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Hakanen, Marko
Networks of Power: Per Brahe and His Clients in the Sixteenth-Century Swedish
Empire.
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ISSN 1459-4331)
ISBN 978-951-39-4386-8 (nid.)
ISBN 978-951-39-4387-5 (PDF)
English summary
Diss.
This study examines the discursive and administrative dimensions of the patron-client system within the 17-century Swedish Empire. My main focus of
research is the practical functioning of the patron-client system and its impact
on society. A deeper understanding of the social consequences of the patronclient system and its modes of operation enables us to supplement and reinterpret prior historical findings on numerous levels of human social activity. This
study also delves into biographical aspects of history, since it focuses on Count
Per Brahe and his personal clients, about most of whom something is known.
Using as my source materials both personal letters and official records, I
undertake to identify the basic elements which made it possible for the patronclient system to extend its reach deep into 17th-century Swedish society. The
patron-client system was constrained differently in centralized Sweden than it
was in France, for example, where a weak central government used the
patronage system to strengthen its grip on strong local administrative centres.
This reinforced the position of local brokers in the French system of patronage,
because administrators working the centres of power did not have enough
information and expertise regarding the needs of local areas and their methods
of operation. Due to its strong centralized administration, professional brokers
were practically non-existent in 17th-century Sweden, and mediation within the
patron-client system took a very different form there than it did in France.
The second significant factor which shaped the Swedish patronage system
was the relatively small population of Sweden when compared to the other major kingdoms of Europe. Power was concentrated around the king in the hands
of a small aristocratic circle, and within a relatively small geographic area. From
the client’s point of view, this meant that it was difficult to move from one network to another, for in a small circle every move was visible to others. In Sweden, every person belonging to a patronage network knew to whose patronage
networks their peers belonged, whereas in France even clients of the same network might not have known each other.
Keywords: 17th Century, Patronage, Patron-Client relationships, Social
networks, Per Brahe, Letter rhetoric, Nobility, State building.

Author’s address

Marko Hakanen
Department Of History and Ethnology
P.O. Box 35 (V)
FIN 40014 University of Jyväskylä
FINLAND

Supervisors

Professor Petri Karonen
Department of History and Ethnology
P.O. Box 35 (H)
FIN 40014 University of Jyväskylä
FINLAND
University Lecturer, Ph.D. Marko Lamberg
Åbo Akademi / Historia
Fabriksgatan 3
FIN 20500 ÅBO

Reviewers

Ph.D. Mirkka Lappalainen
Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Unioninkatu 38 A
P.O. Box 59
FIN 00014 University of Helsinki
Adjunct Professor, Ph.D. Anu Lahtinen
Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4
FIN 00014 University of Helsinki

Opponent

Ph. D. Mirkka Lappalainen
Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Unioninkatu 38 A
P.O. Box 59
FIN 00014 University of Helsinki

ESIPUHE
Sattuma vai kohtalo? Niin tai näin, minusta ei pitänyt tulla historioitsijaa. Kulttuuri on aina vetänyt minua vahvasti puoleensa, erityisesti musiikki ja elokuvat.
Historiassa on kuitenkin ollut aina jotain mikä on kiehtonut minua. Mutta mitkä? Lopulta tarvittiin evoluutiobiologi Stephen Jay Gould, jonka oivaltavat sanat kiteyttivät omat ajatukseni. Historiantutkijan perimmäisenä tavoitteena on
yrittää ymmärtää elämää, ei pelkästään historian kertominen sellaisenaan. Minua on aina kiehtonut kysymys: keitä me olemme?
Alkusysäyksen varhaismodernin historian ääreen antoi dosentti Jorma Keränen Alkio-opistolla pitämissään eloisissa historian luennoissa. Alkio-opistolta
alkaneen haasteellisen matkan opintojen parissa olen saanut jakaa FL Kirsi Ojalan kanssa. Kiitos, Jorma ja Kirsi!
Tämän väitöskirjan aihe valikoitui Petri Karosen johtamassa proseminaarissa, sattuman kautta. Proseminaarityöni käsitteli Turun akatemian magiasyytöstapauksia 1640–1660. Työn käsittelyn lopuksi seminaarin vetäjä pyysi pohtimaan, kuinka työtä voisi jatkaa. Toin esille mieltäni askarruttaneen seikan:
kuinka nuori Andreas Thuronius oli valittu akatemiaan professoriksi ohi normaalien nimityskäytäntöjen. Tapauksessa oli jotain omituista. Tähän Karonen
totesi, että ehkä taustalla vaikutti patronus–klientti-suhde. Siinäpä vasta oiva
tutkimuskohde, pohdimme tilaisuuden päätteeksi. Tässä on lopputulos.
Professori Karonen jatkoi ohjaamistani maisterinopintojeni loppuun asti ja
oli luonnollista, että jatkoimme yhteiseksi muodostunutta polkuamme. Ensimmäisenä ohjaajana hän on kantanut vuosien saatossa suuren vastuun työn edistymisestä kannustaen ja neuvoen kun tie tutkijan edessä on noussut pystyyn.
Samalla hän on luonut vakaat taloudelliset olosuhteet työn suorittamiseksi. Ikinä hänen ovensa ei ole ollut kiinni, jos olen apua tarvinnut, vaikka hänen työkiireensä ovat olleet valtaisat. Petrin lisäksi olen kiitollinen ohjauksesta emeritus professori Toivo Nygårdille, joka myös laitoksen silloisena johtajana hyväksyi minut jatko-opiskelijaksi. Toisena varsinaisena ohjaajanani on toiminut dosentti Marko Lamberg, joka historiallisen keskiajan asiantuntijana on avannut
tutkimusaihettani hieman erilaisesta näkökulmasta. Toivottavasti olen pystynyt
hyödyntämään edes murto-osan häneltä saamastani ohjauksesta. Erityisen iloinen olen siitä, että monet yhteistyöprojektimme ja harrastuksemme ovat syventyneet ystävyydeksi. Ikinä en pysty teille kiitollisuudenvelkaani kuittaamaan.
Arvokkaita kommentteja olen saanut käsikirjoitukseen työn esitarkastajilta
dosentti Anu Lahtiselta ja FT Mirkka Lappalaiselta. Olen kiitollinen siitä kuinka
perusteellisesti olette työhöni paneutuneet. Nöyrin kiitos teille!
Olen ollut onnekas saadessani jakaa työhuoneeni suuresti kunnioittamieni
tieteellisten asiantuntijoiden ja persoonien kanssa. Aloittaessani Suomen historian assistenttina ja myöhemmin apurahatutkijana sain kunnian jakaa työhuoneen dosentti Marko Lambergin ja dosentti Olli Matikaisen kanssa. He eivät
koskaan osoittaneet merkkiäkään kyllästymisestä kun vastikään aloittanut noviisi jatkuvasti turvautui heidän tietoihinsa akateemisen maailman lainalaisuuksista. Myöhemmin olen jakanut työhuoneeni FT Susanna Niirasen, FT Pasi

