	Riksarkivet	
SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1581:	9A	Kalmar	slott	och	ladugård.			
63	Ahlqvist,	Abraham.	Ölands	historia	och	beskrifning,	1979.	S.	273	
64	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1582:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.	
65	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	
6,	S.	439-440	
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på deras mindre sällskap samt avsaknaden av vidare information.66 Under tredje 

terminen sker inga drastiska förändringar förrän den fjärde begynner där strukturen 

förändras något i den listade hierarkin med Christoffer Andersson uppå toppen, då 

återigen med ett stort sällskap. Vidare studie utav listan med de gästande avslöjar ett 

större sammanhang antagligen länkat till gästabud eller dylikt då Bengt Ribbing 

besöker ännu en gång men för en kortare tid, samtidigt infinner sig Herr Nils 

Gyllenstierna.67 Denne innehar en rad tidigare meriter med en början i hertig Eriks 

kansli med eget hov på Kalmar slott, vid Eriks tronföljd erhöll han position inom 

riksrådet och som rikskansler.68 Hans gunst hos Erik XIV kan med enkelhet ses i hans 

eminenta uppdrag att leverera Eriks porträtt och friarbrev till Elizabeth I av England, 

hans inblandning i förhandlingar med kejsare Maximilian angående dennes protester 

mot Sveriges aggressiva utrikespolitik främst riktad mot Östersjöområdet på det senare 

1560-talet. Hans relation med Johan III är också känd som god med störst sannolikhet 

för hans kompetens som diplomat varpå han fortsatte medverka i riksdagen frekvent.69 

Invid 1580-talet avtar hans politiska aktivitet i riksrådet fast han samtidigt närmar sig 

Johan III som år 1584 gifter om sig med Gunilla Bielke (Gyllenstiernas-hustrus-

brorsdotter) varpå han medverkar i rådet angående Sigismunds stundande tronföljd i 

Polen vilken han personligen tar negativ ställning till. 70 Under Johan III:s sista 

regeringsår fungerar N. som medlare mellan bröderna och erhåller till slut titeln 

riksdrots vilken praktiskt taget gav honom en rang endast underställd regenten. I fråga 

om den framtida konflikten mellan Sigismund och Karl så tar han indirekt ställning i 

och med hans sons flykt till Sigismund i Polen med tjänst hos denne varpå hertig Karl 

uttryckte missnöje riktat mot Nils Gyllenstierna som ända in i slutet på hemmaplan 

förhöll sig så neutral som möjligt, ständigt ursäktandes sin  frånvaro i riksrådet med tal 

om sjukdom och ålder.71 När Nils vid denna tidpunkt år 1582 besöker Borgholm håller 

han god gunst hos kungen och är redan vid det laget ytterst långt kommen vad gäller 

karriär och inflytande. 

 

År 1583 skiftar modellen för mantalslistorna på Borgholms slott, de uppdelas i tretton 

månadsräkningar om mer eller mindre 25 dagar styck. Informationen blir däremot 

																																																								
66	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1582:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.		
67	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1582:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.	
68	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Nils	Gyllenstierna,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13414,	hämtad	2016-02-15.	
69	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Nils	Gyllenstierna,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13414,	hämtad	2016-02-15.	
70	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Nils	Gyllenstierna,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13414,	hämtad	2016-02-15.	
71	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	238	
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vagare i fråga om individuell information och därmed går ej att utröna hur lång vistelse 

samt hur stort sällskap individen medför till slottet.72 Året förhåller sig enligt den 

nyväckta trenden från 1582 med Christoffer Andersson ställd överst på listan rakt 

igenom, året i sig bjuder ej heller på några överraskningar vad gäller besökande.73 Den 

vanliga staben består främst i Christoffer Andersson, Sigfrid Jönsson och slutligen Nils 

Bosson Gyllenfalk som på tidiga 1600-talet förvaltade släkten Gyllengrips egendomar, 

bl.a. Stensnäs i Ryssby, medan Christoffer Anderssons söner Ulf och Anders 

fortfarande befinner sig i landsflykt i samband med deras fars avrättning.74 På besök 

anländer i vanlig ordning Bengt Ribbing med sällskap av Måns Jonsson och Sven 

Jonsson, båda med anställning på Kalmar slott (Benämns Måns från Calmare slott).75 

 

År 1584 förefaller en kontinuerlig i liknande synopsis som det tidigare året med den 

största differensen att Sigfrid Jönsson går bort detta år således undanröjandes tvivel om 

Christoffer Anderssons ökade ansvarsområde. 76  Detta i och med avsaknaden av 

omnämnandet utav en ny ståthållare fram till hans sista månad i tjänst på Borgholm, 

den sjunde, likaväl som Christoffers fortsatta placering och storlek på sällskap enligt 

listorna vilket rimligtvis torde bestå i storlek liksom innan och den efterkommande 

perioden som tas upp mer under nästkommande kapitel.77 

 

Sammanfattningsvis bjuder Christoffer Anderssons tid som fogde på Borgholms slott 

på en rad slutsatser, medan vissa källor pekar på att han erhöll status som slottsloven så 

menar en annan att han endast tjänstgjorde som fogde vilket till en början stämmer. 

När en talar utifrån det som mantalslängderna uttrycker så talar möjligheterna för att 

Christoffer Andersson samverkat med den förre befallningsmannen Sigfrid Jönsson i 

en bredare, men delad, tjänst varpå båda i sin tur borde innehaft samma rang på slottet. 

Under den diskuterade perioden så besöks den ständigt av Bengt Ribbing som under 

denna period är yrkesverksam som ståthållare på Kalmar slott, denne kommer på 

senare tid att ta ställning i konflikten mellan Sigismund och hertig Karl varpå Bengt 

																																																								
72	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1583:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.	
73	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1583:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.		
74	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	;	
Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	6,	
S.	576	
75	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1583:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.		
76	Ahlqvist,	Abraham.	Ölands	historia	och	beskrifning,	1979.	S.	273	;	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sigfrid	Jönsson,	
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5907,	hämtad	2016-02-15.	
77	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1583:	3	Borgholms	slott	och	ladugård.		
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Ribbing sällar sig till Karls tjänst. 78  Intressant nog besöks slottet även av Nils 

Gyllenstierna vars mångfacetterade tjänst i hovet för samtliga Vasa-söner givit honom, 

och skall några år senare, ge honom en position endast trumfad av Vasa-ättlingarna 

själva.  

 

 

7.3 De okända åren  
 

Information vad gäller protagonisten är sällsynt i den mån att större delen av de 

hämtade fakta angående Christoffer Anderssons generella liv kommer från svenskt 

biografiskt lexikon vilka presenterar, om än konkret, fakta med en hel del tomma ytor 

som väntar på att fyllas. Ett av dessa hål i vår fogdes historia är perioden som följer 

efter hans fogdetjänst på Borgholms slott; år 1584-1586, detta medför en viss 

problematik då analyseringen av denna epok måste förbli än mer hypotetisk utan den 

grundläggande fakta som tillämpas på den föregående- och efterkommande delen. 

 

 

7.3.1 Kalmar slott åren 1584-1586 
 

År 1584 på Kalmar slott upplever ståthållaren Bengt Ribbing samtidigt en lugn period i 

kronans tjänst med ett stadigt sällskap främst bestående av Olof Arvidsson 

Rosenbielke, mest känd som fogde i Kalmar under perioden och senare Kronoberg 

1590-1594.79 Där finns också i sällskapet byggmästaren Dominicus Pahr, predikanten 

Lars och Bengts broder Gustaf Ribbing vilken tidigare erhållit en dödsdom från Erik 

XIV:s tjänstemän då han rymt från sin tjänst som dräng i dennes hov varefter han 

dessutom blivit förlåten för ett dråp på en annan dräng.80 Dödsdomen verkställdes dock 

aldrig efter att Gustaf med inövad bekännelse direkt anklagar medlemmar från 

högadeln för högförräderi och hets mot konungen vilken ses som en av orsakerna till 

upptakten emot Sturemorden som kom på Erik XIV:s bevåg.81 Redan den andra 

																																																								
78	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	
6,	S.	290	
79	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	
6,	S.	439-440	
80	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	1584:	19	Kalmar	slott	och	ladugård;	Svenskt	
biografiskt,	Ribbing,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6656,	hämtad	2016-02-15.	
81	Svenskt	biografiskt,	Ribbing,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6656,	hämtad	2016-02-15.	



	21	

månaden så får de sällskap av hans kungliga majestäts hingsteridere (ryttare) varpå 

Christoffer Andersson anländer månaden efter på besök med ett mindre följe än vad 

som kunnat utrönas tidigare,82 vid denna tidpunkt håller denne fortfarande fogdetjänst 

på Borgholms slott.83 Därefter reser de båda sällskapen. 

