Per Brahe d. y:s Tankebok

Av Jonas Nordin
Per Brahe d. y. (1602-1680) var en av sin tids mest framtradande gestalter,
bade genom sitt namn och sina ambeten. Trots detta har han blivit nagot av en
undanskymd gestalt i historielitteraturen, bakom sadana man som Axel Oxenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie. De framsta anledningarna torde vara
att hans karaktar inte varit lika diskutabel som den senares och hans verksamhet inte sa historiskt ingripande som den fOrres. Brahe har blivit kand som en
duglig och arbetsam ambetsman, som forsokt halla sig utanfOr hovintriger och
partistrider. Det mest traffande omdomet harvidlag torde ha fcillts av Georg
Wittrock. Han sager att "stravandet efter en verkligt ledande stallning i sjalva
riksstyrelsen over huvud synes ha varit Brahes lynne frammande. Han var fullt
nojd med en post, som gav honom ett sjalvstandigt verksamhetsfalt och tillika
ratt att saga sitt ord i alla riksvardande radslag, blott han fick obestritt njuta
den foretradesrang, som i kraft av ambete och bord tillkom honom bland rikets
yppersta man". 1 I den sista meningen framskymtar den enda svaghet som
brukar laggas Brahe till last, namligen en viss bordsdryghet.
Denna undersokning kommer att folja Brahe upp i hans dryga femtioarsalder, dvs. den tid som upptas av hans egenhandigt skrivna sjalvbiografi
Tankeboken.
Manuskriptet

Originalmanuskriptet till Per Brahes Tankebok fOrvaras i Skoklosters bibliotek.
Det aren liten volym inbunden i pergamentband, som mater 21x16,5 x 3 cm.
En, formodligen senare tillfOrd, paskrift pa parmen talar om att Tankeboken ar
skriven av Per Brahe "Hr. R. Drotzen manu propria". Att sa ar fallet star utom
allt tvivel. 2 Boken ar paginerad 1 - 191 och anteckningarna stracker sig till pag.
190, vilket utgor ungefar 2/3 av volymens totala sidantal.
Minst ett ark ar utrivet - det ar bladen mellan pag. 123/124 och 127/128.
Pagineringen lOper dock oavbruten over dessa sidor och det marks inte heller
1 G. Wittrock, art. "Per Brahe d. y." i Svenskt biografiskt lexikon, 5, Sthlm 1925, s. 703. Wittrocks artikel ar
en kortfattad men insiktsfull karakteristik av Brahe. I delar av sin uppfattning bygger ban pa. C. T . Odhners
arbete Sveriges inre historia under drottning Christinas formyndare, Sthlm 1865.
2 Detta bar intygats f6rfattaren av docent Arne Losman, som harmed tackas for flera klargorande upplysningar till denna uppsats.
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nAgot avbrott i skildringen. Pagineringen ar formodligen infdrd senare och vid
ett tillfiille, om av Per Brahe eller annan hand fAr vara osagt.
Storre delen av boken ar ford i notisform, vilken dA och dA avbryts av langre
sammanhangande redogorelser. Man kan tydligt se bur de fdrsta bladen ar
praglade av fdrfattarens foresats att skriva en prydlig berattelse; styckena ar
klart avdelade, raderna ar raka och pA jamna avstAnd, handstilen ar ordnad.
Redan efter ett par sidor marker man emellertid bur skrivhanden borjar trottna, stilen blir spretigare och rattelser och tillagg fors in i marginalen.
I den tryckta utgAvan av Tankeboken3 ar sprAkdrakten moderniserad till det
tidiga 1800-talets bruk. Fortydligande ord och sammanbindningar bar stundom tillfogats, marginalanteckningar och andringar i manuskriptet bar fOrts in
pA sin plats i berattelsen. PA nAgra fA stallen bar utgivaren gjort ofOrklarliga och
till synes godtyckliga omdispositioner inne i stycken. Detta bar emellertid inte
andrat berattelsens innehAll i nAgon storre utstrackning. NAgon medveten redigering i syfte att andra mening och innehAll kan heller inte markas. Allvarligare
daremot ar, att utgivaren pA sina hAll haft svArigheter att tyda skriften, vilket
3

Den fullstiindiga titeln lyder: SVEA RIKES DROTSET GREFVE PER BRAHESTANKEBOK, efter dess i
Skok/osiers Bibliotekfiirvarade origina/a handskrift, genom Hans Exe/lens En afRikets Herrar, Herr Grefoe
M . BRAHES fiiranstaltande, utgifoen af D. KR VTMEJER, Sthlm 1806 - Hiidanefter cit. Tiinkeboken.

76

har medf6rt felaktigheter i publikationen och ibland gor den otillforlitlig i
detaljer. Exempel pa detta kommer att tas upp nedan.
I allmanhet foljer den tryckta utgavan manuskriptets styckeindelning.
Dateringen

Att datera Tankeboken, d.v.s. faststalla tidpunkten f6r dess nedtecknande, ar
inte alldeles enkelt. Till att borja med stAr det klart att den inte ar nedtecknad
vid ett tillfiille eller under en sammanhangande period.Detar dock belt fel att,
som Petrus Nordmann gor, kalla den en dagbok4 , om han med detta avser den
vanliga betydelsen, namligen en anteckningsbok ford fortlOpande och i nara
anslutning till handelsema den beskriver.
Formodligen ar Tankeboken ford i tvA, eller snarare tre, 'omgAngar'. Den
sista, tredje, omgAngen ar lattast att ge en saker datering. I den tryckta utgavan
tar den upp sidoma 79-101, d.v.s. omkring 1/5 av det totala sidantalet.
Motsvarande sidor i manuskriptet ar pag. 154-190. De beskrivna handelsema
ligger har i tiden mellan september 1652 och februari 1655. Av allt att doma ar
dessa sidor nedskrivna i ett strack. Handstilen ar sammanhangande och skriven
med samma svarta black. Skriften loper sida upp och sida ner nastan, tvartemot de tidigare bladen, utan nAgon styckeindelning. Flera av de styckeindelningar som har finns i den tryckta utgAvan, ·ar i sjalva verket nya blad i
manuskriptet. Att handelsema ar nedtecknande en tid efterat visas av att Brahe
tillater sig en viss framsynthet i berattandet. Om en handelse som diskuterades
under riksdagen i september-oktober 1652 sager han t. ex.: "Emedlertid f6randrade sig mycket tillstandet ... sA val 1652 som 1653" (s. 80). 5 Har foljer han
inte heller nAgon strikt kronologi utan hoppar ibland mellan Artalen.
De handelser som fyller dessa avslutande sidor ar Kristinas sista regeringsAr
och abdikation. Att handelserna skildras med en i Tankeboken enastAende
utf6rlighet har sakert inte enbart med deras betydenhet att gora, utan aven med
att de synnerligen upprort Brahe.
Kortfattat skisserar han bakgrunden - Kristinas sista regeringsAr frAn slutet
av 1652 till januari 1654 (s. 79-82). Darefter foljer de viktiga handelser som
utspelade sig under 1654, med Kristinas abdikation och Karl Gustavs trontilltrade. Det sista datum som omnamns ar den 5 februari 1655 (s. 101) och helt
sakert ar det, som vi skall se, omkring den tidpunkten som de sista bladen
nedtecknats.
PA sidoma 96- 97 skriver Brahe, att Kristina efter "afdankningen" givit sig
ivag pA resan soderut genom Danmark och Tyskland och "iir nu i Brabant"
(kursivering har). Kristinas vistelse i Antwerpen och Bryssel (de bAda orter i'
"Brabant" dar hon hade sina Iangre uppehall) varade mellan augusti 1654 och
september 1655. Hennes langa vistelse dar skall ha f6rbryllat samtiden mycket.6 Notisen mAste alltsA ha skrivits nAgon gAng mellan den 5 februari och
september/oktober 1655. Det gAr emellertid att dra gransema annu snavare. I
4