Saarimäen sekä MA Timothy Riggsin kanssa. Te kaikki olette olleet mitä mainioimpia ja hauskimpia huonetovereita, joiden kanssa olen saanut naurua pidätellen keskustella lähes kaikesta maan ja taivaan välillä, mutta useimmiten akateemisen maailman tahattomasta koomisuudesta. Elämää ei pidä ottaa turhan
vakavasti, muuten arkinen puurtaminen käy raskaaksi.
Toivottavasti työni heijastaa edes osaksi sitä henkeä ja tietämystä, joka
huokuu Jyväskylän historian ja etnologian laitoksen henkilökunnasta. Ilman
koko laitosyhteisön tukea tästä työstä olisi tullut toisenlainen. Ensimmäinen
kosketukseni henkilökuntaan oli dosentti Jari Eilola, jonka välitön ja vilpitön
ystävällisyys teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Hänen lukeneisuutensa
hämmästyttää minua edelleen päivittäin. Historican ja Villa Ranan käytävät ja
työhuoneet ovat tulleet tutuksi, kun olen niiden suojissa käynyt lukemattomia
mielenkiintoisia keskusteluja erityisesti professori Kustaa H. J. Vilkunan, professori Ilkka Nummelan, professori Seppo Zetterbergin, dosentti Markku Hokkasen ja FT Piia Einosen kanssa, mutta myös monien muiden. Keskustelut eivät
ole avartaneet vain historian ymmärrystäni, vaan myös maailmankuvaani. Kiitos, Teille!
Aatelin historian kiemuroita minun ei ole tarvinnut pohtia yksinäni, sillä
olen voinut jakaa tutkimuksen haasteet FT Janne Haikarin ja FM Ulla Koskisen
kanssa. Lukemattomia kertoja olemme yhdessä kohdanneet ruotsalaisten arkistojen käytäntöjen haasteet. Matkat ovat olleet antoisia tieteellisessä mielessä – ja
myös hauskoja. Parasta kuitenkin on, että olen saanut teistä läheiset ystävät.
Kiitos, Janne ja Ulla!
Työpöydän ääreen on helppo uupua, jos ei voi pitää mielekkäitä taukoja.
FL Juri Joensuun seurassa olen saanut lounashetkillä analysoida Ilokiven ja
Lozzin tarjontaa, tieteellisten ja kulttuuristen pohdintojen ohella. Elämäni on
tullut monin tavoin rikkaammaksi Mark E. Smithin omituisen maailman myötä.
Kiitos, Juri!
Työntekijä tarvitsee aina kunnolliset työkalut. Haluankin kiittää laitoksen
johtajia, Toivo Nygårdia, Petri Karosta ja Jari Ojalaa. He ovat järjestäneet olosuhteet miellyttäviksi työskennellä. Ei minulta mitään ole puuttunut!
Suomea ei 1600-luvulla juuri puhuttu maailmalla, vielä vähemmän suomeksi kirjoitettiin kirjeitä. Puurtaessani kirjeiden parissa olen kiitollisena saanut
tukea vieraiden kielien solmujen avaamiseen työtovereiltani: Marko Lambergiltä ruotsissa ja latinassa (puhumattakaan riimukirjoituksista!), Susanna Niiraselta ranskassa ja latinassa, Tim Riggsiltä latinassa. Ohjaajani Petri ja Marko ovat
myös auttaneet työni saattamisessa luettavaan muotoon. Lopullisesti kielelliset
mutkani suoristi kääntäjä, kustannustoimittaja Tarja Lipponen. Olen teille kaikille syvästi kiitollinen.
Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjosi työtilan aloittavalle tutkijalle, ja työn
edistyessä kirjaston henkilökunta on ollut korvaamaton apu moninaisten ongelmien parissa. Eikä tämän tutkimuksen tekeminen olisi ollut mahdollista ilman taloudellista tukea. Suuret kiitokset ansaitsevat Ellen ja Artturi Nyyssösen
säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Jalmari Finne säätiö, Identiteetin synty, näkyvyys ja muuttuvuus -tutkijakoulu, Svenska litteratursällskapet i Finland sekä

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Lukuisia arkistovierailuja,
jotka ovat suuntautuneet Ruotsiin, on rahoittanut apurajojen ja stipendien
muodossa Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.
Tämä työ ei olisi päässyt alkuaan pidemmälle, jolleivat vanhempani Jorma
ja Sirpa Hakanen sekä sisareni Mari Ahola olisi olleet läheisenä tukenani. Kiitos
kaikesta rakkaudesta ja huolenpidosta, jotka ovat antaneet minulle voimavarat
puurtaa eteenpäin tässä välillä niin haasteellisessa maailmassa.