 

Den verkligt intressanta förändringen som kan ses vid denna tidpunkt är när den nionde 

månadsräkningen nalkas och Christoffer Andersson gästar slottet med ett sällskap av 

den forna kalibern om 10 personer.84 Intressant nog saknas ståthållaren Bengt Ribbing 

från denna räkenskap varpå Christoffer Andersson dessutom listas högst uppå listan 

likt en ståthållare.85 Med honom följer även den tidigare nämnda Claes Jonsson som 

gästat dem på Borgholm och som enligt äldre källor erhållit slottsloven, denne visar sig 

vara en uppkomling likväl som Christoffer i den mån att han för nuvarande erhållit 

slottsloven men inga andra högre ämbeten, på senare år så kommer han att bli 

ståthållare på Kalmar slott.86 Till råga på detta infinner sig även hertigen Sigismund på 

uppdrag, denne begynner på våren samma år att medverka i regeringsarbete varpå hans 

fader Johan III samt hans farbror hertig Karl anlitat honom för specifika uppdrag likväl 

som att riksrådet lejt honom för att framföra deras kritik mot Johans 

förläningsåterkallelser vilka var högst impopulära hos adeln vid denna tidpunkt.87 

Sigismunds position i riket som medlare och som framtida arvinge ger vid handen att 

hans visit är högst professionell. Denne stannar fram till den tolfte månaden i 

räkningen likaväl som Christoffer Andersson då besökarantalet får ett uppsving vilket 

talar för ett gästabud eller dylika tillställningar. Vid denna tidpunkt förekommer hertig 

Sigismund liksom tidigare, Olof Arvidsson Rosenbielke vilken kunde ses gästa 

Borgholms slott tidigare, Anders Svensson vilken också närvarat i Borgholm och som 

efter Bengt Ribbing skall komma att överta posten som befallningsman, Ribbings bror 

Erik förekommer också vid denna tillställning, han har påvisat tjänst hos Sigismund då 

han följer Sigismund till Polen år 1587 där han stannar i ett par år, än dock medverkar 

han i rådet i Söderköping 1595 samt domstolen år 1600 som dömde adelsmännen som 

varit trogna Sigismund till döden vid Linköpings blodbad.88 Där vistas även Nils 

Olofsson (möjligtvis till Meldola i Finland) som år 1596 agerade sändebud mellan Klas 
																																																								
82	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1584:	19	Kalmar	slott	och	ladugård.		
83	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	Borgholm	slott	och	ladugård	1584:	11	
84	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	Kalmar	slott	och	ladugård	1584:	19	
85	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	Kalmar	slott	och	ladugård	1584:	19	
86	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	Kalmar	slott	och	ladugård	1584:	19	
87	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sigismund,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5908,	hämtad	2016-02-15.	
88	Svenskt	biografiskt,	Ribbing,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6656,	hämtad	2016-02-15.	



	22	

Fleming och Sigismund, den förstnämnda fick han även i uppdrag att varna angående 

hertigen Karls eventuella våldsamheter.89 Nils Olofsson befann sig på flykt vid Åbo 

slott från hertigen vars män infångade honom och lät avrätta denne,90 likaväl som 

Lasse Andersson och Håkan Knutsson av adelssläkten Hand, Håkan var häradshövding 

mellan 1585-1592 och 1595 i Norra och södra Vedbo, H. var även gift med Erik XIV:s 

illegitima dotter Virginia som denne fick tillsammans med sin första frilla Agda 

Persdotter.91 Till sist befinner sig även där Arvid Knutsson Drakes moder Fru Märta 

Arvidsdotter Drake af Hagelsrum med stort sällskap.92 

 

Den trettonde månadsräkningen återgår till vanliga förordningar bortsett från 

Christoffer Anderssons fortsatta upphöjda status, än dock är sällskapet litet och hertig 

Sigismund har lämnat kvar sina ryttare endast.93 Under året (tidpunkt går ej att 

fastställa) gästas slottet även av Carl Sture (den yngre ätten) med ett sällskap om 14 

personer, denne är mest känd för sin trogenhet till hertig Karl på 1590-talet även fast 

han år 1587 följer med Sigismund till Polen och har runt detta tidigare haft god relation 

till denne fram till Johan III:s död.94 Kalmar finner vid den här tidpunkten en stark 

närvaro av bröder utav släkten Ribbing, varav Bengt och Erik påvisar trogenhet till 

Karl på 1590-talet i form av deltagande i råd till dennes fördel.95 

 

År 1585 fortsätter i föregående års avslutade period med en stark närvaro av 

Christoffer Andersson och Sigismunds utsände ryttare. Däremot så framgår tydligt 

månaden därpå att Anders Svensson Stråle af Ekna, som innan dess suttit som 

Ståthållare i Kronoberg vilket han även återgår till efter sin tid i Kalmar, tar över 

posten som ståthållare.96 Här återfinns likväl Christoffer Andersson i hans sällskap 

likväl som Jöns Arvidsson Rosenbielke, tidigare ståthållare i Kronoberg sett till 

Elgenstiernas ättartavlor. 97  Sällskapet under större delen av året består av Lars 

predikant och Bertil V. Nyenstadt vilken kommer att bestå även under Christoffers 

																																																								
89	Ramsay,	Jully.	Frälsesläkter	i	Finland	intill	stora	ofreden	(1909-1916)	S.	37	
90	Ramsay,	Jully.	Frälsesläkter	i	Finland	intill	stora	ofreden	(1909-1916)	S.	38	
91	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Hand,	släkt,	adlig,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12576,	hämtad	2016-02-16.	
92	Svenskt	biografiskt,	Drake	af	Hagelsrum,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17619,	hämtad	2016-02-16;	
Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	Kalmar	slott	och	ladugård	1584:	19	
93	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1584:	19	Kalmar	slott	och	ladugård.		
94	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sture,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34629,	hämtad	2016-02-15.	
95	Svenskt	biografiskt,	Ribbing,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6656,	hämtad	2016-02-15.	
96	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	72	
97	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	Vol.	
6,	S.	439-440	
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framtida ämbete.98 Den sjätte månaden vistas slottet av Arvid Knutsson Drake af 

Hagelsrum, liksom han kommer göra sporadiskt resten av året, vilken med en lång rad 

meriter inom det militära med, vid den här tidpunkten, tjänst som ryttmästare i 

Småland.99 Han tilldelas år 1594 förnyad ryttmästarfullmakt av Sigismund och således 

ett stort ansvar varpå han blir häradshövding för att sedan sälla sig till Sigismund vid 

hans ankomst till Kalmar år 1598 efter att innan dess ha medverkat i hertig Karls 

rådslag i Söderköping. Efter slaget vid Stångebro där han ledde dem svenska samt 

polska ryttarna så sällade han sig efter förlusten till Karls tjänst varpå även han 

medverkade i Linköpings domstol år 1600.100 

 

Året ser ej markanta förändringar förrän på sommaren invid elfte och tolfte 

mantalsräkningen då en större samling gäster vistades på slottet. Bland dessa befinner 

sig den vanliga kretsen med den forne ståthållaren Bengt Ribbing, Jöns Arvidsson 

Rosenbielke och även Johan Sparre vilken skall komma att bli en central gestalt under 

Christoffer Anderssons sista år i livet.101 Månaden därpå vistas gäster i ett än större 

sällskap varpå Bengt Ribbing, Anders Svensson och Arvid Drake närvarar tillsammans 

med Magnus Bragde (Brahe) som mellan 1590-94 har tjänst som kammarherre i 

Sigismunds hov varpå han senare sällar sig till hertig Karl efter slaget vid Stångebro 

där han efter detta år 1600 medverkar i Linköpings domstol.102 Likväl infinner sig Klas 

Fleming som under denna period står ytterst nära Johan III och är även en av dem som 

motsätter sig Sigismunds avfärd och till slut är den enda som står vid kungens sida när 

denne vädjar vid rådslaget i Reval till Sigismunds permanenta hemkomst till 

Sverige.103 Under 1590-talet med säte i Finland agerade han självständigt vilket väckte 

missnöje i riksrådet och från hertig Karl vilka försökte åtgärda detta via order till de 

civila och militären att ej lyda Klas Flemings befallningar, vilken med enkelhet 

förmådde ignorera dessa order.104 Samtidigt lyckades Fleming upprätta förbindelse 

med Sigismund och Johan Sparre vilken agerade medlare mellan dessa varpå Fleming 

på order från Sigismund rustade upp flottan för att hämta den sistnämnde samt arméer 

från Polen.105 Denne orsakade på 1590-talet splittring mellan Sveriges och Finlands 

																																																								
98	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar	Småland.	1585:	16	Kalmar	slott	och	ladugård.		
99	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Arvid	Drake,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17624,	hämtad	2016-02-15.	
100	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Arvid	Drake,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17624,	hämtad	2016-02-15.	
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102	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Magnus	Brahe,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18045,	hämtad	2016-02-15.	
103	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Klas	Fleming,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14215,	hämtad	2016-02-15.	
104	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Klas	Fleming,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14215,	hämtad	2016-02-15.	
105	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Klas	Fleming,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14215,	hämtad	2016-02-15.	
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adel med sin självständiga auktoritet samt förhindrandet av Finländska adelns 

medverkan i de (enligt Fleming) olagliga rådslag som hölls på hertig Karls begäran.106 

Årets sista månadsräkning bjuder in till ett liknande evenemang där gästande är Bengt 

Ribbing, Per Stolpe och Nils Andersson Lilliehöök som vistades i Polen runt 1588-

1589 och sedan i Stockholm på adelsmöten år 1590, även kistbärare vid Johan III:s 

begravningsprocession.107 Där finns även Kristiern Klasson Horn af Åminne som 

begynte sin karriär under Johan III:s tid, hans första nedskrivna gärning beskriver hur 

han tillsammans Carl Gustafsson Stenbock (som även befinner sig på slottet samtidigt 

som Kristiern) tillsammans framför adelns vilja angående fortsatt krigande med 

Ryssland varpå han även medverkar i Pontus de la Gardies armé som underbefälhavare 

tillsammans med Stenbock.108 På senare år följde han Sigismund till Polen år 1587 och 

sedan Johan III till Reval år 1589, vid den senare nämndes död så medverkar han i 

begravningsprocessionen.109 Efter kungens död så sändes han av hertig Karl till 

Djursholm för att medverka i förhandlingar med Erik Sparre, Gustav och Sten Banér 

för deras återinträde i rådet efter deras avsked orsakad av Johan III.110 Kristiern 

beseglar på 1590-talet både Söderköpings riksdagsbeslut år 1595 samt Arbogas 

riksdagsbeslut år 1597 vilket föreslår en liering till hertig Karl.111 Ändock ställer han 

sig vid Sigismunds sida när denne återvänder år 1598 och agiterar för dennes sak emot 

hertig Karl varpå han besatte Västerås för att sedan sitta som fången hos hertig Karl. 