P. Nordmann, Per Brahe. Il/ustrerad lefnadsteckning, Helsingfors 1904, s. 222. Detta ar fortfarande den
enda heltackande biografin over Brahes levnad. Tyvarr lider den av stora brister genom sina ofta fOrenldade
perspektiv och ibland rena sakfel, beroende pi\ slarvig lasning av kiilloma.
s Alla sidnummer inom parentes hanvisar, om ej annat anges, till Tiinkeboken.
6 S. Stolpe, Drottning Kristina, u. o. 1982, s. 269 o. 280; Christina. Drottning av Sverige. Nationalmusei
utstallningskatalog 305, Sthlm 1966, s. 26; C. Weibull, Drottning Christina, Sthlm 1931, s. 133.
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december 1654 bestamdes, att 1655 Ars riksdag skulle begynnas den 26 februari. Den oppnades dock inte forran i borjan av mars. 7 I Tankeboken heter det
att "Riksdagen for 1655 [blev] beramad till den 26 Februari". 8 AlltsA, om
uttalandet tydes ratt, har riksdagen annu ej hAllits nar detta skrives. Vi fAr dA en
tidsgrans mellan den 5 och den 26 februari. Det forutsatter visserligen att de tvA
avslutande korta notisema om den 4 och 5 februari, inte ar inforda senare. Men
om vi bortser frAn dessa kan vi med bestamdhet saga att boken avslutats nAgon
av de tvA f6rsta mAnadema 1655. Om vi dessutom vet att Per Brahe under
februari mAnad lAg sjuk i sitt grevskap,9 sA ar det rentav mycket troligt att han
tillbringade denna sjukdomstid med att nedteckna den senaste tidens omskakande handelser.
Ett senare avslutande fAr ocksA anses uteslutet, dA han inte med ett ord
antyder nAgot om de stormiga handelsema pA 1655 Ars riksdag, eller Kristinas
nAgot senare (3 november) offentliga overgAng till katolicismen.
Vi kan nu alltsA med tamligen stor sakerhet saga oss ha fastslagit tidpunkten
f6r nedtecknandet av Tankebokens sista del. Detar omkring tvA och ett halvt
Ars handelser (frAn sep. 1652 - feb. 1655) som skrivits ned vid ett tillfalle. Att
tidsbestamma de tidigare notisema !Ater sig inte goras med samma exakthet.
Det blir har frAga om sannolika gissningar.
Som namnts ovan f6refaller Tankeboken ha forfattats i tre omgAngar. Den
f6rsta omgAngen borjar med bamdoms- och studieAren och for upp i vuxen
Alder, f6rmodligen till det i skrivande stund aktuella datumet. I den andra
omgAngen har Brahe sedan undan f6r undan uppdaterat anteckningama, troligen med ganska ojamna mellanrum. Gransen mellan f6rsta och andra omgAngen bor alltsA visa tidpunkten for Tankebokens pAborjande. Denna tidpunkt
torde ligga omkring mitten av 1640-talet, eller nAgot tidigare. Att den inte ligger
senare - lAt saga omkring 1650 - antyds forst och framst av nAgra anteckningar om perioden 13 maj - 24 augusti 1645. Dessa - och endast dessa - notiser
ar namligen inforda av en annan hand an Per Brahes. 10 Det ar troligen en
sekreterare - vilket antyds av den prydliga handstilen - som fAtt vidaref6ra
den redan tidigare pAborjade Tankeboken. Ytterligare ett tecken pc\ vAr formodans riktighet ar, att Brahe efter sin forsta hustrus dod Ar 1650 synes ha
kompletterat aldre anteckningar, genom att fora in notiser om henne i marginalen. Vi Aterkommer till detta nedan.
Det tidigaste sakra datum, fore vilket Tankeboken inte kan ha pAborjats,
ligger sA lAngt tillbaka som andra halften av 1630-talet. PA sidan 38 berattar
Brahe om sin andra dotters dod 1634 och begravning Aret efter. Men redan pA
sidan 25 omnamner han henne i samband med f6dseln 1631 som "min sal.
<lotter Magdalena Hedvig Brahe". Likadant skriver han om sitt fjarde barn:
"Emellan loch 2 Januari 1636 blef min son Fredrik f6dd pA Visingsborg, och
dodde i Juli 1637 pA Dimbo" (s. 43). AlltsA har vi en ungefiirlig och ganska vid
tidsgrans for pAborjandet, som stracker sig frAn slutet av 1630-talet till mitten
7

A. Fryxell, Berii.ttelser ur svenska historien, 11, Sthlm 1851 s. 86; Sveriges ridderskaps och ade/s riksdagsprotokol/ (SRAP), 5: 2, Sthlm 1875, s. 3 o. 386.
8 Tii.nkeboken, s. 100, kursiv har. Vidare stflr: " hvartill Gud gifve sin milda nfld och sin ymniga valsignelse
till allt godt fOrrattande".
P. Nordmann, a.a., s. 222. Jfr Tankeboken, s. 101.
10 Notisema flterfinns pfl s. 69 f. i den tryckta utgAvan, och pA pag. 124 i manuskriptet. Dessa notiser ar
precis som ovriga fOrda i jagform.
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av 1640-talet. Vi skall nu se vilka skat som talar for, att den pAborjats narmare
den senare gransen.
Fram till kriget med Danmark 1643-45 har anteckningarna forts i en
sammanhAllen stil med, relativt sett, nAgot langre stycken. Vid denna tid antar
de emellertid en mera kortfattad notiskaraktar. Aven vid byte av black kan man
i manuskriptet se snabbare skiften. Detta talar f6r en successiv uppdatering.
Till yttermera visso forekommer i senare delen av Tankeboken pA flera stallen
anteckningar i presens. 11 Vidare har Per Brahe vid denna tid nAtt hojden av sin
bana. Han ar - vid omkring fyrtio Ars Alder - huvudman for rikets fornamsta
slakt, han ar en av landets storsta enskilda jordagare, 12 han har haft olika
diplomatiska uppdrag och en tid framgAngsrikt verkat som generalguvernor i
Finland samt har, framf6r allt, vid denna tid erhAllit den post han hela tiden
stravat efter: riksdrotsambetet - det i rang yppersta ambetet nast konungens.
Det ar inte otroligt, att denne man som lagt framgAng till framgAng, nu anser
det vara dags att summera sin levnad.
Innehallet
Den overvagande delen av Tankebokens anteckningar ar av offentlig och
politisk natur. Vart att notera ar, att det inte enbart ar sjalvupplevda handelser
som noteras, utan det forekommer ofta utblickar mot den politiska varlden.
FramgAngarna pA krigsskAdeplatserna noteras givetvis med intresse, likasA fAr
de mAnga riksdagarna stort utrymme. !bland kan Brahe lufta sina Asikter i
inrikespolitiska frAgor - fr. a. galler detta det sista avsnittet om Kristinas
tronavsagelse - men nAgra Per Brahes utrikespolitiska sympatier eller nAgon
'partitillhorighef ar svArt att utlasa. Han har bl. a. av S. I. Olofsson kallats
fransksinnad. 13 Om man ·domer efter Tankeboken, sA verkar sanningen ligga
narmare Lorenzo Magalottis uppfattning: "Till sina sympatier ar han hvarken
fransman eller spanjor utan endast bojd for hvad som ar f6r landet nyttigt". 14
Karakteristiskt ar Brahes uttalande om den tyska riksdagen i Frankfurt am
Main 1634, dar inte bara Sveriges fiender, utan aven dess allierade fAr utstA
klander. MAnga, sager han, "voro afundsjuke pA Sveriges lycka ... Churforsten
af Saxen blAste under och slog omkull hvad andre uppbyggde: Churf6rsten af
Brandenburg sAg allena pA Pommern, Calvinisterne pA Konungen i England,
Hertig Bernhard af Weimar pA sin hoghet . . . Hertigarne af Brunsvick och
Liineburg bade emulation [tavlan] med Landt-Grefven af Cassel: hvar sokte sitt
interesse: Fransyska penningar forf6rde hog och lAg ... Forstar, Grefvar och
11