Kotimäessä 14.8.2011
Marko Hakanen
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JOHDANTO

1.1 Herrojen nuhteessa
Turun akatemian konsistorin etuhuone oli kolea paikka odotella toukokuussa
1657, sillä kivinen rakennus oli vuotta aikaisemmin kärsinyt tulipalon1 seurauksena pahoja vaurioita. Rakennuksen ainoa lämmin huone oli konsistorin kokoushuone, muihin huoneisiin tuuli ja sade kävivät sisään, sillä osa ikkunoista oli
rikkoutuneita. 2 Kaksi herrasmiestä, tulevaa professoria, odotti kutsua sisään.
Heitä yhdisti tulevaisuuden epävarmuus mutta samalla suuri luottamus, että
asiat vielä järjestyisivät. He eivät olleet yksin oman asiansa kanssa vaan osa
suurempaa systeemiä, joka tarvittaessa tukisi heitä. Arvoisan konsistorin edessä
seisoessaan he olivat osa näkymätöntä verkkoa, joka pitäisi huolen omistaan, ja
kuin muistutukseksi siitä valvoi akatemian kanslerin, kreivi Per Brahen muotokuva konsistorin seinällä, että näitä kahta herrasmiestä, maisteria, kohdeltaisiin
suopeasti kuten kaikkia kreivin suosittelemia henkilöitä.
Ensiksi kutsuttiin sisään Erik Justander, jonka arveluttava sukutausta huolestutti konsistorin jäseniä.3 Hänet oli jo vuonna 1655 nimitetty runousopin professoriksi, mutta kuninkaan vahvistus ei ollut vielä saapunut, ja konsistori oli
haluton asettamaan4 hänet virkaan.5 Justander oli silti jo ryhtynyt hoitamaan
virkaa ja ongelmaksi muodostuikin palkanmaksu. Konsistori ei ollut osoittanut
1

2

3

4
5

Gyllenius 1882, 234. Gyllenius kuvailee 13.5.1656 aamulla alkanutta tulipaloa, joka oli
tuhoisa, koska samanaikaisesti alkoi kiivas myrsky. Gyllenius merkitsi ylös usein
myös sääkuvauksia, jotka olivat oleellisia laivaliikenteen ja siten hänen omankin liikkumisensa kannalta.
Knapas 1987, 250–252. Kuparipiirros Turun vanhan yliopistorakennuksen molempien kerroksien pohjakaavasta löytyy Jacob Tengströmin Vita Rothovii -teoksesta. Huoneiden käyttötarkoitukset on esitetty 1700-luvun lopun tilanteen mukaan. Konsistorin huoneessa on nähtävissä rakennuksen ainoa tulisija.
Melander 1928, 8–10. Justander oli valmistunut maisteriksi Per Brahen erityisellä
suosituksella. Ks. myös Klinge & Leikola 1987, 588.
Konsistorissa käytettiin ilmaisua ”installoida”.
Melander 1928, 9–10.
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viranhoitoon riittävästi varoja, joten Justander ei ollut pitänyt suurta osaa luennoista; se luonnollisesti aiheutti kitkaa hänen ja konsistorin välille.6
Kitkaa lisäsi se, että Justander oli itse kirjoittanut Per Brahelle ja valittanut
kurjaa tilaansa ja nyt Brahe oli lähestynyt konsistoria vaatien Justanderin palkan järjestämistä. Siksi ei ollut yllättävää, että konsistori yritti päästä pälkähästä
tivaamalla Justanderilta tämän opetusmääristä. Justander vastasi opettaneensa
yhteensä kolme kuukautta. Rehtori puolestaan tivasi: ”Onko hän omasta mielestään laiminlyönyt virkansa hoitamisen?” Tähän Justander vastasi varsin
ironiseen sävyyn: ”Kuinka paljon minun pitäisi opettaa ilman palkkaa?” Lopulta konsistori päätti itse kirjoittaa Brahelle selvittääkseen asiaa.7
Seuraavaksi kutsuttiin sisään Andreas Thuronius. Toisin kuin Justanderin
tapauksessa, Thuroniukselle luettiin ääneen hänen kuninkaallisen majesteettinsa myöntämä nimityskirja. Lisäksi luettiin Per Brahen kirje, jossa hän kehotti
akatemiaa asettamaan Thuronius välittömästi virkaan. Näiden toimitusten jälkeen Thuroniusta pyydettiin siirtymään takaisin etuhuoneeseen konsistorin
päätöksen ajaksi. Tunnelma etuhuoneessa oli varmasti huojentunut, eikä kolea
ilmakaan vaivannut. Ehkä Thuronius nyt huomasi pukeutumisensa jääneen
huolimattomaksi aamun kiireessä ja jännityksessä. Enää asialle ei voisi mitään,
mutta valitettavasti se ei jäisi muilta huomaamatta.
Tunnelma konsistorissa kiristyi, sillä vanhat riidat Thuroniuksen nimittämisestä leimahtivat uudelleen liekkeihin. Ne professorit, jotka olivat jo aikaisemmin vastustaneet Thuroniuksen nimittämistä, halusivat siirtää virkaan asettamista myöhemmäksi. Varsinkin professorit Svenonius ja Bergius oli täysin
syrjäytetty nimittämisasiassa. Tähän yhtyi professori Pratanus, joka siirrettäisiin
Paraisten kirkkoherraksi, jotta juuri Thuroniukselle saatiin avoin professuuri
akatemiaan. Vasta kun professori Wexionius-Gyldenstolpe huomautti kansleri
Brahen tahdosta, päätettiin virkaan asettamisen ajankohdaksi kesäkuun toinen
päivä.
Thuronius kutsuttiin uudelleen sisään kuulemaan uutiset. Konsistorin pettyneet jäsenet halusivat kuitenkin sanoa vielä viimeisen sanan, ja kun eivät
muuta enää keksineet, he muistuttivat Thuroniusta paneutumaan huolellisemmin pukeutumiseensa; nyt hän näytti pukeutuneen kiireessä.8
Oli sattumaa, että konsistorin etuhuoneessa odotti yhtä aikaa kaksi herrasmiestä, joita yhdisti monta asiaa. Vaatimattomasta taustastaan huolimatta he
nousivat professoreiksi Kuninkaalliseen Turun akatemiaan, vaikka konsistori
kiivaasti vastusti kummankin valintaa. Thuronius oli Hämeenkyrön kirkkoherran poika,9 kun taas Justanderin kerrotaan olleen Johannes-nimisen turkulaisen
raatimiehen tai pormestarin avioton lapsi. 10 Kummankaan tausta ei lupaillut
paikkaa auringossa säätytietoisessa 1600-luvun yhteiskunnassa, jossa syntyperä
6