Kristiern Klasson döms vid Linköpings domstol men benådas till slut.112 Hans broder 

Jacob Claesson Horn af Åminne närvarar likväl som i sin tur reste till Sigismund i 

Polen år 1587 av Johan III med budskap till änkedrottningen där och de svenska 

sändebuden (inför dennes tronföljd) varav han senare fick tjänst i dennes hov.113 År 

1589 undertecknar han rådets önskan om Sigismunds fortsatta plats som kung i 

Polen.114 Under 1594/1595 agerar han medlare mellan Karl och Sigismund varpå han 

deltog i Söderköpings riksdag och senare deltog i hertig Karls krigföring i Finland år 

1587 men blev sedan Klas Bielkes, Sigismunds ståthållare, närmsta man efter att 

Stockholm belägrats av Sigismunds män. Efter Karls seger begav han sig till Finland 

																																																								
106	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Klas	Fleming,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14215,	hämtad	2016-02-15.	
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och sedan Reval år 1599 varpå han hamnade i stor onåd hos Sigismund som anklagar 

denne för lögner.115 

 

Där finns även Carl Gustafsson Stenbock av både Sigismund och Karl blev 

befullmäktigad som överstebefallningsman i Kexholm (tidigare Finland) där han sedan 

av hertig Karl beordras att framföra klagomålen riktade mot sin svåger Klas Fleming 

(som också även han besöker vid samma tidpunkt) vilket han dock inte lyder varpå 

hans förläningar i Småland dras in av hertigen år 1596.116 Samma år beger han sig till 

Sigismund i Polen som tillsätter honom som ståthållare över Kalmar slott och län samt 

Öland vilka han får i uppdrag att försvara.117 När Karl efter Arboga-riksdagen intar 

Kalmar slott så fängslas Carl Gustafsson Stenbock och sätts i först Nyköping och sedan 

Gripsholm. Han döms även i Linköping år 1600 men blir även han benådad varpå han 

återfår sina gods. 118 

 

Till sist befinner sig även Gustav Axelsson Banér på slottet vid den här tidpunkten som 

redan år 1568 hamnade i god gunst hos Johan III vilken han hjälpte till makten i 

dennes krigståg mot sin broder.119 Redan som 22 år gammal tillsätts Gustav som 

hovmarskalk år 1569 av den nye konungen och deltar därmed vid riksdagen i 

Stockholm samma år varpå han vid Johans kröning mottar riddarslaget och blir riksråd 

samtidigt med befäl i Västergötland.120 År 1571 blir han fältöverste i Finland och 

mottar stora förläningar. Han utses sedan till att verka för Johans intressen vad gäller 

den polska tronen år 1572 och bevakar därmed dennes intressen i Polen som 

misslyckas.121 Han erhöll därefter många uppdrag å kronans vägnar som diplomat och 

medlare för både Johan och hertigen Karl varpå han ersattes med ytterligare 

förläningar och hög avlöning medan han samtidigt kom närmare kungafamiljen än 

någon gjort tidigare (anklagas bl.a. senare av Karl för att ha haft köttsligt umgänge 

med prinsessan Elisabet).122 Han ingick vid slottsloven i Stockholm i Erik Sparres 

frånvaro 1586 och framförde konungens talan inför ständerna i riksråden under år 

1587. Vid Sigismunds tronföljd erhålls han med uppdrag att förmå adeln att bistå med 

																																																								
115	Svenskt	biografiskt	lexikon	Horn,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13802,	hämtad	2016-02-16.	
116	Svenskt	biografiskt	lexikon	Stenbock,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20066,	hämtad	2016-02-16.	
117	Svenskt	biografiskt	lexikon	Stenbock,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20066,	hämtad	2016-02-16.	
118	Svenskt	biografiskt	lexikon	Stenbock,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20066,	hämtad	2016-02-16.	
119	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
120	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
121	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
122	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
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fartyg och förnödenheter varpå han följer S. till Polen för att se till rikets intressen vid 

den polska riksdagen.123 Efter övertalande från Johan III att ta tjänst som ståthållare i 

Reval sitter han där fram till 1589 och fungerar därefter som medlare mellan 

Sigismund och Johan III.124 När väl mötet mellan Johan III, adeln och Sigismund stod i 

Reval år 1589, i Gustav Banérs boning, så hamnar han i onåd hos Johan III då han 

enligt denne vid mötet hetsat Sigismunds tronföljd i Polen och senare motsagt dennes 

hemresa vid mötet i Reval jämte en rad andra anklagelser om misskött arbete som 

hovmarskalk och ståthållare varpå han förlorade sitt ämbete som ståthållare i Reval 

samt sina gods och erhöll exil från Reval.125  

 

Han försonades dock med hertig Karl år 1592 och hamnade i god gunst hos denne 

varpå han vid emottagandet och rådsmötet av och med Sigismund, jämte Nils 

Gyllenstierna (som befann sig på Borgholms slott tidigare), i Stockholm bistår till stor 

del för hertigen Karls sak för motverkan av konflikt.126 Han medverkar därefter i 

hertigens rådskrets och undertecknar likväl Söderköpingsriksdagens beslut år 1595 

men blir sedan misstänksam mot hertig Karl efter Arbogariksdagen där hårda 

förhandlingar står. Efter riksdagen i Uppsala år 1598 förtäljer Samuel Laski, 

Sigismunds sändebud som avfärdats av hertigen, om Karls våldsamma planer. Vid det 

här laget har hans bror Sten, Erik Sparre och andra adelsmän redan lämnat landet varpå 

Gustav också nu reser från Sverige i Ture Bielkes sällskap år 1598.127 Efter en visit i 

Danmark uppmanar de Sigismund till att med väpnad makt visa sin auktoritet i Sverige 

varpå de talar för hans sak till befolkningen i södra Sverige. De begav sig sedan till 

Kalmar där de mötte upp Sigismund och där tillsammans med Erik Sparre och Ture 

Bielke företrädde dennes sak, därefter skeppade han rytteri och knektar till 

Östergötland där slaget vid Stångebro skulle stå.128 Efter förlusten år 1598 så lämnas 

han kvar liksom många andra utav Sigismunds rådsherrar och blir sedan efter ett och 

ett halvt års fångenskap forslad till Linköping i februari år 1600 och blir sedan dömd i 

domstolen där. Gustav Axelsson Banér blir den första att avrättas under Linköpings 

blodbad.129  

 
																																																								
123	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
124	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
125	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
126	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
127	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
128	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
129	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gustav	Banér,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19038,	hämtad	2016-02-16.	
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År 1586 begynner räkningen på sensommaren varpå en del av det forna årets gäster 

likväl stannat kvar, givetvis förekommer nya additioner såsom Erik och Bengt 

Månsson, Erik Svensson varav ej förefaller vara högborna. Likväl fortsätter året i detta 

manér fram till den tionde månaden i årsräkningen varpå en kan se, liksom 

mönsterartad som hos de andra åren, en större bjudning där Anders Svensson står som 

ståthållare. Han besöks denna månad av hertig Karl på uppdrag med ett stort sällskap 

om 30 personer.130 Samtidigt befinner sig där Jöran Posse Knutsson vilken under 1590-

talets maktkamp förhöll sig något neutral men sällad till hertig Karl, medverkandes i 

hans råd varpå han vid aktionerna mot den tidigare nämna Klas Fleming hamnar i 

hertigens skottlinje, fram till detta har han verkat som ståthållare i Västergötland och 

instiftat personer i hovet enligt Sigismunds mått.131 År 1597 flyr han till Polen och står 

personligen för planerandet utav Sigismunds fälttåg mot Sverige och dennes farbror.132 

Efter fredsförhandlingarna som följer mellan dessa år 1598 utelämnas han till hertig 

Karl jämte Erik Sparre, Ture Bielke liksom Gustaf och Sten Banér.133 När Sigismund 

hastigt återvänder till Polen efter sitt nederlag vid Stångebro så döms de fem i 

Linköpings domstol år 1600 liksom många andra adelsmän, varvid Jöran Posse 

Knutsson ber om nåd och frias ur fångenskap efter två år.134 Till detta sällskap hör 

även Kristoffer Torstensson (Forstena-ätten) vilken agerar som häradshövding i Ale 

härad vid denna tidpunkt.135 Till denna tillställning närvarar också en Henrik Mattson 

(möjligtvis av ätten Huggut) som ingick i slottsloven i Kalmar på 1580-talet och sedan 

befallningsman på Kexholm år 1587.136 Därefter verkade han för Sigismunds sak i 

Nyland och Tavastland varpå han sedan undkommer hertig Karl när denne tog Åbo 

slott år 1599. Han är även känd som en av anhängarna till Johan III:s katolsk-liknande 

liturgi som sattes i bruk på 1570-talet.137 Denne gästar med ett sällskap om 10 

personer, där finns även Erik Gregersson (möjligtvis husgerådskrivare vid hovet i 

Stockholm) och Olof Ryning (rönning).138 Årets sista kvartal bjuder på en sista 

																																																								
130	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1586:	4A	Kalmar	slott	och	ladugård.		
131	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Posse,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7355,	hämtad	2016-02-15;	Svenskt	
biografiskt	lexikon,	Posse,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7355,	hämtad	2016-02-15.	
132	Gillingstam,	Hans.	Nationalencyklopedin,	Posse.	(2016).	
133	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Posse,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7355,	hämtad	2016-02-15.	
134	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Posse,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7355,	hämtad	2016-02-15.	
135	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1586:	4A	Kalmar	slott	och	ladugård;	Svenskt	
biografiskt	lexikon,	Forstenasläkten,	,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14394,	hämtad	2016-02-15.	
136	Ramsay,	Jully.	Frälsesläkter	i	Finland	intill	stora	ofreden	(1909-1916)	S.	38	
137	Ramsay,	Jully.	Frälsesläkter	i	Finland	intill	stora	ofreden	(1909-1916)	S.	191	
138	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1586:	4A	Kalmar	slott	och	ladugård.	
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tillställning varpå Erik Bielke, brylling (fyrmänning) till drottning Gunilla Bielke.139 

friherre till Vik samt herre till Nynäs och anhängare till Sigismund varpå han flyr 

landet år 1598 och återkommer till Stockholm år 1607 varför han fängslas och sedan 

landsförvisas, han var även gift med Ebba Stenbock, dotter av Klas Fleming.140 

Samtidigt medverkar Christoffer Andersson för sista gången innan han officiellt träder 

till sin post som ståthållare på slottet, där finns även Erik Gregersson, Jöns Nilsson, 