Se t. ex. s. 64, 70, 73 o. 77.
Enligt R. Swedlund var Brahes grevskap Visingsborg landets storsta och omfattade omkr. 1654 sammanlagt 836 manta!. Det nlist storsta, Axel Oxenstiemas Sodermore, omfattade vid samma tid 766 mantal.
Utover detta tillkom Brahes friherreskap i Finland och ett stort antal strogods. Se dens., Grev- och
friherreskapen i Sverige och Finland, Uppsala 1936, s. 337 f. Bjorn Asker har genom att undersoka
rusttjlinstrantor dock visat, att A. Oxenstiemas arvtagare 1655 troligen hade ett storre godsinnehav an
Brahe. Rusttjlinstrlintoma kan vara en osliker berlikningsgrund tor godsinnehav, men i fOrhAllandet mellan
Brahe och Oxenstiemoma ar skillnaden i rlintomas storlek sA markant, att rangordningen torde vara
odiskutabel. Se dens. Officerarna och det svenska samhiillet 1650-1700, Uppsala 1983, s. 20 o. 163. For
karaktliren pA Brahes gods se liven P. Nordmann, a.a., s. 253-285.
13
S. I. Olofsson, Drottning Christinas tronavsiigelse och trosforiindring, Uppsala 1953, s. 328. Se liven G.
Wittrock, a.a., s. 699.
14
L. Magalotti, Sverige under ar 1674, Sthlm 1912 o. 1986, s. 96.
12
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Herrar voro som barn ... De fOrde afvog skOld emot deras Herre, Kejsaren,
hvilken de sA kallade; ty sA Hinge de kallade honom deras Herre och drogo svard
emot honom, kunde deras krig intet annat beta an rebellion ... de ville aldrig
fOrklara Kejsaren fiende, mycket mindre ovardig Romerska kronan ... " (s. 34
f.).
Brahes stAndsfornamhet torde av mAnga sentida forfattare betraktas som
bans mest framtradande karaktarsegenskap. 15 Att den uppfattningen bar fog for
sig markes aven i Tankeboken. En episod kan namnas: Nar Brahe 1631 befann
sig i Preussen med Gustav II Adolf, blev ban av denne utnamnd till rAdsherre
och for darfor hem att intaga sin plats. Men Brahe, som ban sager, "disputerade
[kravde] satet i RAdet, det Grefvarne voro vane att innehafva for[e] mig,
nemligen nast Riksens Drotset, och att jag till det ringaste mAtte suttit nast de
fem hoga Riksens Embeten ... " 16 Detta gillades inte av konungen, utan Brahe
fick ta den plats ban var inkommen till emedan man trots allt bade foredragit
honom "framfOr Faltmarskalken Wrangel och de tvA andra Generalema [Ake
Tott och Johan Baner]".
StAndsfOrnamheten markes aven i det, att Brahe garna framhaver sin nara
kontakt med konungahuset. Han var pA flera satt befryndad med huset Vasa.
Per Brahes farfar och namne var systerson till Gustav Vasa. Per d. a:s hustru
var aven syster till Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje gemAI. VAr Per
Brahe var syssling till Gustav II Adolf och till yttennera visso var ju bans kusin,
Ebba Brahe, den som i ungdomen tande Gustav Adolfs karlekslAga, vilket val
ocksA fAr anses starka familjebanden. Att slaktskapen erkandes aven A den
andra sidan intygas av drottning Kristinas sjalvbiografi, dar hon skriver att Per
Brahe "stammade frAn ett gammalt och lysande bus, nara beslaktat med
vArt''. 17 Enligt konsthistorikem Wilhelm Nisser skall ocksA Gustav Adolf ha
hogt varderat Per Brahe. "Han forklarade, att om ban en gAng skulle forvisas
till en ode o och tinge valja en enda manniska till sallskap, skulle Per Brahe vara
denne ende" . 18 Genom dottern Elsa Beatas giftermAl med hertig Adolf Johan,
KarlX Gustavs bror, blev Brahe aven slakt med huset Pfalz.
Forutom i Tankeboken stoltserade Brahe aven annorstades med sina kungliga slaktingar. I den genealogi som ban lat trycka pA sitt eget tryckeri pA Visingso
finns ett antal stamtavlor som ar mycket intressanta. 19 PA sidoma 37-38 finns
ett slakttrad dar Brahe-attens ursprung leds tillbaka till Folke Filbyter. PA
sidorna 43 - 44 kan man se "The Folckungars Slackt=Register I som fordom
kallades Jarlar" och dar en av grenarna givetvis slutar med "Grefwe Pehr Brahe
I Sweriges Rijkes Drotzet I etc." PA ett tredje trad Asidorna 35 - 36 finner man
aterigen Per Brahes namn och pA andra grenar marker man t. ex. Gustav Vasa
och Karl XI. En annan sliiktskap som Braharna vArdade omt var den med
heliga Birgitta. Denna har man numera avvisat som vilande pA felaktiga grun~ Set. ex. A. Fryxell, a.a., 8, 1851 , s. 112; P. Nordmann, a.a., s. 187 f., 376 ff.; G. Wittrock, a.a., s. 691. For
den allra senaste forskningen se av. P. Englund, Det hotade huset, St him 1989, s. 41, 159 f., 260 n. 93.
16 Tiinkeboken, s. 26. Att detta forfarande verkligen bade tidigare exempel intygas av G. Wittrock, a.a., s.
687.
17
Drottning Christinas sjiilvbiografi, Sthlm 1957, s. 48 f. Om slaktskapsf6rMllandena se P. Nordmann, a.a.,
s. 18 ff. Aven G. An rep, Svenska adelns iittar-tajlor, 1, Sthlm 1858, s. 289.
18
W. Nisser, Konst och hantverk i Visingsborgs grevskap pd Per Brahe d y:s tid, 1, St him 1931, s. 4. NAgon
kalla tor uttalandet anges inte.
19
J. Widekindi et al., Imagines /LLUSTRISSIMAE FAM/Llae BRAHEae, Visingsborg 1673.
1
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der. 20 Markligt ar, att pA titelbladet till denna bok fylld av pomposa slaktskapsupprakningar, krons Brahe-vapnet av, inte en grevlig, utan blott en friherrlig
krona!
NAgot man helt saknar i Tankeboken ar Per Brahes kulturella verksamhet. 21
Brahe har sjalvklart som en av rikets absoluta toppar haft intressen pA detta
omrAde, men han har inte, sAsom t. ex. Magnus Gabriel De la Gardie, i
litteraturen blivit kand som nAgon stor mecenat. En av forklaringarna ar helt
sakert, att fA synliga tecken pA denna hans verksamhet finns bevarade. Hans
stora slottsbyggen ar antingen odelagda (exempelvis Visingsborg, Brahehus och
hans Stockholmspalats pA Helgeandsholmen) eller kraftigt ombyggda (sAsom
Bogesund och VastanA). Forutom delar av hans bibliotek, som finns bevarat pA
Skokloster, har alla hans samlingar blivit skingrade. 22
Visserligen omnamnes i Tankeboken bans mest betydande kulturella insats
- grundandet av Abo akademi - men det handlar i sammanhanget mera om
en administrativ Atgard (s. 46). I samband med detta namnes dock i den Braheattens familjekronika som skrevs pA 1660-talet de bokliga amnen, i vilka Per
Brahe var mest f6rfaren. Dessa var "serdeles (nast Theologia, therpA han sigh i
ungdomen mycket winlade) historiske studier och Antiquiteter, sA uth som
fornembligast inlendske, och ther hoos mathematiske, Astronomiske exercitier,
A hwilcka han sine leedighe stunder af Rijkzens borda enderst anwender;
hafwandes iamwahl i Astronomia om motibus Corporum crelestium [himlakropparnas rorelser] och sielfwa corporibus synnerlige wichtige meningar. Iurisprudentia ar han eij heller f6rtruten uthi ... " 23 Som synes skall han ha varit
insatt i de flesta av tidens vetenskaper - framf6rallt ar val det sista lugnande
att hora om den som skulle vara rattens hogste vArdare i riket. Nu ar ju detta
skrivet som ett f6r tiden konventionellt smicker och kan i sig inte tas som
garanti for ett faktiskt forhAllande, men det framhaver pA ett intressant satt det
polyhistorideal som hyllades vid denna tid.
Familjekronikan ar kand i ett dussintal avskrifter som var avsedda f6r
spridning pA de olika Brahe-godsen. 24 Dess f6rfattare ar okand, men det var
f6rmodligen "en Per Brahe narastAende person". 25 Arbetet behandlar Braheatten frAn Ar 1190 till 1664 och stracker sig alltsA knappt tio Ar langre an
Tankeboken. De avsnitt som behandlar Per Brahe har till stora delar Tankeboken som underlag, och i mAnga stycken ar den en ordagrann avskrift. Ibland
verkar f6rfattaren med hjalp av den egna fantasin ha utstofferat berattelsen,
men somliga avsnitt tyder pA att ban fAtt kompletteringar av Per Brahe sjalv,
antingen muntligt eller skriftligt. I Tankeboken beskriver Brahe en rundresa i
Finland 1639, och hur han under denna ~~fann tvenne Eremiter (Ryssar)". 26
Denna passus har i Familjekronikan utokats sA att vid detta tillfalle "twenne
20

Slaktartikel "Brahe'', i Svenskt biografiskt lexikon, 5, l 925, s. 637 f.
For Per Brahes intressen pA detta omrAde se fr. a. W. Nissers ovan n. 18 anfOrda verk i tvA band.
22
A. Losman, "En tammelig myckenhet skona hocker" i Bib/is l 967 s. 128; S. G. Lindberg, "Biblioteket pA
Skokloster", s. st. 1976 s. 152 ff.
23
Braheiittens fami/jekriinika. Uttagh a.ffArchivi acter om Brahe A.iten 1190- 1664 - cit. Familjekriinikan.
De delar av denna som beror Per Brahe ar publicerade hos P. Nordmann, a.a., s. 436-501. Citerat stalle
Aterfinnes pA s. 475.
24
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Eremiter kommo fram att see hwad pA farde war. Ty them f6rundrade ofwer
then myckenheet af folck, som wore i Grefwens follie, hwilcket foll Eremiteme
nAgot salsynth. - Grefwen lath sigh och icke fortryta at undfegna then ene af
them, taalandes medh honom om bans troo, och huru ban forstod Christum,
then ban kallade Michael. Grefwen lath iamwahl plaga honom medh dryckar
och speceri, thet Eremiten wal behagade, nyttiade mAttelighen och for straxt till
sith f6rra lefweme tillbaka". 27 Forutom Tankeboken bar Familjekronikans
f6rfattare aven anvant Abraham Brahes Tidebok som kalla. Abraham Brahe,
Per Brahes far, bar under Aren 1594- 1629 fort anteckningar i dagboksform. 28
Dessa ar vardefulla for att kontrollera Tankebokens uppgifter fram till det
sistnamnda Artalet. Att Per Brahe anvant sig av dessa anteckningar forefaller
mindre troligt. Visserligen forekommer i Tankeboken till synes oviktiga anteckningar, vilka man kan tanka sig att greve Per pAmints om vid Hisning av
Tideboken. 29 Skiljaktighetema i flera detaljer ar dock sA stora, att nAgot beroende fAr anses uteslutet.
Har bar inte nAgot storre arbete agnats At att forsoka identifiera Per Brahes
kallor, och frAgan fAr Iamnas oppen. Att aldre anteckningar bar anvants stAr
dock utom allt tvivel. For detta talar bl. a. alla noggranna angivelser av datum,
som vid forfattandet lAg ganska lAngt tillbaka i tiden. Visserligen forekommer
felaktigheter, men i det stora he la ar dessa korrekta.
Barna- och ungdomsaren
"Jag bleffodd Ar 1602 den 18 Februari pA Rydboholm i lilla frustugan. Konung
Carl och Drottning Christina voro vittnen, med andra flera herrar och fruar, till
mitt <lops och christendoms anammelse" (s. 1). SAlunda inleds Tankeboken och
man kan redan bar gora tvA kommentarer. Den ena ar bur Brahe redan i
inledningen framhaver sin nara relation till konungahuset. Karl IX avled ju nar
Per Brahe var endast nio Ar gammal, men genom att poangtera fadderskapet
lyckas Brahe pAvisa sitt samrore aven med denne konung. For att gora den
andra reflektionen mAste man gA till Tankebokens originalmanuskript. Utesluten ur den tryckta utgAvan ar namligen kommentaren som foljer direkt pA
fodelsedatumet: "hoc p.m.o. 30' tempore aestimato". En astrologisk notering
alltsA. Vad slags tecken man kunde utlasa ur dessa angivelser ar okant, men de
var sakerligen gynnsamma. 30
Per Brahes vidskeplighet framkommer aven pA andra stallen i Tankeboken.
Nar fredsforhandlingama i Stuhmsdorf skulle inledas sAg ban en regnbAge
"som delte sig i tvA delar och en spira midt emellan i anseende som silfver"
vilket ban boll "for ett godt tecken". 31 Vidskepelse och tron pAjartecken var ju
ingalunda ovanligt vid denna tid, och att Brahe utifrAn vAr tids synsatt stund27