7
8
9
10

31.10.1655 CAAP II 1887, 40–41; Lagus 1889, 29. Justanderin ja konsistorin kaipaama
vahvistus professuurille saapui kuninkaalta vasta vuonna 1660. KKK, 1940, 62–63.
11.5.1657 CAAP II 1887, 96.
11.5.1657 CAAP II 1887, 98.
Rein 1903, 192.
Melander 1928, 8; Pitkäranta 2004, 527.
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määritteli yksilön mahdollisuudet edetä elämässään. Kuinka he siis onnistuivat
taustoistaan ja konsistorin vastustuksesta huolimatta nousemaan professoreiksi?
Kumpikin hallitsi aikakauden tyypilliset sosiaalisen kanssakäymisen muodot,
joissa keskeistä olivat hyvät kontaktit vaikutusvaltaisiin henkilöihin. Epävirallisten valtakanavien kautta he pystyivät ajamaan omia asioitaan ja puolustautumaan ulkoisia uhkia vastaan, tässä tapauksessa konsistorin arvovaltaisia jäseniä. Lopulta heidän ei edes tarvinnut itse puolustautua, sillä siitä piti huolen
klienttijärjestelmä, joka ruumiillistui akatemian kanslerin kreivi Per Brahen
hahmossa.11

1.2 Vallan rakenteet
Kalmarin unionin horjahdeltua sisäisessä heikkoudessaan unionikuningas Kristian II (1481–1559) päätti palauttaa valtansa legitimiteetin kovalla kädellä. Tukholman verilöylyssä 1520 aristokratian eliittiä harvennettiin surutta. Kristian
II:n uhkapeli johti hänen legitimiteettinsä romahdukseen.12 Valtaeliittien puhdistus ei toiminut hänen toivomallaan tavalla, Kristian II kaatoi puut, mutta
juuret jäivät itämään. Kustaa Vaasa oli menettänyt verilöylyssä isänsä Erik Johansson Vasan ja lankonsa Joakim Brahen.13 Lopulta Kustaa Vaasan kokoama
talonpoikaisarmeija murskasi Kristianin unelmat vahvasta unionista. Uutena
kuninkaana Kustaa Vaasan täytyi vahvistaa valtansa legitimiteetti. Aatelille hän
palautti kaikki ne rälssitilat ja maat, jotka olivat siirtyneet kirkolle vuoden 1454
jälkeen ja valtaneuvostosta tuli yksinomaan aristokratian näyttämö.14 Näin taitavalla poliittisella liikkeellä Vaasa ankkuroi kuninkuudelleen vankkumattoman tuen ja avasi portin perintökuninkuudelle.
Kustaa Vaasan kuoltua 1560 Erik XIV:n täytyi aristokratian paineessa
vahvistaa valtaoikeutensa. Mikä olisikaan parempi paikka välittää julkinen
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Kiitollisuuden osoitukseksi Erik Justander kirjoitti murherunon Per Brahen puolison
Kristina Katarina Stenbockin kuoleman johdosta vuonna 1650. Salokas 1942, 227. Justander kirjoitti myös häärunon Andreas Thuroniukselle vuonna 1656. Korhonen 2004,
234–235.
Gustafsson 2000, 63–66. Gustafsson korostaa, että Kristian II:n ja Ruotsin eliitin välisessä konfliktissa oli yhtenä merkittävänä tekijänä poliittisten kulttuurien eroavaisuudet. Gustafsson 2000, 68.
Joakim Brahe oli mennyt vuonna 1516 naimisiin Kustaa Vaasan sisaren Margareta
Eriksdotter Vasan kanssa. Heille syntyi neljä lasta, joista nuorimmainen Per Brahe
vanhempi vain viisi kuukautta isänsä kuoleman jälkeen. Kustaa Vaasa piti huolen,
että sisarenpoika sai huomattavan aseman valtakoneistossa. Per Brahe vanhempi nimitettiin valtaneuvokseksi 1542 tämän ollessa vasta 22-vuotias. Elgenstierna 2002,
hakusana ”Brahe”; Nordmann 1904, 18–19. Kristian II:n uhkapeli oman valtansa kasvattamiseksi koitui hänen kohtalokseen myös kotimaassa Tanskassa. Jyllanti nousi
aatelin johdolla kapinaan omaa kuningastaan vastaan ja lopulta Kristian II:n oli paettava maasta. Uudeksi Tanskan kuninkaaksi valittiin Frederik. Larsson 2002, 70.
Karonen 2008, 72–77.
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viesti kuin kruunajaiset, oman aikansa seuratuin tapahtuma. Kun Erik oli juhlallisin menoin kruunattu kuninkaaksi, hän kääntyi ylhäisaatelin puoleen ja
pyysi 12:ta miestä astumaan esiin. Heistä kolme, Svante Stensson Sturen, Per
Joakimsson Brahen15 ja Göstaf Johanssonin (Tre Rosor), Erik kohotti kreiveiksi
ja loput yhdeksän miestä vapaaherroiksi. Näin Ruotsi oli saanut ensimmäiset
viralliset aristokratian edustajat. Vastaanottamalla arvonimensä ylhäisaateli
samalla vahvisti Erikin oikeuden arvonimien myöntämiseen ja hänen asemansa