Erik Bengtsson (möjligtvis Bagge af Berga) m.fl. Varpå året lider mot sitt slut i vanlig 

ordning.141 

 
Åren föreslår sammanfattningsvis, vid Christoffer Anderssons andra ankomst, att han 

tillfälligt arbetar i Bengt Ribbings ställe vilken lyser med sin frånvaro under hälften av 

räkenskaperna för dessa år. Sigismunds besök är likväl intressant då det ger vid 

handen, eftersom hans ankomst sammanfaller i samma period som Christoffer 

Anderssons, en ytterst lyckosam samordning i tiden eller att Christoffer helt enkelt 

erhållit en tjänst som tjänare eller hovman hos Sigismund vilket i sin tur torde förklara 

deras oerhört synkroniserade besök samt att det passar in i tiden sett till Christoffers 

kronologi. Exemplet på en fogde eller ståthållare som sedan sin tjänst fått anställning 

vid hovet är även förekommande enligt statistiken presenterad för Finland och 

Östergötland av Mats Hallenberg i Kungen, fogdarna och riket. 142 Att döma av 

sällskapet som vistas på slottet under året så förefaller många utav dem hålla god ton 

gentemot Sigismund sett till deras individuella historia, däremot så påvisar många i 

detta umgänge tendenser till skiftningar med de politiska vindarna som skall följa ett 

decennium senare då många av dem vinner mycket på att sälla sig till hertig Karl. På så 

vis kan en antyda att Sigismund generellt tenderar att välja dåliga klienter bortsett från 

en liten mängd trogna tjänare, de mest tydliga Klas Fleming, Gustav Banér och Johan 

Sparre. 

 

 
 

 

																																																								
139	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	
Vol.	1,	S.	355	
140	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	
Vol.	1,	S.	361	
141	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1586:	4A	Kalmar	slott	och	ladugård.	
142	Hallenberg,	Mats.	Kungen,	fogdarna	och	riket,	1999.	S.	308-320	
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7.4 Kalmar slott 1587-1592 
 

Vi har tidigare sett Christoffer Anderssons position vilken till synes varierat i grad vad 

gäller ansvarsområde, sällskap och umgängeskrets på Borgholms slott. Avsaknaden av 

information vad gäller perioden mellan hans tjänst som fogde samt hans framtida tjänst 

som ståthållare, vilken vi i detta kapitel ska utreda än mer, föreslår i samband med den 

ovan presenterade informationen där han klart och tydligt vistats i sällskap med 

ståthållaren på Kalmar slott förmodligen fyller en tillfällig position för denne och 

gästar i samband med Sigismund och visar sig därmed ingå i en större krets som alla 

finner en koppling med varandra, då framförallt med trogenhet till Johan III och 

Sigismund vid denna tidpunkt med varierande vindskiftningar ett decennium senare i 

inbördeskrigstider. Perioden som det här kapitlet ämnar undersöka är från Christoffer 

Anderssons påvisade närvaro som ståthållare på Kalmar slott år 1587 fram till 1591 där 

han sedan byts ut mot Olof Andersson Oxehufvud, än dock så har jag valt att inkludera 

1592 års räkenskaper eftersom Christoffers närvaro likväl finns i dem längderna. 

Nämnas ska också att perioden påbjuder en stabilitet rent politiskt vad gäller väpnad 

konflikt inrikes, än dock är detta perioden för Johan III:s sista regeringsår där han 

erhåller starka motsättningar från adeln som likaväl har egna intressen vad gäller den 

kontroversiella tronarvingen och dennes eventuella hemkomst som diskuteras vid 

rådslag i Reval år 1589. Närmanden mellan Johan III och hertig Karl utförs även i 

denna period varpå Karl uppnår nya höjder av inflytande utöver sitt hertigdöme utan 

även på riksdagsnivå vilken han med omsorg sköter i Sigismunds ställe efter Johan 

III:s död år 1592.143 

 Tyvärr har 1588 års mantalslängd visat sig förstörd av tidens gång och därmed i 

oläsligt skick varav undersökningen tappar en del av sin kontinuitet, perioden 1593-

1599 är likväl ej digitaliserade vilket föreslår samma öde för dem längderna. 

 

Enligt Svenskbiografiskt lexikon erhåller Christoffer Andersson positionen som 

ståthållare år 1586,144 där han dock enligt listorna endast gästar kortvarigt med ett litet 

sällskap om tre personer i endast fyra dagar den elfte månadsräkningen.145 Hans sanna 

närvaro blir markant i 1587 års mantalslista vilken skall redovisas i detta kapitel.  

 
																																																								
143	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	237	
144	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	
145	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1586:	4A	Kalmar	slott	och	ladugård.	
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7.4.1 Sällskap och gästabud 
 

Väl installerad vid sin nya position finner Christoffer Andersson stadigt sällskap i en 

till synes lugn period, hans vanliga umgänge skall dom kommande åren bestå i Bertil 

V. Nyenstadt som varit reguljär under Bengt Ribbings- och Anders Svenssons period 

som ståthållare, till och från ingår en Abraham Nilsson, hövitsman i militären 

(åtminstone 1587).146 Likaväl håller han som sina föregångare en predikant vid sitt 

hov, denne är Knut Predikant. Början av året innehåller vistelse av Anders Svensson 

som sedan kvickt avlägsnar sig. 147  Nästa påverkande period infaller i den elfte 

månadsräkningen år 1587 varpå slottet gästas av Magnus Ribbing, Erik Nilsson, Per 

Stolpe och Arvid Persson vilka även gästat frekvent under 1584-1586.148 Månaden 

efter gästar likväl Erik Grells, Berend Sasse, Olof Bosson Oxehufvud, kusinbarn till 

framtida ståthållaren Olof Andersson, denne var honfjunkare till Johan III och var 

officer i Karl IX:s livregemente på tidiga 1600-talet.149  Där befinner sig också Nils 

Simonsson och Göran Fransson som vid denna tidpunkt är hovjunkare på Nokia i 

Finland.150 Samtidigt vistas även Erik Bielke, drottningens brylling och anhängare till 

Sigismund, vilken tidigare närvarat under tidigare ståthållares bjudningar. Möjligtvis 

kan den Lars Jönsson som även utsändes till slottet vara Laurentius Johannis som mest 

är känd som lärare och trogen anhängare till Sigismund då han tjänstgjort i det 

kungliga kansliet och vårdat arkiven däri, många utav de som på den tiden var 

institutionella lärare under Johan III:s tid drabbades hårt av hertig Karl som väckte stor 

misstanke mot och avrättade många utav dem.151 Lars Jönsson samarbetade med 

Sigismunds representant Samuel Laski under slutet av 1590-talet och tvangs sedan att 

fly till Polen runt skeendena vid Stångebro.152 

 

År 1589 visar på små förändringar och då främst i form av Dominicus Pahrs konstanta 

närvaro, arkitekten Pahr är känd från tiden och var här utnämnd byggmästare i 

samband med ombyggnationerna som framförallt Johan III bidrog med under hans 

regeringstid. Kalmar slott är idag restaurerat ett flertal gånger och mycket är ej 

																																																								
146	Nilsson,	Sven	A.	På	väg	mot	militären:	Krigsbefälets	etablering	i	den	äldre	vasatidens	Sverige.	(1989).	S.	55	
147	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1587:	7A	Kalmar	slott	och	ladugård.		
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149	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	
Vol.	5,	S.	577	
150	Ramsay,	Jully.	Frälsesläkter	i	Finland	intill	stora	ofreden	(1909-1916)	S.	38	
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original, dock så är brunnen på borggården den bäst bevarade arkitekturen av den 

Pahrska ätten och står där ännu idag.153 Således framstår år 1589 som en lugn period 

vad gäller Christoffer Anderssons ämbete då få, i förhållande till tidigare, ämbetsmän 

besöker honom i kronans tjänst. Liksom föregående presenterade mantalsräkenskaper 

så gästar ståthållaren som vanligtvis i slutet på årets räkenskaper, runt den elfte-

trettonde månaden, och vid denna tidpunkt förekommer Christoffer Andersson med 

Dominicus Pahr, Anders Svensson, Jöran Månsson, Hans Jönsson, Börje Jönsson 

Rosenstråle som är befallningsman på Vadstena slott år 1597 samt hövitsman där 

inklusive stad med hov.154 Där finns den tidigare nämnda Abraham Nilsson och Per 

Lindormsson Ulfsax som deltagit på Sigismunds sida i konflikten på 1590-talet och 

utstått hot från hertig Karl sedan 1596 då denne konfiskerade alla gårdar och gods som 

tillhört Ulfsax varpå han flydde till Polen år 1598 där han sedan avled år 1606.155 

 

År 1590 påvisar likväl också en lugnare period då Christoffer Andersson umgås i 

stadigt sällskap med Anders Svensson, Dominicus Pahr, Christiern Olsson, Måns 

Olsson och Arvid Drake af Hagelsrum som gästat slottet tidigare under Bengt Ribbings 

befäl samtidigt som Sigismunds ryttare.156 Likväl befinner sig där även Jöns Arvidsson 

Rosenbielke och Magnus Brahe på slottet som under samma decennium påvisar stöd 

till Sigismund. 