Fami/jekronikan s. 473.
Abraham Brahes Tidebok, utg. av C. M. & R. Stenbock, Sthlm 1920 - cit. Tideboken. Har kallas far
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Jfr t.ex. P. B. "1618 samma vinter drogjag med mina faraldrar till Dimbo i Vestergotland" med A. B.
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om kunde se mer rationellt pA dylika foreteelser an sina samtida, visas av att
ban stallde sig nAgot skeptisk till talet om haxerier under senare delen av 1600talet. Han ansAg dA att folk "inbilla sig sA mycket" och t. o. m. att "den skarpa
exekutionen tar oka trolldomen". 32 Aven ijamforelse med sin fader verkar ban
ha ett nyktert synsatt. I Abraham Brahes Tidebok forekommer pA var och
varannan sida dromtolkningar och syner. 33
Berattelsen om bamdomsAren ar mycket kortfattad och Brahe berattar mest
om sitt umgange med konungafamiljen. Ett stycke ar mycket talande: "I stora
hogtider och kongliga banqueter var jag i Stockholm alltid tillstades; blef af
Konung Carl och Drottning Christina mycket afhAllen; umgicks ofta med de
Kongliga bamen, Hertig Carl och Froken Maria" (s. 1).
Att bamdomen ibland blev dramatisk intygas av tvA notiser: "Nar Juten kom
fOr Vaxholmen i sista Danska fejden, var jag hos min fru mor pA Rydboholm,
och dA med henne reste till Stockholm. - 1613 [ 1612?] var jag pA Rydboholm,
och stangdes huset till med redskap till vams, for nAgra hundra man Skottar
och annat frammande krigsfolks rofveri skull, hvilka Iagrade sig pA angen vid
kyrkan. Nar de fomummo motstAnd, forsokte de intet, utan brande opp Froo
gArd och drefvo motvilja pA bondema". 34 Den senare notisen avser de varvade
trupper som p.g.a. den svenska statens usla finanser inte fAtt ut sin sold, och
darfor drog plundrande genom landet. 35 Den forra notisen ar aven intressant
slltillvida, att den starker vAr datering for Tankebokens pAborjande till begynnelsen av 1640-talet; eftersom Brahe kallar Kalmar-kriget for den "sista Danska
fejden".
For resten av bamdoms- och de tidiga ungdomsllren omtalas kortfattat olika
resor i Sverige. En viss forberedelse for de varv ban genom sin bard var
predestinerad till, antyds i narvarandet vid Orebro riksdag och Gustav II
Adolfs kroning 1617 (s. 2 f. ). Men detta var naturligtvis inte en tillracklig
utbildning. For att uppnA "Wijsheet och forstAnd" skulle man anvanda sig av
tre medel: "Wyse Menniskiors taall. Nyttige bakers Hisningh, Och Landzforfarenheett" sAsom Per Brahes farfar bade utlagt det i sin Oeconomia. 36
I och for detta syfte gav sig den unge Brahe ivag pA en utrikes studieresa - en
s. k. peregrination - i oktober 1618. Denna gick genom Danmark, Atskilliga
tyska smAstater och till Frankrike. DarifrAn over till England "elfven Tames
uppfore" till London. Han avlade visit hos Jakob I i Greenwich ("Granwijk" i
Familjekronikan) och reste sedan hem till Sverige over Holland. Det langsta
uppehAllet bade gjorts vid universitetet i "Giessen i Landtgrefvens af Hessen
Darmstadt land", dar han studerade i tvA Ar och tre mAnader. Han ovade sig
"nAgot i dansande, mera i faktande" och studerade franska samt - vilket torde
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ha varit mer ovanligt for en adelsman - hebreiska. Med pa resan foljde som
preceptor en magister Israel Bringius samt tjanaren Marten Lang. 37
Brahe tillbringade halvtannat ar i Sverige innan han i januari 1623 Ater begav
sig ut pa resa. Denna gang gick den genom Danmark och till Strassburg, dar han
stannade ett drygt Ar "att studera, och Iarde rida och fiikta". Denna sistnamnda
fiirdighet fick han senare praktisera under allvarligare former, da han under
resans fortsatta gAng omnamner ett par dueller som han var inblandad i.
Farden gick vidare till Italien38 dar han besokte mAnga storre stader innan han
vande norrut igen under fler aventyrligheter. Det trettioAriga kriget rasade nu
for fullt och Brahe var ibland "i stor fara for det Kejserliga krigsfolkets skull".
Efter ett nytt uppehAll i Strassburg Akte han sA hem over Kopenhamn. Den 16
mars 1626 AtersAg han sina foraldrar i Stockholm. 39 PA vAren samma Ar, sager
Brahe, "motte jag med min k.[are] herr fader Konungen, dAjag tillbod honom
min tjenst och blef Kammarherre" (s. 9 f.).
Familjen