kuninkaana.16 Erik ei kuitenkaan luottanut aateliin, ja lopulta hänen henkinen
toimintakyvyttömyytensä johti ylhäisaatelin pohtimaan vaihtoehtoja uudeksi
kuninkaaksi.17 Tilanne oli otollinen, sillä sopiva vaihtoehtokin oli lähellä, ja aatelin oli helppo kääntyä Erik XIV:n nuoremman veljen Juhanan puoleen.
Myös Juhana III palkitsi kruunajaistensa yhteydessä 1568 aatelin edustajia.
Tällä kertaa ylintä kreivin arvoa ei annettu kuin Sten Erikssonille (Lewenhaupt),
joka oli yksi johtavista taustahahmoista Juhana III:n valtaannousussa.18 Juhanan
tukemisen hän maksoi hengellään ja kuolinvuoteellaan sai lupauksen kreivin
arvosta. Sen vastaanotti vuonna 1571 Sten Erikssonin puoliso Ebba Lilliehöök.19
Vapaaherran arvonimiä Juhana III jakoi kolme kappaletta, jotka vastaanottivat
Nils Gyllenstierna, Hogenskild Bielke ja Clas Fleming.20 Aristokratian vahvistumisen vastapainoksi Juhana III nimitti 27 uutta aatelissukua.21 Uusien sukujen kautta Juhana sai laajennettua hänelle uskollista aatelia, joka olisi vastapainona aristokratialle.
Sodat olivat ajaneet aatelin taloudellisesti erittäin ahtaalle Erik XIV:n aikana ja Juhana III olikin pakotettu myöntämään vuonna 1569 aatelille uudet privilegiot.22 Alhaisaatelin kannalta merkittävin seuraus oli, ettei köyhtynyt aatelismies, joka ei enää pystynyt suorittamaan ratsupalvelusta, menettäisi aatelisar-
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Kun Ruotsin ritarihuone vuonna 1626 perustettiin ja tuota ajankohtaa ennen aateloidut henkilöt rekisteröitiin, tuli Brahen kreivillisen suvun järjestysnumeroksi 1.
Tämä johtui siitä, että niin Sture- kuin Tre Rosor -suvut olivat jo sammuneet. Myöhemmille Brahe-suvun edustajille oli merkityksellistä, että heidän sukunsa oli numero 1. Brahe-suku sammui vuonna 1930, kun suvun viimeinen miespuolisen linjan
edustaja Magnus Per Brahe kuoli ja haudattiin sukuholviin Östra Rydin kirkkoon.
Seremonian jälkeen hautauksen suorittanut arkkipiispa Nathan Söderblom juhlallisin
menoin heitti hautaholvin avaimen kirkon vieressä aukeavaan mereen, sillä avainta
ei enää tarvittaisi. Konow 2006, 14–15.
Fryxell 1831, 232–233; Konow 2005, 81–84. Erik XIV:n kruunajaisista ks. Larsson 2005,
21–29; Andersson 2005, 52–53.
Ericson 2004, 82–83.
Lisäksi Juhana III vahvisti jo aikaisemmin myönnettyjä kreivin arvoja myöntämällä
lisäalueita kreivikuntiin. Konow 2005, 89. Kreivien ja vapaaherrojen privilegioista
tarkemmin ks. Ahlqvist 1864, 15–28.
Elgenstierna 2002, hakusana ”Lewenhaupt”; Konow 2005, 89. Sten Erikssonin tuki
Juhana III:lle oli luonnollista, sillä hän oli tämän eno.
Larsson 2005, 166.
Konow 2005, 296.
Ensimmäiset virallisesti vahvistetut aatelin privilegiot Ruotsissa. Carlsson & Rosén
1962, 464. Tarkemmin privilegioiden sisällöstä ks. Ahlqvist 1864, 10–16.
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voaan ja muitakin etuuksiaan. Samaten aatelisarvon perinnöllisyys vahvistettiin.
Eniten Juhana III kuitenkin laajensi aristokratian etuisuuksia.23
Hyväksyessään privilegiot aateli samalla myöntyi siihen, että aatelisarvon
voi saada ainoastaan syntymän kautta tai kuninkaan armosta. Tämä on merkittävä seikka, jolla kuningas pystyi vahvistamaan valtaansa. Samalla Juhana III
jakoi aatelin kahtia ylhäis- ja alhaisaateliksi muuttamalla aikaisemmin melkein
nimelliset kreivin ja vapaaherran arvonimet läänityksellisiksi, jolloin niihin sisältyi erityisiä oikeuksia läänitettyjen alueiden hallinnoimiseen niin taloudellisesti kuin oikeudellisesti. Vapaaherroilla ei ollut aikaisemmin lainkaan arvoon
kuuluvia läänityksiä ja kreiveilläkin vain vähäiset. Jakamalla aatelin läänityspolitiikan kautta taloudellisesti kahtia Juhana III pystyi siirtämään kilpailun kuninkaan ja aatelin väliltä aatelin sisäiseksi.24 Erik XIV:n ja Juhana III:n hallituskausien aikana aatelin ja erityisesti aristokratian valta kasvoi, koska kumpikin
hallitsija tarvitsi sen tukea pönkittääkseen omaa valtaansa.25