 

År 1591 års mantalslängd blir sista året för Christoffer Andersson som ståthållare på 

Kalmar slott, hans tjänst övertas av Olof Andersson som tillhör släkten Oxehufvud.157 

Denne har merit som härold i Erik XIV:s tjänst varpå han närvarat vid domen av Sture-

ättlingar år 1564.158 Han erhöll tjänst som befallningsman/ståthållare på Kalmar slott 

från och med 1591 fram till 1594 varpå han med säkerhet erhöll tjänst som ståthållare 

(tiden innan är tveksam än dock fast han i praktiken fungerade som ståthållare så kan 

titeln ej med säkerhet fastställas) av Sigismund.159 Under denna period vistas dock 

																																																								
153	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Dominicus	Pahr,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7938,	hämtad	2016-02-15.	
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Christoffer Andersson på slottet regelbundet vilket tyder på att han innehaft en tjänst i 

området alternativt fortfarande som fogde på slottet. Till synes talar mantalslängden för 

att Olof Andersson med sällskap suttit som just ståthållare på slottet om en räknar bort 

Anders Svensson som gästar någorlunda frekvent under perioden, han är dock ej 

mönsterartad frekvent och kan med tanke på hans lilla sällskap räknas till 

underhuggare.160 

 

År 1592 fortgår i föregående års anda med styrkande av Olof Andersson Oxehufvuds 

position som ståthållare, gästande på slottet har sedan år tillbaka kulminerat och är nu 

lägre än någonsin vad gäller både antal och huruvida det är personer med social status 

som besöker. Av dessa befinner sig Borgholms befallningsman Hans Bröms.161 Vid 

sidan närvarar även Niels Nilsson, Fru Märta Arvidsson Drake af Hagelsrum och 

Erland Björnsson Bååt som senare blir riksråd år 1609.162 1592 års mantalslängd förblir 

den sista inom tidsavgränsningen och den påvisar en än stabilare visitering från 

Christoffer Andersson, styrkandes hans fortsatta arbete i trakten, enligt 

Svenskbiografiskt lexikon så avslutas hans tjänst som ståthållare år 1591 men förtäljer 

därefter intet mer förrän hans eminenta dödsdag år 1599.163 Vad som där sker skall 

kartläggas i nästkommande kapitel benämnt Vinnare och förlorare.  

 

Sammanfattningsvis förefaller perioden 1587-1591 vara Christoffer Anderssons 

kulminerande period vad gäller karriär men det visar sig även vara den minst aktiva 

vad gäller gästande och allmänna intriger i landet samtidigt. En sorts stabilitet i 

mantalslängderna kan avgöras vilket även kan tolkas som att Christoffer Andersson ej 

håller en högre social status och därmed även ej ett större inflytande, likväl så 

förekommer under perioden viktiga personligheter såsom läraren Lars Jönsson Laelius, 

Per Lindormsson Ulfsax, Olof Andersson Oxehufvud och Arvid Drake af Hagelsrum; 

alla med starkare koppling till Sigismund och även trohet till denne. Christoffer 

Anderssons position blir även tydlig via adressatregistret till Riksregistraturet där han 

från och med 1585 erhåller brev-korrespondens aktivt med främst uppdrag och 

uppgifter att utföra och då främst fogdeuppdrag såsom att betala in skulder i smör 

																																																								
160	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1591:	13	Kalmar	slott	och	ladugård.	
161	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1591-1594	Kalmar	slott	och	ladugård.		
162	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Bååt,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16242,	hämtad	2016-02-17;	
Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1592:	6	Kalmar	slott	och	ladugård.	
163	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	
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etc.164 Från och med 1587 talas än mer om fullmakter (t.ex. till att inhandla råvaror), 

påskyndande av arbetet med byggnationer, stenhuggning på Öland, avlöning, 

rättegångar (lokala).165 Vid 1592 slutar han helt att erhålla brev enligt registraturet 

varvid istället Olof Andersson begynner korrespondens i samma manér som 

Christoffer tidigare gjort.166 Christoffer Anderssons historia får ett abrupt mellanrum 

enligt svenskt biografiskt lexikon likväl som Riksregistraturet från och med hans 

avträde från tjänst som ståthållare år 1591, hans frekventa besök på Kalmar slott ända 

invid år 1592 talar för att han fortfarande haft tjänst allra minst i området med omnejd 

och då antagligen som fogde eller en typ av befallningsman.167 Likaväl förekommer 

Olof Andersson allt mer sporadiskt i adressatregistret fram till hans avsked från posten 

år 1596 varpå han försvinner ur registret.168 

 

 

8. Vinnare och förlorare 
 

Detta kapitel ämnar kartlägga de sista saknade åren i Christoffer Anderssons historia 

men också utröna nyckelpersonernas del i spelet som ligger till bakgrund för 

inflytandet som denne erhöll med sin enkla bakgrund som ofrälse och vilka 

konsekvenser deras gemensamma historia till slut utstod. Till en början måste de 

närmsta åren efter arkivmaterialens avslut utrönas och mer specifikt vilka skeenden 

som ger upphov till slutet för vår protagonist och hans umgängeskrets. 

 

 

8.1 Kalmar slott 1593-1597 

  
Olof Andersson Oxehufvuds position som ståthållare kan diskuteras rent titulärt under 

hans tidiga karriär på Kalmar slott, däremot kan det säkerställas att han på sina axlar 

burit på ett större ansvar än de andra listade i mantalslängderna med tanke på hans 

vidgade storlek vad gäller hans privata sällskap.169 Hans karriär och relation till 

																																																								
164	Riksarkivet	SE/RA/1112.3/1	Adressatregister	till	Riksregistraturet	1585-1587	
165	Riksarkivet	SE/RA/1112.3/1	Adressatregister	till	Riksregistraturet	1585-1597;	Riksarkivet	SE/RA/1112.3/1	
Adressatregister	till	Riksregistraturet	1588-1592	
166	Riksarkivet	SE/RA/1112.3/1	Adressatregister	till	Riksregistraturet	1588-1592	
167	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	
168	Riksarkivet	SE/RA/1112.3/1	Adressatregister	till	Riksregistraturet	1593-1594,	1595-1596	
169	Riksarkivet	SE/RA/5121:05	Landskapshandlingar,	Småland.	1591:	13	Kalmar	slott	och	ladugård.		
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Sigismund säkras sedan då han av denne utnämns specifikt till ståthållare på Kalmar 

slott år 1594.170 Denna trogenhet till den polske kungen som ytterst sporadiskt valde att 

vistas i Sverige under perioden blir naturligtvis problematisk liksom för så många 

andra som under denna period valde att stödja den rättmätiga konungen.  

 

Samma år som denne tillsätts utav Sigismund är året som den polske kungen tillsätter 

en rad nya ståthållare för att motverka hertig Karls inflytande över riksdagen vilket 

föreslår att Olof Andersson Oxehufvud utgör en del i konflikten, denne sitter dock 

endast till senast 1596 då han ersätts, på Sigismunds bevåg, av Carl Gustafsson 

Stenbock. 171  Med Karls kontinuerligt ökade inflytande först genom riksdagen i 

Söderköping år 1595 så har riksrådet dittills sällat sig med och efter Karls vilja men när 

de senare nekade till väpnad konflikt med just Klas Fleming, som tidigare visat sig på 

besök i kronans tjänst på Kalmar slott under Bengt Ribbings tid, avsade hertig Karl sig 

riksrådet och förlitade sig istället på ständerna och bönderna varvid han till slut vid 

Arboga-riksdagen år 1597 förmådde uppnå statusen som riksföreståndare och rådets 

främsta man.172  Senare samma år med krigsmakten erövrade han Kalmar slott och 

Älvsborg samt Åbo-slott i Finland efter Klas Flemings död år 1597.173 Vid erövringen 

av Kalmar slott avsatte han Carl Gustafsson Stenbock som vid hertigens ankomst till 

Kalmar överräcker nycklarna och hamnar därefter i fångenskap varpå han vid 

Linköpings domstol år 1600 döms men frikänns.174 

 
	
8.2 Släkten Sparre och vidare skeenden 
 

Nyckelpersoner som kommer att spela en stor roll i konflikten mer specifikt riktad till 

Kalmar slotts skeenden på 1590-talet innefattar även bröderna Erik och Johan av ätten 

Sparre. Den förstnämnda var en framträdande medlem av riksrådet från och med 1575, 

hans goda relation med Johan III understrykes av hans giftermål med Ebba Brahe vars 

ätt i sin tur haft framträdande roll i Johan III:s politik. På 1580-talet sällar han sig till 

den föregående nämnda kungen mot hans bror i de mindre konflikterna dessa har och 

																																																								
170	Elgenstierna,	Gustaf	(red.)	(1925-1936).	Den	introducerade	svenska	adelns	ättartavlor.	Stockholm:	Norstedt.	
Vol.	5,	S.	576	
171	Svenskt	biografiskt	lexikon	Stenbock,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20066,	hämtad	2016-02-16.	
172	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	237-238	
173	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	238	
174	Svenskt	biografiskt	lexikon	Stenbock,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20066,	hämtad	2016-02-16.	
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agerar diplomat i frågan om Sigismunds tronföljd i Polen som han arbetar för och i 

slutändan visar sig vara en viktig bidragande faktor vid själva valet.175 Än dock hamnar 

han i onåd hos konungen då han tvangs, med villkor från det polska riksrådet, att 

Sverige skulle överlämna Estland.176 

 

När Johan III dör 1592 så görs närmanden mellan Erik Sparre och hertig Karl vilket 

fallerar efter Söderköpings riksdag när Karl driver en alltmer aggressiv politik.177 