"Nw are tweggiahande saker till POLITIE och Krigz-brwk ... TA mAste een
Adelsman sigh fram f6r andre, ther vti bruke och finne lathe .. ." 40 Detta ansAg
Per Brahe d. a. och medan greve Per d. y. foretradesvis kom att agna sig at den
f6rra verksamheten, slog hans tva ar yngre bror Nils in pA den martialiska
banan. "Gustav Adolf skall ha betecknat honom som nast Lennart Torstenson
det storsta fiiltherreamnet i hela sin krigshar ...'' Han erholl dock en dodlig
skottskada i slaget vid Liltzen och avled den 21 november 1632, drygt tvA
veckor efter konungen. 41 Vi fAr i Tankeboken folja alla viktigare handelser i
Nils' bana, inte utan stolthet frAn greve Pers sida.
Som tecken pA sin uppskattning av de bagge broderna hade konungen, sager
Brahe, hAllit "Gref Nils's och mitt brollop pA stora Rikssalen, der ock vigseln
skedde. Konungen hamtade oss sjelf ur [farbrodern] Gref Magni hus vid stora
torget. I sal. Kon. Johans mak voro tvenne vAra brudsangar. Jag !Ag om natten i
den kammaren, nar man gAr in pA venstra handen, och min k. broder i den
kammaren At den grona gAngen. Sondagen efter stod vAr hemkomma pA Lundkrogen vid Jerntorget, och voro Konungen och Drottningen der". Detta skedde
vid pAsktiden 1628. Per gifte sig med Kristina Katarina Stenbock och Nils med
Anna Margareta Bielke (s. 18).
Nils var den ende av Pers broder som lat hara tala om sig i nAgon storre
utstrackning. Den yngste av de broder som uppnAdde vuxen Alder var Joakim
(f. 1606). Han utnamndes till overste 1630 men blev samma Ar "sjuk af hetsig
feber", i vilken han efter nAgra dagar "gudligen afsomnade" blott tjugofyra Ar
37
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gammal. Tidigare bar ban endast namnts i fdrbigaende, t. ex. nar ban blev
kammarberre ungefiir samtidigt med Per sjalv (s. 10 o. 24).
Den nast yngste brodern, Karl, namns aldrig annat an indirekt ("alla mina
syskon", s. 5). Anledningen till detta ar att ban var forstandshandikappad, ocb
av det skalet fdrekommer ban ytterst sallan i kallorna. Storre delen av sitt liv
levde ban pa Bogesund ocb ban dog 1672 vid 67 ars alder. 42
Inte overraskande omnamner Per Brahe endast sallan nagon av sina fem
systrar, foretradesvis vid giftermal eller dodsfall. Det senare ar nagot som noga
antecknas for samtliga familjemedlemmar, och betecknande for tiden ar att
dylika notiser ar ofta fdrekommande. Nagot som val ar lika tidstypiskt ar
Brahes lika ofta forekommande notiser om sjukdomar han genomlidit. Dessa
- "stora messlingen", "hetsig flackig brannesjuka", "skalfvan" m. fl. - innebar ju vid denna tid ofta allvarlig livsfara. 43
Vi bar tidigare papekat att privata handelser far langt mindre utrymme an
offentliga i Tankeboken. De inskranker sig i allmanhet till data om dodsar,
tidpunkt fdr giftermal etc. Det mest intressanta undantaget barvidlag utgor den
minnesteckning Brahe forfattat over sin forsta hustru Kristina Katarina Stenbock. Det ar en vacker bild av den kvinnas karaktar med vilken han "lefde
tillhopa i allsom storsta samja och akta karlek i tjugetva ar ... " 44 Hustrun dog i
juni 165045 och vad som ar mest intressant ar, att dessa sidor i manuskriptet ar
infogade fdrst langt senare. Detar tva ark, dvs. atta sidor, som efterat sytts in i
boken, varav tre blad bar anteckningar ocb fem ar tomma. 46 Pagineringen lOper
oavbruten over dessa sidor (aven de tomma), vilket visar att den ar senare
tillfdrd. Det star klart att dessa sidor ar forfattade efter ar 1654, eftersom
dottern Elsa Beatas dod ( 1653) ar omnamnd samt att hon var gift med Adolf
Johan, "Konungens broder" (s. 75). De ar alltsa skrivna och infogade minst
fyra ar efter hustruns dod, fdrmodligen i samband med Tankebokens avslutning efter arsskiftet 1655 (se ovan s. 6). Detta antagande styrkes av att samma
svarta black har anvants pa bada stallena. Yid detta tillfiille torde aven de i
efterhand i marginalen flerstades infogade notiserna om hustrun ha tillkommit.
Ett sadant exempel ar: "Om vintern ocb efter Jul reste jag omkring hela
Finland ... ", ocb i marginalen har tillforts: "bade m.[in] k.[ara] hustru med
mig". 47 Att Brahe flera ar efter det hans hustru gatt ur tiden kompletterat sina
anteckningar med minnesbilder av henne, fAr val ses som ett bevis pa att det
verkligen var den "akta karlek" han talar om.
Annorlunda var det med bans andra giftermal med Beata De la Gardie, anka
efter Lennart Torstenson, vilket var en rent affarsmassig overenskommelse. 48
Detta markes aven i Tankeboken, da han endast belt kort i en i efterhand infdrd
notis anmarker att "i Juli stod mitt andra brollop pa Bogesund: bolls slatt och
ratt" (s. 82). Mest talande ar dock att han skrivit fel artal - 1654 - vilket i den
tryckta utgAvan andrats till det korrekta, 1653.
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I Gustav Adolfs tjinst
I maj 1626 erholl Brahe, som namnts, sin forsta tjanst, som konungens kammarherre. Brahes verksamhet under Gustav II Adolf var varken sardeles lAng
eller imponerande, andA ar redogorelsen for denna forhAllandevis omfattande.
Anledningen till detta torde vara tvAfaldig. Deis var det en av de fa ganger som
Brahe utovade nAgon militar verksamhet, dels ville han understryka sitt samarbete med Gustav Adolf, som ju under hela 1600-talet - och aven senare besatt en enastaende prestige. Sammalunda skall ha varit fallet med Karl
Gustav Wrangel som egentligen upplevde en knappt ettarig karriar under
konungen, men som anda "sjalv inspirerat en historieskrivning, som innebar
att hans karriar knots till Gustav Adolf-minnet". 49
Per Brahes deltagande i de polska och tyska krigen (under perioden juni
1626 - december 1631) beskrives i Tankeboken pa sidorna 10-27. I tvA
episoder lAter han pAskina att han raddat Gustav Adolfs liv. Det mAste dock
sagas, att han i det stora hela verkar ha overbetonat sina egna insatser endast i
sA mAtto att han underlatit att namna andras.
Brahe hade under krigshandelserna i sjalva verket en, efter sin stallning,
underordnad befattning (overste f6r SmAlands kavalleriregemente) och spelade
pa intet vis nAgon huvudroll i kriget. Det ar mojligt att han skulle ha kunnat
avancera lika langt pa den militara banan som sin broder Nils, men Gustav
Adolf ansAg "att han med storre gagn kunde bruka Brahe i hemlandet, som
medlem av rAdet och hovratten i Stockholm". 50 Brahe Atervande darfor hem,
och den 27 januari 1632 gick han "i den Helga Trefaldighets namn forsta
gAngen i RAdet, i den lilla Canzli-kammaren ofver Rakninge-kammaren, som
vetter At den grona gangen". 51
Vi har tidigare sett hur Brahe "disputerade" en battre placering i rAdet, men
blev tvungen att boja sig for konungens befallning att ta en av de Iagre platserna. I gengald, sager Brahe, hade Gustav Adolf lovat, att "der min farbror Gref
Magnus, som var Drots, nagot dodligt vidkomme, ville Konungen ingen annan
an mig satta i stallet". 52 Flera f6rfattare har okritiskt godtagit denna uppgift.
Wilhelm Nisser vill forklara det hela sA, att Per Brahe odiskutabelt var amnad
for riksdrotsambetet, men att bAde Gustav Adolf och den forre drotsen dog i
fortid, "varfor avgorandet kom att ligga uti Axel Oxenstiernas hand. Denne
utsAg istallet sin broder Gabriel Gustafsson Oxenstiema till posten ifrAga". 53
Att Gustav Adolf dog i fortid ar ju sant, men det ar knappast sant for Magnus
· Brahe, som dog vid 69 Ars Alder efter en Iangre tids sjukdom. A. B. Carlsson
antyder i en uppsats, att den enda anledningen till att greve Per overhuvudtaget
skulle ha kommit i frAga, var hans rang. 54 Brahes egen uppgift, sager Carlsson
vi dare, fick ej heller stA alldeles oemotsagd. Gabriel Gustafsson - som ju blev
vald istallet f6r Brahe - betackade sig i forstone. Karl Karlsson Gyllenhielm
invande da att "Hans K M:t hade sjalf amat hAnom der till, Her Gabriell och
49
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bade uthi een sa long tijdh suttit i Hoffretten i Drotzens stalle och var der till
bast qvalificeret". 55 Att konungen till den viktiga posten tankt utse en knappt
30-Arig i stort sett oprovad politisk formaga (Brahe bade fungerat som lantmarskalk vid 1629 ars riksdag och 1630 ars utskottsmote), verkar ocksa foga troligt.
Det ansag i vilket fall bans radskollegor da han inte erholl en enda rost i valet.
Wittrock - som ocksa staller sig tveksam till Tankebokens uppgift - invander
riktigt att Brahe vikarierat som drots efter 1633 ars riksdag, men detta ar, bor
man komma ihag, efter Gustav Adolfs dod och sager ingenting om dennes
installning. 56 Det troligaste ar val att Brahe overdrivit nagon vag antydan fran
konungens hall, kanske pa tal om bans farfar och farbror vilka bada innehaft
posten. 57 Man bor aven komma ihag att detta skrevs omkring tio Ar efterat, dA
Brahe uppnatt <let efterstravade ambetet och saledes kunde kosta pa sig pastAendet, att redan 'gamle kungen' velat se honom dar. Tankeboken verkar namligen vara det enda stalle dar han framfort den Asikten.
Brahe och Axel Oxenstierna
Om radets reaktion pa budet om Gustav II Adolfs dod finns i Tankeboken en
beromd skildring: ~'Om Konungens dod flogo tidningama hastigt. 58 I forstone
kommo tidningar till Stockholm, att slaget var lyckligt afganget. Andra dagen
efter, som var den 8 december 1632, om morgonen klockan half 9, kom bud
efter mig, der jag satt i Hofratten, att jag skulle komma neder i den lilla
Rakninge-kammaren. Nar jag kom in, sag jag alla af Radet makta bedrofvade.
Somlige torkade ogonen: somlige vredo handerna. PfaltsGrefven [Johan Kasimir] kom emot mig i dorren och veklagade. Jag blef illa till mods, visste intet
hvad pa farde var, da jag strax med stor sorg fornam, hvad da handt bade. I
hogsta bedrofvelse och perturbation voro bade inlandske och utlandske, tviflade om valstandet och skattade att allt skulle ga under och ofver. Vi utaf Radet,
som tillstades voro, togo ett fullhugsadt rad forran vi skildes At, att lefva och do
med hvarandra for fiidemeslandets vam, nytta och forsvar, och icke allenast
bar hemma i landet att halla med all makt och enighet sakerna upratt, utan ock
att fullfolja kriget emot Kejsaren och allt bans anhang, till Hogsal. Konungens
uppsat och saker fred. Blef ockjag strax deruppa vald och fullmaktig gjord till
att draga till Tyskland, att condolera och medbeklaga pa Riksens Rads vagnar
EnkeDrottningen: sedan ock att ofverlagga med RiksCanzleren om alla saker,
och i synnerhet pa hvad satt <let Tyska kriget skulle utforas".
Denna resa blev kart och redan den 2 mars 1633 infinner han sig i radet for
att Iamna en redogorelse. 59 Men bara ett knappt Ar senare reste han ivag igen.
Brahe sager: "Jag fick ... mitt afsked At Tyskland, att sfl framt RiksCanzleren
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nAgot vidkomme, eller for orsaker skull mAste resa hem till Sverige, skulle jag
istallet blifva Legat och hafva i Tyskland direktionen ASveriges kronas vagnar,
sAsom sjfilfva fullmakten utvisar i Riks-Canzliet ..." (s. 33). Detar osakert om
det sista ar menat att visa Brahes betydelsefulla position, eller att ursakta det
klander han fick utstA efter underhandlingama i Stuhmsdorf (se nedan). Hur
som heist var Brahes fortroendekapital vid denna tid annu ofOrbrukat hos Axel
Oxenstiema. Det var namligen denne som foreslog Brahe fOr att han "1. ar en
soldat, 2. haffver han studerat, och 3. haffver han promptam linguam till att
kunna snacka med Tyskama". Ytterligare ett skal angavs senare namligen, att
som han var greve "authorizerer honom hans stAnd mycket". 60
Den 29 mars 1634 anlande Brahe till Frankfurt am Main, dar han var
rikskanslem behjalplig vid motet mellan Heilbronn-fOrbundets stander. I slutet
av Aret for han vidare till Preussen, dA han blivit utnamnd att leda fredsforhandlingama med Polen. StillestAndet i Altmark var pA vag att lOpa ut och det
gallde att Astadkomma en varaktig fred. Inte minst viktigt var, att fA det polska
Vasa-huset att avsaga sig alla ansprAk pA den svenska kronan. Som ett yttersta
medgivande hade Axel Oxenstiema satt Preussens avtradande, om man darigenom kunde fA ett femtioArigt stillestAndsavtal. Emellertid hade Sveriges styrkeposition forsvagats efter nederlaget vid Nordlingen och rikskanslem gav darfor
rAdet, att sA Uinge som mojligt forhala fredsprocessen pA det att situationen
skulle hinna battras. 61
Underhandlingama pAborjades den 14 januari 1635 och den 2 september
samma Ar "slOto vii Stumsdorf25 Ars stillestAnd, och genom Guds den Hogstes
nAd skildes med omse lyckonskningar'', sager Brahe och pApekar att i Sverige
och Polen blev underrattelsen om detta av "Rikenas Stander med stor frojd
emottaget". 62
En som inte emottog budskapet med samma frojd var Axel Oxenstiema. Han
hade fAtt se ett utkast till traktaten innan denna undertecknades. Med detta for
ogonen sande han ett brev adresserat till samtliga kommissarier med vissa
justeringar.63 Det ar formodligen detta brev Brahe refererar till dA han, efter
fordragets undertecknande, den 16 september svarar: "K. h. far. PA thett breff
han oss, Comissarier, med lakeien sende for nAgra veckor sedan belangande
vArt procedere i tractaten, bade vij skulle svaratt, men effter thett var mockett
skarpt stallt och nAgot forfAngeligit, Iota vij thett bliffva, och onskte ther med
haffva kunnatt blifvitt forskonatt,. besinnandes sAdant vara skett utaff ond
berettelse". 64 Oxenstiema svarar lika syrligt pA detta, att han skrivit formaningama i basta valmening, men han forsakrar Brahe att han "harefter in
privato intet skall bemodha honom medh mine fOrmaningar, utan beflita mig
om att gora differentie emellan dem, jag hafver att gora medh". 65
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RP, 3, 1885, 30 nov. o. 17 dee. 1633, s. 257 resp. 286. Det var fOrst i borjan av 1634 som Gabriel
Gustafsson framkastade fOrslaget, att Brahe skulle eftertrada rikskanslem i handelse av dennes frAnfalle,
RP, 4, 13 jan. 1634, s. 8 f.
6t Tii.nkeboken s. 34 ff.; Sveriges historia till vara dagar, 7, Sthlm 1926, s. 53 ff.; G. Wittrock, a.a., s. 688.
62 Tiinkeboken s. 41 f.; Sveriges historia till vara dagar, 7, s. 56. StillestAndet var pA 26 Ar. Uppgiften har kan
vara avskriftsfel av utgivaren.
63 Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevvii.xling (AOSB) bd I: 13, Sthlm 1949, brev av d. 25 aug.
1635, s. 554 f.
64
AOSB II: 3, 1890, s. 495.
65
AOSB I: 14, 1950, brev av d. 2 okt. 1635, s. 98.
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Somliga, framfor allt aldre, f6rfattare har menat att det efter detta uppstod en
personlig antagonism mellan Brahe och Oxenstierna. Man bor emellertid komma ihag att rikskanslern skrev lika forebraende till sin son Johan, som ocksa
deltog i underhandlingarna - "SA myckedt jag kan doma, moste I ilia veta,
hvadh i holla opa". 66
Ursprunget till den negativa uppfattningen kan sparas till en bok av Carl
Reinhold Berch fran slutet av 1700-talet. Berch bygger i sin tur pa en, icke
namngiven, nidskrift mot Axel Oxenstierna. Han skriver att utnamningen till
generalguvernor i Finland "icke hafva skedt med Gref Pars vilja; utan at
Oxenstierna ... fortrutit det han icke allena tinge resolvera i rikets angeUigenheter f6r de af Gr. Par gjorda of6rskrackta inkast. .. " 67 Anders Fryxell gick
annu Iangre och pastod att samarbetssvarigheter radde mellan Brahe och Oxenstierna redan innan Stuhmsdorf. 68 Ytterligare andra forfattare har velat nedtona konfliktens betydelse.69
Vilken standpunkt man intagit i fragan, verkar ofta bero pa om man ser Per
Brahes resa till Finland som en forvisning eller ej. Petrus Nordmann, som helt
underkanner allt tal om motsattningar, papekar att brevvaxlingen mellan Brahe
och rikskanslern alltid var hjartlig. Han sager ocksa, att de "hogadliga svenska
atternas medlemmar betraktade sig sasom tillhorande en familj" och att Brahes
och Oxenstiernas "divergenser i asikter ... rubbade ej markbart det band af
vanskap och aktning de hyste f6r hvarandra". 70 I Tankeboken framfors aldrig
nAgon kritik mot rikskanslern.
Generalguvernoren
ForbigAende sjatva utnamningen och alla forberedelser skriver Brahe att han
kom "Gud ske lof till Abo slott den 21 November 1637, och blef GeneralGouverneur ofver Stor-Forstendomet Finland, Aland och begge Carelerna" (s.
43 f.). Han kom att kvarstA i denna befattning till augusti 1640.
For att Iara kanna "landets belagenhet" f6retog Brahe tvA visitationsresor,
vintern 1637-38 och sommaren 1639. Det finns skfil att droja vid den senare
resan om vilken Brahe "till Regeringen ingifvit en skriftlig berattelse, hvilken
ligger i Canzliet". 71 Brahe var, enligt egen utsago, tamligen ensam om att ha
foretagit en sAdan resa om sommaren. Tidigare bade dylika resor skett "om
66