Varhaismoderni yhteiskunta rakentui ikivanhan sukujen valtajärjestelmän
varaan. Kuninkaiden vallan kasvu kulki lähes käsi kädessä aatelin vallan kasvun kanssa. Keskiaikaisten epämääräisten säätyerojen terävöityessä ihmisten
identiteetti kietoutui tiukemmin suvun ja kotiseudun sijasta suvun ja säädyn
ympärille. Aatelin sisällä aristokratia, aatelin ydinjoukko, järjestelmällisesti rakensi omaa valta-asemaansa ja suojasi sitä tiukalla avioliittopolitiikalla. He harvoin hakivat aviopuolisoa ryhmänsä ulkopuolelta. Lähestyttäessä 1500-luvun
loppua aristokratia oli saavuttanut vahvan aseman.26 Mutta niin kuin usein käy,
se mikä on huolellisesti rakennettu, sortuu yhdessä rysäyksessä. Juhana III:n
kuoleman jälkeinen valtataistelu laillisen kuninkaan Sigismundin ja valtionhoitaja Kaarle-herttuan kesken koitui aristokratian kohtaloksi.27
Valtataistelu huipentui dramaattisiin tapahtumiin Linköpingin valtiopäivillä 1600. Valtaneuvoston asema kuninkaan rinnalla oli ollut vahva ja sen
enemmistö oli asettunut valansa mukaisesti Sigismundin taakse. Kaarleherttuan saatua kamppailussa voiton maksoi aristokratia siitä kovan hinnan.
Herttua marssitti lukuisia valtaneuvoksia näytösoikeudenkäyntiin valtiopäivien yhteydessä. Massiivinen oikeus, johon kuului 155 tuomaria, kokoontui valtiopäivien valvovien silmien alla.28
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Konow 2005, 88–89.
Jokipii 1656, 25; Carlsson & Rosén 1962, 464–468; Konow 2005, 88–89.
Kumpikin hallitsija piti nyörit tiukalla jaettaessa kreivin ja vapaaherran arvonimiä, ja
sama trendi jatkuisi vielä pitkälle 1600-lukua. Läänityspolitiikasta ks. Nilsson 1947,
132–166. Kreivin arvonimen ja siihen kuuluvan läänityksen sai ainoastaan kuusi sukua ennen Kristiinan hallituskautta. Vapaaherrojakin oli vain 16. Fahlbeck 1898, 50–
51, 54–55, 146–147, 154–155. Fahlbeckin luvut perustuvat ritarihuoneen rekisteriin,
joka perustettiin 1626. Tästä hetkestä lähtien elossa olevat aateliset rekisteröitiin, joten ennen vuotta 1626 sammuneet suvut jäivät ilman rekisteröintinumeroa. Konow
2005, 296; Villstrand 2005, 25.
Lappalainen 2006b, 217–220.
Roberts 1968, 392; Lappalainen 2005, 32–34.
Lappalainen 2009, 259–261.
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Neljä valtaneuvosta, Erik Sparre, Sten Banér, Ture Bielke ja Gustav Banér,
tapasi kohtalonsa pyövelin käsissä. Tuomareiden joukossa olivat Abraham Brahe, Magnus Brahe ja Erik Brahe, joka oli myös toinen päätuomareista. Tilanne
heidän kannaltaan ei ollut miellyttävä, sillä Erik Sparren puoliso Ebba Brahe oli
heidän siskonsa.29
Aristokraattinen veri oli hädin tuskin ehtinyt kuivua Linköpingin torin kiviltä, kun Per Abrahamsson Brahe syntyi 18. helmikuuta 1602 Rydboholmin
pienessä rouvainhuoneessa. Brahe syntyi kultalusikka suussaan aristokraattiseen sukuun, jolle oli myönnetty kreivin arvonimi ensimmäisten joukossa
vuonna 1561. Kunnia oli langennut Per Brahen isoisälle Per Joakimsson Brahelle,
joka oli arvonimen myötä saanut haltuunsa Visingsborgin kreivikunnan. Muistelmissaan Brahe kirjoittaa, kuinka kuningas ja kuningatar olivat osallistuneet
hänen kastetilaisuuteensa. Kaarle-herttua olikin juuri palannut takaisin epäonniselta Liivinmaan sotaretkeltään ja hänen valtansa notkahteli jäljelle jääneen
aristokratian paineessa. Kuninkaaksi Kaarle lupautui vasta vuoden 1604 valtiopäivillä.30
Kaarlen kuninkuus sinetöi samalla aristokratian tappion ja sen keskeinen
näyttämö, valtaneuvosto, menetti poliittisen vallan. Aristokratia ei kuitenkaan
lamaantunut täysin tappiostaan vaan vähitellen Per Brahen elinaikana aristokratia kokosi rivinsä ja palautti valtansa. Muutos oli nopea, sillä kun Per Brahe
28-vuotiaana nimitettiin valtaneuvokseksi, oli valtaneuvosto tiukasti aristokratian käsissä. Muutoksen taustalla oli Kustaa II Adolfin ja valtakunnankansleri
Axel Oxenstiernan johtama valtionrakennusprosessi, ja sen avulla sekavasta
hallinnosta kärsineestä valtiosta oli muokattu keskitetty ja tehokas valtakunta,