Konflikten mellan dessa tar dock allvarlig fart efter riksdagen i Arboga när hertigen 

hotar Klas Fleming varpå öppna strider utbryter och Erik Sparre tvingas fly till Polen 

år 1597. Erik Sparres vidare omläggningar med Sigismund i Polen resulterar i 

övertalandet av denne att vända åter till Sverige med väpnad makt för att återta 

kontrollen.178 

 

Johan Sparre däremot förefaller ej ha en lika utarbetad meritlista som sin bror, än dock 

förblev han ingift i Brahe-ätten efter en rad missöden varpå han gjort en tysk 

adelsflicka gravid under sin förlovning med Margareta Brahe vilket hans broder Erik 

till slut lyckades styra upp.179 Från tidiga 1500-talet tjänstgjorde han som ryttmästare i 

fälttågen mot Ryssland varpå han sedan förblev hovjunkare från 1586 och framåt samt 

sedan rådsman. Hans relation till Johan III försvagas även i samband med Sigismunds 

tronföljd i Polen varvid Johan Sparre gör uttalanden om att denne ej bör återresa till 

Sverige utan stanna kvar för personalunionens bästa. Js relation till Sigismund 

förbättras dock avsevärt då han närvarar vid dennes bröllop i Polen varpå han sedan 

(tvingas?) till trohetsed till denne på tidiga 1590-talet.180 Efter detta så är han verksam i 

Småland på Bergkvara slott som en motpol till Karls representant Anders Svensson 

Stråle af Ekna, som länge vistats och tjänstgjort på Kalmar slott och som runt år 1598 

sitter som ståthållare på Kronobergs slott i hertig Karls trogna tjänst.181 Det är 

uppenbart att Sparrebröderna vid den här tidpunkten lever olika liv men dessa 

sammanlänkas tvärt i skeenden som skall få digra konsekvenser.  

 

																																																								
175	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Erik	Sparre,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6186,	hämtad	2016-02-15.	
176	Larsson,	Lars-Olof.	Nationalencyklopedin,	Erik	Sparre.	(2016).	
177	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Erik	Sparre,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6186,	hämtad	2016-02-15.	
178	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Erik	Sparre,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6186,	hämtad	2016-02-15.	
179	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sparre,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6160,	hämtad	2016-02-15.	
180	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Sparre,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6160,	hämtad	2016-02-15.	
181	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	72	
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När Sigismund övertalas till att resa till Sverige för att överta makten åter igen så reser 

han via Östersjön och återtar först Kalmar slott där Johan Sparre tillsätts som 

ståthållare. Hans närmsta man rekryteras inifrån; Christoffer Andersson Gyllengrip.182 

Anders Svenssons karriär som ståthållare på Kronobergs slott slutar även här abrupt 

efter att knekthövitsmannen Jon Påvelsson intar slottet i ett raskt anfall varpå Anders 

Svensson forslas till Kalmar som fånge.183 

 

När väl slaget vid Stångebro står år 1598 så lider Sigismund ett nederlag.184 Vid 

förhandlingarna som följer i Linköping tvingas Sigismund att överlämna en del av sina 

trogna adelsmän som gisslan i utbyte mot sin garanterade hemkomst till Polen.185 En 

utav dessa adelsmän är Erik Sparre som år 1600 efter ett års fångenskap döms och 

avrättas i Linköpings blodbad tillsammans med andra adelsmän såsom Ture Bielke, 

Gustav- och Sten Banér.186 Samtidigt efter förhandlingarna i Linköping så lämnas 

Johan Sparre att stå kvar som ståthållare på Kalmar slott med Christoffer Andersson 

och försvara detta i väntan på Sigismunds återkomst.187 Karls seger leder till en 

belägring utav Kalmar slott i februari år 1599, redan i tidiga mars intas Kalmar stad 

och efter två månaders svälttid för försvararna på slottet så kapitulerar även de i maj år 

1599. Både Christoffer Andersson och Johan Sparre greps och avrättades tillsammans 

med ett tjog andra män på slottet i vad som benämns Kalmar blodbad.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
182	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	
183	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	72	
184	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	239	
185	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	239	
186	Lindkvist,	Thomas.	Sjöberg,	Maria.	Det	svenska	samhället,	2013.	S.	239	
187	Samuelson,	Jan.	Att	komma	till	tals;	Folk	på	Kronoberg,	1999.	S.	73	
188	Svenskt	biografiskt	lexikon,	Gyllengrip,	släkt,	http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13362,	hämtad	2016-02-15.	
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9. Slutsats och diskussion 
 

Christoffer Anderssons nyadlande på tidiga 1560-talet gav honom ett uppsving vad 

gäller karriärmöjligheter. Efter tjänst i militären under Jakob Bagge som 

skeppshövitsman och underbefälhavare bistod han med tjänst i Reval och sedan 

hovtjänst hos Elisabet Vasa. Att döma av hans tidigare karriär kan en med Mats 

Hallenbergs presenterade statistik i Kungen, fogdarna och riket se till generella 

mönster som i det här fallet överensstämmer med Christoffer Anderssons uppsving i 

social status.  

 

Som fogde på Borgholms slott befinner han sig vid en viktig utpost mot Östersjön mitt 

under slutskedet av det Nordiska sjuårskriget där slottet befästs, och befinner sig 

indirekt i en umgängeskrets med vistelse från en rad viktiga personligheter såsom 

Sigfrid Jönsson som upplevs ha högsta befäl på slottet under Christoffers första år där, 

Bengt Ribbing gästar även frekvent som är ståthållare på Kalmar slott sedan över ett 

decennium tillbaka och Nils Gyllenstierna som länge verkat under Svea rikes regenter i 

en rad olika ärenden. Christoffer Anderssons inflytande kan här diskuteras då han mot 

sin senare period som påstådd fogde enligt mantalslängderna tar mer plats i Sigfrid 

Jönssons frånvaro och sedan ej längre beskrivs på samma vis utan med mer 

framstående status vad gäller räkenskapernas introduktioner för 1582-1584. 

Borgholmsperioden är än dock bara början för dennes senare karriär och sannerligen är 

det lätt att som läsare överanalysera små förändringar i mantalslängderna som likväl 

kunde vara anomalier förorsakade av en varierad mängd potentiella faktorer.    

 

Christoffer Anderssons period under 1584-1586 förefaller vara en tid som gått förlorad 

vad gäller biografisk information, listorna visar dock att hans närvaro till stor del ingår 

inom Kalmar slotts gästande sällskap under Bengt Ribbing som ståthållare. Under 

denna period gästar de viktigaste personerna för hela undersökningens skull slottet och 

dessa innefattar vistelse från Jöns Arvidsson Rosenbielke, Arvid Knutsson Drake af 

Hagelsrum, Carl Sture, Magnus Brahe, Kristiern och Johan Klasson Hand af Åminne, 

Johan Sparre, Jöran Knutsson Posse, Gustav Axelsson Banér och Klas Fleming. Alla 

har de en koppling till Sigismund som kan ses som positiv fram till att konflikterna på 

1590-talet tätnar, varpå trogenheten vänder med varierad grad för vissa av dem vilket 

vi sett tidigare. De senare nämnda däremot har ett mer genomgående god gunst hos 
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Sigismund samt vice versa då Klas Fleming skall komma att ha stor betydelse för riket 

och den politiska konflikten som Sverige befinner sig i under decenniet, Johan Sparre 

likaså även om han påverkar och påverkas mer på en lokal nivå i och med hans abrupta 

slut i jordelivet. Samma gäller även för Kristiern Klasson som lierar sig med 

Sigismund och närapå avrättas vid Linköpings blodbad, Jakob Klasson som undsätter 

sin svåger Klas Fleming i Finland, Gustav Banér som med lång tjänst hos Johan III 

sedan flyr från landet tillsammans med Ture Bielke lierar sig med Sigismund och 

hjälper denne i hans krigståg år 1598 och sedan blir först av alla avrättad vid 

Linköpings blodbad 1600. Att döma av hur situationen ser ut i Sverige på 1580-talet är 

till synes riket, eller snarare det översta skicket, fokuserat på Sigismunds val till tronen 

i Polen; vissa mer ställda positivt och andra negativt. Det viktigaste i denna stund, 

bortsett från deras koppling till Sigismund, är också deras koppling till varandra, 

många utav de nämnda medverkar i Polen 1587, mötet i Reval 1589, rådssammanhang 

på 1590-talet, krigståget år 1598 och många avrättas likväl för deras handlingar som 

till synes (ofta) är sammanlänkade i stor eller mindre grad. Alla känner de varandra i 

varierande mängd och kan på så vis påvisas ingå i ett nätverk med Sigismund (eller 

Karl) som patron liksom de av lägre börd sannolikt förhåller sig till vänskap med 

någon inom högadeln. I varje fall så genomgår adeln vid det här laget en period där 

ställningstagande krävs och där vänner blir viktiga ännu en gång, vilket kan förklara 

uppsvinget som listornas längd utstår under denna av mig kallade mellanperiod (sett 

till Christoffer Anderssons kronologi) då de under en lugnare period, relativt, vistas 

som fränder snarare än fiender uppdelade av Vasa-ättlingarnas påtvingande konflikt.  