AOSB I: 13, brev av d. 23 aug. 1635, s. 545. Se aven brev d. 12 sep. s. A., AOSB I: 14, s. 33 f.
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C. R. Berch, Namnkunniga svenska herrars och fruers skadepenningar, Sthlm 1777, s. 81. Berch sager
vidare pA samma sida att "DET ar hlir icke rummet at undersoka dylika tilvitelser, eller anstalla nAgot
fdrsvar f6r Axel Oxenstierna ..."
68 A. Fryxell, a.a., 7, s. 105. Se liven bd 8, 1851, s. 116 f., dar Fryxell namnger "en bland de blittre
nidskrifterna mot rikskansleren" vilken fdrmodligen lir densamma som Berch anvant sig av, namligen:
Copia /iterarum nobi/is cujusdam Sueci et primarii viri frAn 1645.
69 Se t. ex. Wilhelm Tham i Den svenska utrikespo/itikens historia, I: 2, Stblm 1960, s. 261 : "Man bar
understundom sokt konstruera en bestamd motsattning mellan . . . hemrnaregeringens uppfattning i den
polska frAgan och rikskanslems och darvid hlinvisat till den beska, ja, skoningslosa kritik, som denne tat
vederfara fredskommissariema, sedan ban fAtt kannedom om den slutliga overenskommelsen. I sak fdrelig~er ingen sAdan motsattning".
0 P. Nordmann, a.a., s. 86 f.
71
Tiinkeboken s. 45. Denna finns utgiven av P. Nordmann, "Berlittelse ofver Per Brahes resa i Finland
sommaren 1639" i Skrifter utgivna av svenska litteratursiillskapet i Finland no XXVIII. Forbandlingar ocb
uppsatser 8, Helsingfors 1894 - cit Reseberiittelsen 1639. Se liven C. M. Scbybergson, "Per Brahes
visitationsresa i Nord-Finland Ar 1639" i Historisk tidskriftfor Finland 1921 s. 47 -59. Berattelsen om den
tid igare resan finns publicerad i Handlingar rorande Skandinaviens historia, 31 , Sthlrn 1850, s. 439 ff.
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Wintem nar man beqvamligen och fordt komma kunde" over sno och is. Men
man kunde dA marken var snotackt, inte ratt uppskatta landets resurser. En
klar tendens till omvardering av en illa skattad landsanda markes. Han sager
t. ex. om Osterbotten, att "om <let sA excolerades som thet tilstAAr woro [det]
then ypperste landzort vnder E.K.M:tz och Sweriges Crona" t. o. m. overgAende Preussen och Holland i bordighet. Om inbyggama sager ban, att de ''ar ett
Gudhfrucktigt, civilt, idkesampt, Troget och gAtt fAlk .. . vthi theras lefweme
och boningar nobiliteten mAnga annorstades ofwergAendes" och om bara
"Krijgzbeswaren kunde vphafwas" skulle de "icke till ringa Rijksens prydnat
och styrkia tillwaxa och vppkomma .. ." Viktigt ar dock, sager han markligt
nog, att de "eenskijlt holtes E.K.M:t och cronan tillhonda", dvs. landen horde
icke bortdoneras. 72 Detta gallde som sagt osterbottningama, men hos andra
nordfinlandare finner han ett stort fel. De ater namligen "mAnge Athskillige och
owanlige gAngor om dagen frassandes ofwermAtton" och hos dem ar den
"osedh .. . at then prijsas mast som mast kan ata ... " I en mAltid ater de, vad
som fOr andra bade rackt till fyra eller sex mAltider, och darfor mAste de, trots
sitt overflod, likafullt "bruka brodh aff Bark och Rotter ... " 73 Atskilligt torde
nog kunna invandas mot denna beskrivning, och nAgon storre inlevelsefOrmAga
i den enskilde bondens vardag kan man val knappast tillskriva greve Per.
Under stormaktstiden f6resprakades, att man i kontakten med frammande
makter antingen skulle anvanda svenska eller latin (vilket ju var ett 'neutralt'
sprAk), och Brahe var anhangare av den linjen. "Man mAste aestimera sitt eghit
moderssprAk" menade han en gAng i radet. 74 Att detta av en gallde finskan
forstar man av ett uttalande i Reseberattelsen (s. 281 ): "Ty woro och mykit
RAdsampt at den Swenska vnga Adelen lade sigh pa at Iara Finska, hwilket
Tungomal emot skial foracktas och woro nyttigare an Fransosisk och
Italiansk .. ."
Redan i oktober 1638 behandlade radet en fran Brahe inkommen skrift med
fOrslag till Atgarder i Finland, som ban ansag vara av noden. 75 Dessa f6rslag
stammer i stort sett overens med de forbattringar ban senare i Tankeboken
presenterade som genomforda och, som ban sjalv skriver, "nast Landsregeringen bestodo i foljande:
Inrattade jag Academien i Abo, hvilket skedde med behorig process.
Lat jag Gymnasium i Viborg inrattas af [landshovdingen] H. Erik Gyllenstjerna.
Blefvo alla Cathedral-skolor dels f6rnyade, dels inrattade.
Funderade jag i Tavastehus, vid Nyslott, Kexholm goda barnskolor.
Delte jag flera stora socknar och lat by~a flera sockenkyrkor.
Funderade jag nya staden i Helsingfors, 6 bragte Abo och Viborg i battre villkor,
och sA mycket det stod till att gora, i battre politie; anlade den lilla jordvallen och
stengArden kring Abo stad; gjorde anordning till slottens upprattande, f6rnyade opp
hela Abo slott, och lat lagga derpA helt nytt tak.
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Reseberatte/sen 1639 s. 275, 278 f; C. M. Schybergson, a.a., s. 55.
Reseberattelsen 1639 s. 279 f.
74
RP, 11, Sthlm 1906, 25 juli 1645, s. 132.
75
For detta o. fOljande se Tankeboken s. 46 ff. ; P. Nordmann, a.a. s. 121 ff.; RP, 7, 1895, 11 okt. 1638, s.
324 ff.
76
Ett av kronans stora bekymmer under denna tid var rikets ringa antal invc\nare. Man ansAg det viktigt
med folkrika stader, fOr att handeln skulle blomstra. Det bekymrade ocksA Brahe, kan man llisa i Reseberattelsen 1639, att den pfl naturresurser sc\ rika ostra rikshalvan, var sfl fattig pc\ folk. Hans fOrhoppningar pc\
den nya staden Helsingfors kom dock pc\ skam - den blev under svensktiden aldrig mer lin en smflstad.
73
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Bragte krigsfolket uti riktighet.
Begynte f6rst i Savolax att skriva gArdtals, dA 6 gArdar skulle utgora en knekt. 77
Stallde lilla tullen i god ordning".
Per Brahes verksamhet i Finland ar formodligen det som ban blivit mest
uppskattad f6r (ban var dar ytterligare tvA perioder mellan 1648 och 1651 ), och
det ar inte utan stolthet ban summerar sin vistelse dar med de beromda orden:
"Jag var med landet, och landet med mig, vat tillfreds".
Snart borjade emellertid en ny och for Brahe viktig period. Efter hemkomsten till Sverige reste ban ner for att inspektera sitt grevskap, och under bans
bortovaro dog den gamle riksdrotsen, Gabriel Gustafsson, vilken Brahe kom
att eftertrada. Innan detta skedde bade det talats om att sanda delegater till de
tyska fredsfOrhandlingama. En av de av Axel Oxenstiema fOrst fOreslagna var
Per Brahe. Detta torde vara annu ett bevis for att Brahe fortfarande Atnjot
kanslems fulla fortroende i dylika frAgor. Fryxell och Odhner bar i detta istallet
velat se en ny mojlighet for Oxenstiema att "fOrvisa" greve Per. Men att
rikskanslem till det viktiga tyska fredsverket skulle sanda ivag en man fOr
vilken ban inte hyste nAgot fortroende, och detta endast for att kunna agera
utan motstAnd i rAdet hemmavid, ar ytterst otroligt. Till yttermera visso sade
Oxenstiema, att ban heist bade velat leda delegationen sjalv, om det inte varit
fOr personlig ohalsa. 78 Alltnog; "sedan jag blef Drotset, vardt resan om intet",
skriver Brahe.
Riksdrotsvalet 1641