jonka armeijat marssivat voitokkaasti ympäri Eurooppaa.31
Sukutausta takasi Per Brahelle merkittävän aseman valtaneuvostossa.
Drotsiksi32 hänet valittiin jännittävän äänestyksen jälkeen 1641. Kyseistä virkaa
olivat Brahe-suvusta pitäneet hallussaan Per Brahen isoisä Per Joakimsson Brahe sekä hänen setänsä Magnus Brahe.33 Vaikka Axel Oxenstierna ajoi aristokratian etuja, olivat Per Brahen näkemykset ylhäisaatelin asemasta selvästi konservatiivisemmat kuin Oxenstiernan. Heidän näkemyseronsa olivat osittain taustalla vaikuttamassa siihen, että Per Brahe nimitettiin Suomen suurruhtinaskunnan kenraalikuvernööriksi 1638. Hän teki maahan lähtemättömän vaikutuksen.
Kuvernöörin velvollisuuksien mukaisesti Brahe teki Suomeen lukuisia tarkastusmatkoja, eikä siksi ole yllättävää, että hänelle myönnettiin läänitykseksi suuri Kajaanin vapaaherrakunta 1650.34 Brahen kreivillinen suku asetti edustajansa
asemaan, jossa se odotti tärkeiden ja sosiaaliselta statukselta merkittävien virko-
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Roberts 1968, 388–391.
Brahe 1806, 1; Elgenstierna 2002, hakusana ”Brahe”.
Lappalainen 2005, 34–40; Lappalainen 2006b, 220–223; Karonen 2008, 121–123.
Drotsi oli valtakunnan korkein virkamies. Karonen 2008, 188. Aikalaiset mielsivät
viran haltijan varakuninkaaksi. Magalotti 1912, 12.
Per Joakimsson Brahe valittiin drotsiksi 1569, hänen poikansa Magnus Brahe, Per
Brahen setä, vuonna 1611. Elgenstierna 2002, hakusana ”Brahe”.
Hytönen 2004, 53–57.
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jen ja tehtävien hoidon kuuluvan automaattisesti edustajilleen. Ajoittain nämä
odotukset ylittivät realismin.
Per Brahen laaja-alainen toimintaympäristö antaa tälle tutkimukselle hedelmällisen maaperän tarkastella, kuinka paljon klienttijärjestelmän kaltaisella
sosiaalisella verkostolla oli vaikutusta 1600-luvun Ruotsissa ja miten verkoston
toiminta vaikutti retoristen käytänteiden muutoksiin. Tutkimuksessa on myös
henkilöhistoriallisia ulottuvuuksia, sillä sosiaalisten verkostojen tutkiminen on
käytännössä verkostossa toimivien henkilöiden historiaa.35
Julkinen klienttijärjestelmä eli kulta-aikaansa 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa. Vaikutusvaltaiset aristokratian edustajat, patronukset, rakensivat ja
johtivat patronus–klientti-suhteista muodostuvia sosiaalisia verkostojaan tietoisena omasta vaikutusvallastaan ja sen kautta kasvavasta sosiaalisesta statuksestaan. Patronukset pystyivät hierarkkisessa yhteisössä valtansa avulla vaikuttamaan sosiaaliselta statukseltaan alempiarvoisten henkilöiden, klienttien, arkielämään tukemalla heidän pyrkimyksiään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.36 Kreivi Per Brahe ei ollut ihmisille ensisijaisesti valtaneuvoston jäsen tai
valtakunnandrotsi. Hän oli heille Visingsborgin, Rydboholmin ja Bogesundin
herra, kreivi Nils Nilsson Brahen setä tai hovikansleri Nils Tungelin patronus.37
Klienteille järjestelmä avasi mahdollisuuden tavoitella parempaa sosiaalista
statusta yhteiskunnassa, jossa ideologisella tasolla ei annettu tilaa sosiaaliselle
nousulle. Toisaalta tilaisuus avautui vain niille, jotka ymmärsivät klienttijärjestelmän hengen ja luovivat sosiaalisessa verkostolabyrintissa menestyneesti.
Verkostoituminen ei silti taannut mitään, epäonnistuminen saattoi johtaa totaaliseen romahtamiseen. Klienttijärjestelmän kaltainen sosiaalinen verkostoituminen ei ollut uusi ilmiö vaan ihmisille luonteva tapa toimia ryhmänä, yhteisönä.38 Ajan saatossa verkostojen muodot vaihtelevat sopeutuen yhteisön hyväksymiin arvoihin ja normeihin. Roomalaisilla oli omat verkostonsa, ja he esittelivät maailmalle termin ”klientti”, jonka soluttautuminen Ruotsiin kesti aina
1600-luvulle asti.39 Yhteiskunta synnytti aatelille paineita kasvattaa sosiaalisia
verkostojaan oman sosiaalisen ryhmän ulkopuolelle, ja se johti 1500-luvulle
tyypillisten ystävyysverkostojen muovautumiseen klienttijärjestelmäksi.40