 

Vad gäller för Christoffer Anderssons del så kan en spekulera i ett flertal möjligheter 

som dennes karriär och sällskap kan påverkats av. För det första så måste det avgöras, 

eller snarare betänkas, VAD exakt han faktiskt gjort i denna period om tre år. Det är 

påvisat att han vistats på slottet till en relativt stor del och att han därigenom umgåtts i 

högre stående sociala kretsar, redan år 1585 får han kontinuerligt brev om uppdrag och 

dylikt vilket kan tyda på att han fungerat som fogde eller lägre befallningsman innan 

hans eventuella tjänst som ståthållare. Likväl som att han kan ha varit anställd i nejden 

så kan han likväl återvänt till militära sammanhang liksom fått anställning i hovet ännu 

en gång, alla är de möjliga scenarion som också är redan genomförda delar i hans 

tidigare karriär. Spekulativt kan han vid en potentiell hovtjänst likväl kunnat ingå i 

hertig Sigismunds hov då han sedan tidigare medverkat i Elisabet Vasas på det senare 
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1570-talet. Detta kan även styrkas av hans vistelse på Kalmar slott vid samma tidpunkt 

som Sigismund gör, likväl kan detta även vara rent slumpartat. Vad som står klart dock 

är att han vid det här laget ingår i umgänge med den unge hertigen, liksom många 

andra viktiga adelspersoner som genomsnittligt har gott lynne gentemot Sigismund, 

vissa mer och vissa mindre. Därigenom kan förklaringen till Christoffer Anderssons 

uppsving vad gäller karriär som ståthållare vilken träder i kraft året efter hans samtida 

vistelse som Sigismund och samma år som denne genomför sin resa till Polen för att 

tillträda tronen där. Att Christoffer Andersson kan vara en klient i det ovannämnda 

närverket förefaller sig naturligt då han under okända omständigheter erhåller ökat 

inflytande och karriär. 

 

Perioden som följer när Christoffer Andersson faktiskt sitter som ståthållare förefaller 

närmast som ett antiklimax i förhållande till mellanperioden där en lång rad intressanta 

personligheter förekommer, än dock så skall resultaten tolkas och likväl framstår 

perioden 1587- begynnelsen av 1591 och fram till 1592 års slut, med avsaknad av 1588 

års mantalslängder (vilket dock stöds upp av brevkorrespondensen som kan påvisas till 

året via riksregistraturet) som en oerhört lugn period sett ur ståthållarens arbetsbörda. 

Byggnationer blir viktigare under denna tid på slottet i och med Dominicus Pahrs 

framträdande närvaro. Gästande under denna tid innefattar den tidigare nämnda Arvid 

Drake, läraren Lars Jönsson Laelius och Per Lindormsson Ulfsax varav de två 

sistnämnda utstått oerhörda förföljelser från hertig Karl vilket tvingat dem båda att fly 

landet till Polen. Detta kan i sin tur tolkas utefter perioden i sig som fortfarande förblir 

lugnet innan stormen då Karl i denna tid efter Johan III död år 1592 är stiftad med att 

bistå Sigismund i dennes frånvaro på hemmafronten och således kan en anta att 

situationen på Kalmar slott och i övriga Sverige till viss del har sin koncentration 

riktad lokalt men också till den tidiga upptrappningen av konflikten mitt i det för all del 

politiskt oroande läget som riket genomlider i den ”sanna” kungens frånvaro. Likväl 

övertas ansvaret för slottet kort därefter av Olof Andersson Oxehufvud som tydligt är 

trogen till Sigismund då han erhåller tjänsten som ståthållare officiellt från och med 

1594 fram till 1596 då han ersätts som ståthållare av Carl Gustafsson Stenbock. Detta 

blir även tydligt om man ser till adressatregistret för riksregistraturet då Olof 

Andersson närapå övertar Christoffer Anderssons forna brevkorrespondens, likväl som 

att Olofs korrespondens ebbar ut fram till 1596. För Christoffer Anderssons del kan 

detta innebära en sänkt grad av inflytande i den politiska sfären då umgängeskretsen 
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till synes krymper under hans period som ståthållare, samtidigt ÄR Sigismund under 

den här perioden rättmätig kung vilket i sin tur föreslår en allmänt icke-oroande tid, 

åtminstone vid början av 1590-talet, för den som står i god gunst till denne. Men om 

perioden är stabil så finns kanske däri ej ett behov av tjänstemän, rådsherrar och adel 

att besöka för hävdande och uppdrag utan annat än vid festligare tillfällen som ej heller 

verkar påbjudas i samma mån under Christoffers ståthållarskap då det till synes är just 

lugnt. 

 

Undersökningen om huruvida denne varit en del av ett nätverk påvisar att även ifall 

Christoffer Andersson inte alltid närvarat vid samma plats som många av de större 

personligheterna som sett gästa så befinner sig dock andra utav dem där vilka sedan 

gästar Christoffer och vice versa, därigenom finns i allra minsta grad en indirekt 

kontakt genom just ett större nätverk, då beroende av personernas individuella 

intressen och mål. Frågan om denne personligen haft klienter själv i sin period som 

ståthållare är svår att besvara, sannolikt kan ståthållaren haft kopplingar nedåt i den 

sociala kedjan inom nejden men det förefaller mig likväl svårt att besvara eftersom 

arkivmaterialet ej påvisar relationen som Christoffer Andersson håller till dem av lägre 

börd och inflytande som gästat honom på slottet under den undersökta perioden och 

likväl är det magert med brevkorrespondens vad gäller annat än just uppdrag och 

påmaningar från högre instanser. Än dock ser vi besökare vilka vi ej kunnat kartlägga 

förutom några stycken som faktiskt talar för att de haft ett speciellare band till 

Christoffer Andersson så som Nils Bosson Gyllenfalk vilken vi såg i Borgholm under 

Gyllengrips mer markanta position enligt listorna och som senare förvaltar ätten 

Gyllengrips gods när Christoffers söner befinner sig i landsflykt strax efter sekelskiftet. 

Vi ser också till exempel Claes Jonsson på besök som liksom Christoffer Andersson 

börjat i enklare banor för att sedan, efter Christoffers död, bli ståthållare vilket påvisar 

att han innehaft relation med denne, han kan ses först 1579 på Borgholm och sedan på 

Kalmar slott år 1584 och befinner sig därmed på båda ställen samtidigt som Christoffer 

vilket påvisar att denne haft en form av vänskap med denne sett till hans liknande 

förutsättningar.  

 

Slutskedet av seklet påbjuder en politiskt instabil period där människor oavsett socialt 

stånd påverkas av handlingarna från adeln och uppåt, liksom jag talade om förut 

innebär, för Erik Sparres del, Klas Flemings självständiga agerande i Finland och 
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Sigismunds återkomst samt förlusten vid Stångebro i kombination med 

riksdagsständerna dennes död i Linköping år 1600. Detta alltmedan hans broder Johan 

Sparre tillsammans med Christoffer Andersson avrättats året innan efter skeenden på 

en lokalare nivå men i slutändan påverkade, oavsett politisk rang, av samma människor 

men på olika vis. Samtidigt kan detta likväl i slutändan gälla även för Sigismund som i 

förlorar hela riket till sin farbror, vi kan anta att hans val av sällskap var bittersött då en 

stor del av högadeln som sällade sig till sidor i kriget i grund och botten var klienter till 

hertig Sigismund och sedan stödjande av dennes rättmätiga plats som kung i Sverige 

fram tills att konfliktens vindar svepte över Sverige varpå många utav dem för sin egen 

säkerhet eller eget gynnande antingen valde på eget bevåg eller tvingades att sälla sig 

till hertig Karl. I slutändan ställdes alltså många inför tunga val, påverkade av deras 

egna intressen och mål… Somliga trogna, andra sällande.  

 

Historien har alltid vinnare och förlorare, i detta fall släcktes en från början ofrälse 

mans liv under i slutändan samma förhållande som det hos högburna ämbetsmän i 

direkt tjänst till historiens, i det här fallet, förlorare. 

 

 

10. Didaktisk reflektion 
 

Vad gäller didaktiska sammanhang så står den didaktiska stöttepelaren i 

lokalförankringen som alltid är viktig i skolvärlden, vad som viktigast kan påpekas i ett 

didaktiskt sammanhang är Kalmar slotts betydelse som befästning mot gränslandet och 

även specifikare skeenden som hänt såsom Kalmar blodbad. Än dock kan det förefalla 

problematiskt att faktiskt nyttja information liksom den presenterade i denna uppsats i 

vidare klassrumssammanhang då kurserna generellt är väldigt korta och egentligen 

bebyggs för att endast täcka upp den generella historien, översiktlig in till den grad att 

det som betonas mest; perspektiv och förändringsprocesser faktiskt blir irrelevanta i all 

den hast som världshistorien skall presenteras i. Därmed kan information såsom den 

mer lokala som presenterats ovan användas som blott anekdoter då tiden för en kurs 

förankrad i medeltid/renässans/stormaktstid redan schemaläggs kort. Sett till det stora 

hela kan än dock en sådan situation som i uppsatsen presenterats användas för att 

påvisa just samtida synvinklar, men från olika stånd. Sett till skolverkets ämnesplan så 

betonas där just förändringsprocesser och synvinklar varpå i praktiken världshistorien 
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skall genomgås.189 En intressant aspekt i samband med detta är även den ingående 

delen som behandlar:  

 

”Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och 

politiska förutsättningar utifrån valda områden[…]”190 

 

vilket i sin tur skulle kunna tillämpas på en lokalare nivå i klassrummet varpå eleverna 

kan studera en liknande situation till Sverige under 1590-talet och intrigerna däri. 

Sannolikt torde brevmaterial vara ett rimligt medel att använda då eleverna får läsa, 

förstå, analysera och tolka utifrån specifika, men kanske också fria, ramar. Fördelen 

med att använda historiskt korrekt material i sin ursprungsform är att eleverna kommer 

närmare historien självt, istället för att läsa översiktlig kurslitteratur på modernt mål via 

sin dator kan de istället t.ex. göra en fördjupning i nästan vilket ämne som helst, det 

kan likväl vara en större händelse som analyseras, t.ex. brevkorrespondens mellan Axel 

Oxenstierna och drottning Kristina.  

 

Därmed undviker en den monotona historieundervisning som många andra lärare 

annars tillämpar i den mån att läraren maler på utan att någon lyssnar varav de senare 

underkänns på proven. Mig förefaller det som att det torde vara mer intressant att föras 

närmare historien, dock så kan man anta att en större mängd elever ej skulle uppskatta 

1500/1600-talsskrift.  