Om sjalva valproceduren talar, som Odhner noterat, rAdsprotokollen och Tankeboken olika. 79 De riksrAd som inte var narvarande tillskrevs, sager Brahe,
"att de ville sanda in deras skriftliga vota; hvarpA allas vota blefvo skrifteliga
och i en ask forseglade till den 14 Aprill 1641 " . (Rostrakningen skedde den 13
enligt rAdsprotokollet.) "Blef afven aftaladt, att om lika mAnga vota eller roster
fOllo pA tvenne, skulle Hennes Maj :t Drottningen gora utslaget. Brots sA asken
opp af RiksCanzleren och noterades af Riks-Skattmastaren ock Per Baner, dA
Skattmastaren och jag tick lika mAnga roster hvar". (RAdsprotokollet sager att
efter det att man fAtt lika rostetal "blef gott funnit" att "gifva H. Maij:tt uti
hander att gifva utslaget och een thera af thesse tvA utviilja ... " - kursivering
bar. Man lat sedan frAgan bero till nasta dag, den 14.) Brahe sager att man efter
detta beslot fullfolja planen att drottningen "genom lottagande skulle kesa
Drotset; hvaruppA Faltherren, RiksAmiralen, Skattmastaren, Canzleren, Hr
77

Utskrivning per gArdetal istallet f6r manta) var en efterlangtad Atgard, som efter Brahes foredome
dryftades i radet i januari 1640, och som frAn riksdagen 1642 kom att gfilla f6r hela riket. RP, 8, 1898, s. 2 f.;
C. T. Odhner, a.a. , s. 107 - 111.
78 RP, 8, 7 juli 1640 o. 14 apr. 1641 , s. 91 resp. s. 568 f.; Tiinkeboken s. 48; C. T. Odhner, a.a., s. 101; A.
Fryxell, bd 8, s. 117. Fryxell anf6r som ytterligare bevis pA personlig antagonism att Oxenstiema inte, som
brukligt var, avtackat Brahe f6r utf6rda tjanster i Finland, med hanvisning till rAdsprotokollet den 25 aug.
1640. Detta bade Oxenstiema emellertid gjort redan den 18 aug. - RP, 8, s. 217. Vidare sager Fryxell att
Brahe "beslutat antaga f6rslaget [att sandas till Tyskland], ehuru mindre gema". Det enda av Brahe i
radsprotokollen noterade uttalandet om saken ar: "Gref Peder sade sig skattar viii sijne qvaliteter och
befinner sig vara skyldig att uthriitta; sade sig inthet tveka". Detta sades pA e. m. samma dag ban blivit vald
till drots - RP, 8, s. 569.
79
C. T. Odhner, a.a., s. 101 n. 4. Se f6r det f6lj. Tiinkeboken s. 49 f. samt RP, 8, d. 8, 13 o. 14 apr. 1641, s.
556 f., 561-567.
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Johan Skytte och RiksMarskalken Herr Axel Baner gingo opp till Drottningen
och berattade allt". {Att skattmastaren - dvs. Gabriel Bengtsson Oxenstiema
- var med motsages av rAdsprotokollet och uppgiften ar helt sakert felaktig, dA
han var en av dem som valet gallde.) "Drottningen hade redan", fortsatter
Brahe, "kastat lotten och rAkat pA mig; hvilket Hennes Maj:t sade, och ville
hafva min person dertill". RiksrAden begarde dock att hon an en gAng skulle dra
Iott, denna gAng i deras narvaro, vilket hon gjorde - med samma resultat. I
rAdsprotokollet ar skildringen om lottdragningen full med luckor. Som synes
ovan stAr dar endast att hon skulle "utvalja" en av de tvA. Sjalva lottdragningen
verkar ha varit hennes egen ide {RP s. 556).
Fastan rAdsprotokollen ar oklara, sA ar det uppenbart att Tankebokens skildring ar felaktig pA flera punkter. Formodligen har Brahe skrivit denna skildring
utan att ha aldre anteckningar till hands, och trots att inte alltfor lAng tid
fOrflutit, sA har hans minne fordunklats. Man fAr heller inte bortse frAn en
onskan att ge en for honom positiv skildring av episoden, framfor allt vad det
galler drottningens Asikt i frAgan. Det framstAr ju onekligen som mera smickrande for Brahe om lottdragningen bestamts pA fOrhand, och inte varit en
lOsning som Kristina tagit till, efter att ha funnit sig oformogen att valja mellan
de bAda kandidatema. I vilket fall sA har han uppnAtt sitt lange efterstravade
mAl, och triumferande avslutar han: "SAsom Gud synnerligen ville mig till
detta embete; alltsA varder den samme gode Gud mig visserligen sin helige
Andes nAd och kraftiga medverkan mildeligen forlanandes, detta kall att utfora,
sitt heliga namn till pris och ara, Hans forsamling till fOrkofring, min Drottning
och mitt fademesland till tjenst och vfilfard, mig till hugnad, det hore Gud for
Christi skull!"
Per Brahe Dei Gratia Drotzet sAledes.
Den nye konungen
De sista tjugo sidoma av Tankeboken agnas nastan uteslutande handelser
rorande Kristinas tronavsagelse och Karl Gustavs trontilltrade. For forskare
har de darfor haft stort varde som de ar skrivna av en av rikets ledande man "hogadelns framste och mest konsekvente talesman i mitten av 1600-talet".
For somliga perioder ar det rentav den enda kallan frAn nAgon svensk i de
ledande kretsama. 80
Petrus Nordmann har sagt, att i Tankeboken "uttalar sig P. Brahe nastan
alltid med en diplomats forsiktighet". 81 Det kan vfil galla den tidigare delen,
men absolut inte dessa avslutande blad. Han kan inte fOrstA Kristinas abdikation, ty det rAder "emellan qvinna och man ett oupplosligt band ... mycket
mera dA emellan Konung och Riket". Over drottningen "som af naturen bAde
dygdig och af hjertat god var" lAter han emellertid ingen skugga falla, men
"Hvilkas rAd Hennes Maj:t plagade sA i detta som i mycket annat domme
Gud". Brahe fOrsokte "beveka Hennes Maj:t till fomuftigare och battre tankar,
det vet den gode Guden; men vrAnga menniskor fingo rAdrum". En liten trost
80

S. I. Olofsson, a.a., s. 199, 329 n. 83. " Utover Per Brahes Tankebok finnes endast Picques' och Juels
[d. v. s. franske resp. danske residenternas] rapporter ... att tillgA" avseende maj 1654. RiksrAdsprotokollen
saknas for nastan hela detta Ar.
81 P. Nordmann, a.a., noten s. 83.
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var att eftervarlden "dem . . . med deras tillborliga fiirger teckna lar
" 82
Ytterligare en trost i all dArskap var Svea hovratt dar "Gud holl rattvisan vid
makt och detta Collegium vid sitt ratta tillstAnd ofdrkrankt, nar de andra
Collegia voro till god del fdrfallna". 83 Men sA var ju ocksA Brahe sAsom
riksdrots ordforande i hovratten ...
Om abdikationsakten, dA drottningen "stod sA skon som en engel", har Brahe
avgett en utforlig och ofta citerad redogorelse vilken vi har fdrbigAr, liksom
skildringen av Karl Gustavs kroning och efterfoljande festligheter. Det skall
bara namnas att uttAget ur Uppsala, dar akten forsigAtt, synes ha blivit en
omstandlig procedur. Om detta sager Brahe lakoniskt, att "som det ena var
underligt, jag menar afdankningen; alltsA foll det ena underliga efter det andra". 84
Genast borjade arbetet under den nye konungen med att se "ofver staten och
Riksens medel hvilka ... temmeligen sUitt befunnos". Man sAg aven till de
utrikespolitiska konjunkturema, och en part ansAg att det var dags "att dampa
Ryssen, innan han vaxte for stor: en part att nu var tid att bringa Polacken till
vArt noje ... " (s. 99 f.). I dessa diskussioner kunde de inte Uingre vagledas av
Axel Oxenstiemas rAd, dA denne avlidit den 28 augusti 1654. Dodsfallet noteras anmarkningsvart nog inte av Brahe.
"Emedlertid" - sA avslutas Tankeboken - "reste Konungen ifrAn Stockholm ... till Vadstena, dit jag sande ... bref och bod hans Maj :t till Visingsborg. Hans Maj:t kom sA till mig den 4 Februari 1655 och blef qvar natten
ofver. Dagen derpA, efter predikningen och middagsmAltiden reste Hans Maj:t
ofver isen till Grenna At Jonkoping. Hans Maj :t lat sig allt behaga, och var
bagge mAltidema ratt lustig. 85 Svenska !Osen skots af tie kanoner hvar gAng
skAlar druckos ... Yid Hans Maj :ts ankomst och bortresa lossades alla stycken.
PA vallen stodo mina trumpetare och pukslagare: skolan discanterade pA forborgen. Nar mAltiden stod, b!Aste mina trumpetare till bords och mina musikanter spelade ... " 86
Tinkebokens syfte

Vad har Per Brahe haft for syfte med och for vem har han forfattat Tankeboken? Wilhelm Nisser har sagt "att det ar uppenbart, att greve Per d. y. livet
82

Tii.nkeboken s. 81, 85, 88. En av de vrangare manniskoma var enligt Brahes Asikt Herman Fleming.
Denne namnes aldrig vid sitt fulla namn utan antingen "Riddar Rod" - med tillagget "skrymtare" i den
tryckta utgAvan s. 88 - eller "N.H.F." - s. 90. Bitterheten mot denne skulle val ytterligare okas dA Fleming
var en av de ledande reduktionsmannen vid 1655 Ars riksdag.
83 Tii.nkeboken s. 82. Omdomet falls i samband med hogmAlsprocessen mot Bengt Skytte i efterdyningama
av den "messeniska sammansvarjningen". Skytte frikandes i rattegAngen som halls i oktober 1652. I
Tankeboken bar utgivaren felaktigt andrat Artalet till 1653 fOr att fA kronologin att stiimma - s. 81.
84
Se Tii.nkeboken s. 92-95.
8
~ Detta ar en eufemism som fOrvisso kan sagas vara skriven "med en diplomats fdrsiktighet". Karl Gusta vs
dryckesvanor bade redan tidigare "liimnat rum f6r Atskilliga erinringar" - S. I. Olofsson, a.a., s. 62. Jfr
aven Tiinkeboken s. 92: en annan gAng dA Brahe var med "Konungen till mAltids, liit ban icke gifva sig
vatten ... "
86 Beskrivningen av dessa festligheter kan jamf6ras med den som avlamnats av en ung livlandsk adelsman,
som under en Sverige-resa i slutet av 1660-talet besokte Visingsborg. Han skildrar sitt emottagande i stort
sett identiskt. Se M. Weibull, "Johan Adolph Clodts anteckningar" i HT 1883, sarsk. s. 215-218. De
'discanterande' skolbamen kom frAn den av Brahe Ar 1636 pA Visings0 inrattade skolan, dar ett antal i
grevskapet boende djiiknar fick grundlaggande undervisning.
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igenom fullfoljde gamla stAnds- och stakttraditioner ... " 87 Nisser har delvis ett
annat syftemAl med uttalandet, men man kan instamma att Per Brahe aven i
sina litterara intressen foljer sin far och farfar i spAren. Per Brahe d. a. hade ju
aven han utovat ett visst forfattarskap. Oeconomian fyller ett didaktiskt syfte
som en "hushAllsbok for ungt adelsfolk''. I detta kan den jamforas med annan
samtida eller nastan samtida litteratur, sAsom Schering Rosenhanes Hortus
Regius eller dennes Oeconomia. Det var litteratur av adelsman for adelsman,
som skulle ge den ideologiska grunden for det rAdande samhallet eller praktiska
rAd i uppfostran av unga adlingar eller skotseln av ett gods. Emellertid bar Per
d. a. gjort sig kand aven som historieskrivare i det att ban fullfoljde och
kompletterade Peder Swarts kronika om Gustav Vasa. 88 I denna fortsattning
beror han huvudsakligen sjalvupplevda minnen av kung Gustav. Kronikor av
det slaget forekom i flera utforanden och spreds ofta genom avskrifter till olika
adelsbibliotek. Tryckta backer var fortfarande en dyrbarhet och lasekretsen i
det dAtida Sverige var tamligen begransad.
VAr Per Brahes 'kronika' behandlar bans egen person. I all sin privata
verksamhet planerade ban for sina arvtagare. Hans "grundlag" for Visingsborg
innehAller "successionsordning" och foreskrifter i handelse av "regerande greves" omyndighet, den avslutas aven med forklaringen att den skulle galla i
evardlig tid. 89 Som det visade sig kom ingen av Per Brahes saner att uppnA
vuxen Alder. Inte heller hade ban kunnat forutse reduktionen, som drabbade
bans brorson och arvtagare Nils Brahe d. y. mycket hArt. Men i detta monster
faller en kronika over hans egen levnad mycket val pA plats. Som vi har sett
pAborjade han Tankeboken i borjan av 1640-talet nar han nAtt hojden av sin
bana, och den sjalvframhavande tendensen ar pAtaglig.
Ar 1667 grundade Per Brahe ett tryckeri pA Visingso. I detta trycktes hyllningsdikter och begravningsverser over adelsman, men aven historiska arbeten
och resebeskrivningar frAn fjarran lander. Har trycktes ocksA Per Brahe d. a:s
Oeconomia och olika genealogiska arbeten om Brahe-atten. 90 I ett av dessa
senare raknas Brahe-staktens medlemmar upp och nar man kommer till greve
Per d. y. lovar man, att bans "Hogberomlige Lefweme a parte skall beskrifvas". 91 Denna enskilda beskrivning letar man forgaves efter i volymen; alltsA
var det tankt att ett eget verk skulle agnas honom. NAgot sAdant ar inte kant. En
gissning ar att detta verk skulle vara Tankeboken sjatv, eller att den skulle
anvandas som underlag for nAgon annan forfattare. SA hade den ju redan
anvants av Familjekronikans fOrfattare, som ocksA stracker sig tio Ar langre an
Tankeboken. Det var dock inte Familjekronikans 'officiella' skildring man
avsAg att trycka, dA den ju behandlar hela Brahe-staktens historia frAn Ar 1190
och framAt. Om gissningen om Tankebokens publicerande ar riktig, skulle en
tankbar anledning till att den aldrig utgavs vara, att Brahe ville komplettera
skildringen. 1673 - det Ar uppgiften stammar ifrAn - hade den varit avbruten
i nastan tjugo Ar. Allt detta ar givetvis endast spekulationer, men det kan vara
87

W. Nisser, a.a., bd 1, s. 2.
Se H. Wieselgren, "Kronikoma om Gustaf Vasa" i HT 1890, s. 54-60.
89 P. Nordmann, a.a., s. 270 f.
90 Se S. Almqvist, Johann Kankel, Per Brahes boktryckare pa Visingso, Uppsala 1965. PA s. 131-147 finns
en katalog over de frl'ln tryckeriet utkornna bockema.
91 J. Widekindi et al., a.a. 1673, s. 15.
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vart att notera, att Brahes boktryckeriplaner troligtvis harstammar redan frAn
borjan av 1650-talet,92 och vid den tiden var Brahe fortfarande flitig i att
uppdatera Tankeboken.
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S. Almqvist, a.a., s. 11 .
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