 

 

 
	
	
	
 

 

 

 

 

																																																								
189	Skolverket,	GY11.	2011.	S.	67	
190	Skolverket,	GY11.	2011.	S.	67	



	43	

Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor: 

 

Riksarkivet, depå: Marieberg SE/RA/5121 
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Tabellbilaga I-III 
 
Tabell	I:	Borgholms	slott,	1579-1584.	
 
Namn (ätt) Period av 

vistelse 
Yrke Politisk tillhörighet Speciellt 

Anmärkningsvärt 
Sigfrid (Siffred) 
Jönsson  

1579-1583 Hovman, fogde, 
uppdrag i 
kronans tjänst, 
slottsloven. 

Denne dör tidigt men 
har haft god gunst 
hos Johan III. 

Långt yrkesverksam, 
sannolikt gott inflytande. 

Claes Jonsson  1581 Ingår i 
slottsloven 
Kalmar/Borgho
lm, senare 
ståthållare. 

Okänt under 1590-tal, 
verksam som 
ståthållare senare 
dock, därmed till 
hertig Karl. 

Befinner sig även i 
Kalmar samtidigt som 
Christoffer 

Bengt Ribbing 1582, 
1583,  

Ståthållare på 
Kalmar slott 

Hertig Karl, 1590-tal. Vistas en del i Kalmar 
efter sin tjänst, troligen 
tjänsteman efter. 

Nils Gyllenstierna 1582 Riksråd, 
Kansler, 
landshövding 
Småland. 

Sigismund Hans son tjänstgör hos 
Sigismund, hertig Karl 
blir misstänksam mot 
Nils. 

Anders Svensson 
Stråle af Ekna 

1581 Fogde i 
Kronoberg. 
Ståthållare i 
Kalmar, 
Kronoberg. 

Hertig Karl, dennes 
senare representant i 
Kronoberg. 

Vistas ofta i Kalmar även 
efter sin tjänst som 
ståthållare, antagligen 
fogde 

Olof Arvidsson 
Rosenbielke 

1582 Fogde 
Kalmar/Kronob
erg 

Okänd. Slutar ungefär när 
konflikten begynner.  

 
 
 
Tabell	II:	Kalmar	slott,	1584-1586.	
 
Namn (ätt) Period av 

vistelse 
Yrke/dåd Politisk 

tillhörighet 
Speciellt 
Anmärkningsvärt 

Arvid Knutsson 
Drake af 
Hagelsrum 

1585,  Ryttmästare, 
häradshövding 

Sigismund Tjänstgör hos hertig 
Karl men sällar sig 
till Sigismund när 
denne återvänder 

Bengt Ribbing 1584 * * * 

Olof Arvidsson 
Rosenbielke 

1584 Fogde 
Kalmar/Kronoberg 

- Slutar ungefär när 
konflikten 
begynner.  

Märta 
Arvidsdotter 
Drake af 
Hagelsrum 

1584 Fru på gods - Mor till Arvid 
Knutsson Drake, 
långväga släkt till 
Gyllengrip 

Anders Svensson 
Stråle Af Ekna 

1585, 1586 * * Kronoberg. *  

Erik Ribbing 1584 Tjänst hos Sigismund 
i Polen. 

Sigismund 
(senare Karl) 

Medverkar i rådet i 
Söderköping 1595, 
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Linköpings domstol 
1600. 

Nils Olofsson till 
Meldola 

1584 Sändebud i Finland 
mellan Klas Fleming 
och Sigismund. 

Sigismund Flyr från Åbo när 
Karl intar slottet, 
fångas in och blir 
avrättad. 

Hertig Sigismund 1584 - - Vistas i sällskap 
samtidigt som 
Christoffer 
Andersson 

Carl Sture (yngre 
ätten) 

1584 Hovjunkare, rådsman, 
lagman, 
häradshövding. 

Karl, men senare 
Sigismund. 

I Karls tjänst länge, 
därefter trogen till 
Sigismund 

Johan Sparre 1585 Ingift i Brahe, 
hovjunkare, rådsman, 
ståthållare i Kalmar 
1598. 

Sigismund Avrättas 
tillsammans med 
sin högra hand, 
Christoffer 
Andersson efter 
försvarandet av 
Kalmar 1599. 

Magnus Brahe 1585 Kammarherre till 
Sigismund. 

Sigismund Byter till Karls sida 
efter slaget vid 
stångebro, 
medverkar i 
Linköpings 
domstol. 

Klas Fleming 1585 Häradshövding, 
Riksråd, Amiral, 
Riksmarsk och 
ståthållare i Finland. 

Sigismund, denne 
visar öppet sötd 
till Sigismund 
och motsätter sig 
Karl in i det sista 

Klas Fleming är en 
av Sigismunds mest 
trogna tjänare, hans 
handlingar står 
delvis för 
konsekvenserna av 
Stångebro, 
Arbogariksdagen 
etc. 

Nils Andersson 
Lilliehöök 

1585 Vistades i Polen 
1588-1589 hos 
Sigismund. 

Sigismund Är även känd för 
sin goda relation till 
Johan III. 

Kristiern Klasson 
Horn Af Åminne 

1585 Rådsman, sändebud, 
underbefälhavare. 

Sigismund Först lierad med 
hertig Karl men 
byter sedan 
ställning, döms i 
Linköping men 
benådas 

Jakob Klasson 
Horn af Åminne 

1585 Vistelse i Polen 1587, 
deltagare i adelns 
motsättning till 
Sigismunds återkomst 
1589 

Sigismund 
(delvis) 

Hade tjänst hos 
hertig Karl ett tag, 
hans liering är 
osäker och därför 
hamnade han sedan 
i onåd hos 
Sigismund efter 
Stångebro.  

Claes Gustafsson 
Stenbock 

1585 Klas Fleming är hans 
svåger. Ansatt att 
leverera klagomål till 
Fleming, lyder ej. 

Sigismund Ståthållare i Kalmar 
år 1596, avsätts av 
hertigen Karl. 
Döms men frias i 
Linköping. 

Gustav Axelsson 
Banér 

1585 Diplomat, 
Häradshövding, 
Homarskalk, Riksråd, 

Sigismund Bryter med hertig 
Karl efter riksdagen 
i Uppsala varpå han 
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Ståthållare. efter Sigismunds 
misslyckade 
krigståg avrättas 
först av alla i 
Linköping 1600. 

Hertig Karl 1586 - - Vistas med ett 
sällskap om 30 
personer (!). 

Jöran Knutsson 
Posse 

1586 Häradshövding, 
Riksråd, 
Kavalleriofficer, 
Hovjunkare 

Sigismund Neutral under tidiga 
1590-talet, 
missnöjd med 
aktionerna mot 
Klas Fleming och 
flyr sedan till Polen 
1597, utelämnas 
efter Stångebro 
men frias till slut 
vid Linköping. 

Kristoffer 
Torstensson 
Forstena 

1586 Häradshövding - - 

Henrik Mattson 
Huggut 

1586 Slottsloven i Kalmar, 
Befallningsman i 
Kexholm 

Sigismund Undkommer hertig 
Karl när denne tar 
Åbo slott. Stödjer 
Johan III:s liturgi 
på 1570-talet 

Erik Bielke 1586 Brylling till 
drottningen, gift med 
Klas flemings dotter 
Ebba Stenbock. 
Anhängare till 
Sigismund. 

Sigismund Flyr landet 1598 
och återkommer 
1507 där han 
fängslas och 
landsförvisas. 

 
 
 
Tabell	III:	Kalmar	slott,	1587-1592	
 
Namn (ätt) Period av 

vistelse 
Yrke/dåd Politisk 

tillhörighet 
Speciellt 
Anmärkningsvärt 

Bertil V. 
Nyenstadt 

1587-1592 Tjänstgör på slottet 
under flera 
ståthållares tid 

- Sannolikt en skrivare 
eller dylikt. 

Olof Bosson 
Oxehufvud 

1587 Hovjunkare till 
Johan III:s 

Karl Tjänar som officer i 
dennes livregemente 
på tidiga 1600-talet. 

Abraham Nilsson 1587, 1589 Hövitsman i 
militären 

- - 

Göran Fransson 1587 Hovjunkare i 
Finland 

- - 

Laurentius 
Johannis 

1587 Lärare, anhängare 
till Sigismund, 
samarbete med 
Samuel Laski, 
Sigismunds 
representant. 

Sigismund Genomlider 
förföljelser från 
hertig Karl och flyr 
landet strax efter 
Stångebro 

Dominicus Pahr 1589, 1590 Byggmästare - Ökänd arkitekt från 
epoken. 

Börje Jönsson 
Rosenstråle 

1589 Befallningsman i 
Vadstena, 

- - 
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hövitsman- 
Per Lindormsson 
Ulfsax 

1589, Junker Sigismund Deltar i Sigismunds 
sak 

Arvid Drake af 
Hagelsrum 

1590 * * * 
 
 

Anders Svensson 
Stråle af Ekna 

1590, 1591 * * * 

Jöns Arvidsson 
Rosenbielke 

1590 Fogde i Kalmar 
och Kronoberg. 

- - 

Magnus Brahe 1590 * * * 
Olof Andersson 
Oxehufvud 

1591-1594 och 
frammåt 

Härold hos Erik 
XIV, Ståthållare på 
Kalmar slott av 
Sigismund 

Sigismund Byts senare ut mot 
Claes Gustafsson 
Stenbock. 

Hans Bröms 1591 Befallningsman på 
Borgholms slott. 

- - 

Erland Björnsson 
Bååt 

1592 Senare riksråd 
1609 

(Karl) - 

Märta Arvidsson 
Drake af 
Hagelsrum 

1592 * * * 

 
 