Aristokratia41 ajautui ahtaalle 1600-luvun lopulla ja julkinen klienttijärjestelmä patronuksineen painautui taka-alalle, kun uudet yhteiskunnalliset arvot
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Per Brahesta on julkaistu kaksi elämäkertaa: Nordmann 1904; Pettersson 2009. Braheen liittyvää muuta tutkimusta ks. mm. Nisser 1931; Almqvist 1965; Larsson Haglund 1999, 2004; Wetterberg 2003; Kostet et. al. (toim.) 2004.
Englund 1993, 86–87, 93–97.
Anderson 2007, 40.
Major 1987, 534; Morgan, 1988, 99–102; Coss 1989, 28–35.
Strömholm 1988, 7; Saller 1989, 52–53; Wallace-Hadrill 1989, 81–83; Lind 1996, 137;
Småberg 2004, 44–50.
Hakanen & Koskinen 2009, 2–18.
Aristokratialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kymmenen suvun muodostamaa
ylhäisaatelin ryhmää, joka miehitti kaikki keskeisemmät ja vaikutusvaltaisimmat virat sekä valtaneuvoston lähes kokonaan: Banér, Bielke, Bonde, Brahe, De la Gardie,
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määrittelivät ja muokkasivat verkostojen funktiot uusiksi.42 Klienttijärjestelmän
täytyi mukautua 1700-luvulla valtiopäivien kasvaneen merkityksen myötä poliittisen kulttuurin muutoksiin, ja siitä tulikin poliittisten ryhmien välinen vallankäytön väline.43 Virkamiesten pätevyysvaatimuksia alettiin vaatia voimakkaammin. Pyrkimyksenä ei kuitenkaan ollut ansioituneimman ja taitavimman
virkamiehen valitseminen, vaan uusien kriteerien avulla luotiin verkostojen
jäsenille paremmat mahdollisuudet taktikoida kuninkaan virkanimityksissä.44
Maaomaisuuden väheneminen ja kapitalistisen tuotantotalouden eteneminen
ajoivat osan aatelia taloudellisesti ahtaalle. Tämän seurauksena kruununvirkojen merkitys säädylle kasvoi. Hallinnon edelleen paisuessa oli aatelin jatkettava
virkaan valittujen henkilöiden aateloimista, sillä osa aatelittomista virkamiehistä alkoi vaatia itselleen omaa säätyä.45
Virkojen hoitaminen sidottiin asiantuntijuuteen ja koulutukseen jo 1600luvulla, vaikka todellisuus klienttijärjestelmäverkostojen ansiosta oli osittain
toinen. Samoja argumentteja on käytetty virkanimitysprosesseissa 1600-luvun
jälkeenkin. Johtavat säädyt pitivät otteensa lujana valtakeskittymissä, ja virkamiesprofessiot pysyivät edelleen statusprofessioina ylläpitäen kiinteää yhteyttä
hallitsevaan luokkaan. Virkoihin kuuluneet etuoikeudet eivät kuitenkaan enää
kytkeytyneet tiukasti tiettyyn säätyyn, vaan etuoikeudet pidettiin perheen ja
suvun hallussa.46 Autonomisen Suomen senaatista ja hallinnosta tulikin suku- ja
ystävyysverkostojen pelikenttä. 47 Lopullinen siirtyminen asiantuntemuksen
hyödyntämiseen virkamieskunnassa alkoi vasta 1880-luvulla teollistumisen 48
myötä, mutta edelleen poliittiset tekijät osittain sivuuttivat asiantuntemuksen.49
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Horn, Leijonhufvud, Oxenstierna, Sparre ja Stenbock. Ågren 1976, 75. Aristokratiaksi
voidaan sanoa myös keskiaikaista aatelin eliittiä. Lenninger 2000, 86–88.
Major 1994, 304–310.
Winton 2006, 309–313. Ranskassa muutos tapahtui jo 1600-luvulla. Clark 1995, 239–
240.
Karonen 1996, 60–61.
Laine 1993, 50–51.
Konttinen 1991, 24, 90.
Savolainen 1994, 339–344; Savolainen 1996, 137–146; Kalleinen 2001, 12, 35–36.
1800-luvun puolivälin jälkeen eri maissa ryhdyttiin uudistamaan hallinnon nimityskäytäntöjä. Yhdysvalloissa riippumattoman ja puolueettoman hallinnon perustaksi
annettiin Pendleton act 1883. Englannissa uudistusten ensimmäinen askel otettiin
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1.3 Aikaisempi tutkimus
Klienttijärjestelmätutkimuksen tausta on kulttuuri- ja sosiaaliantropologisessa
tutkimuksessa. Niissä keskityttiin lahjojen, rituaalien sekä sukulaisuus- ja ystävyyssuhteiden kaltaisiin teemoihin.50 Näissä tutkimuksissa klienttijärjestelmään
alettiin kiinnittää huomiota, mutta se pysyi silti pitkään marginaalisena tutkimuskohteena. Erityisesti sosiaaliantropologian51 kautta tutkimus levisi muihin
sosiaalitieteisiin kuten valtio-oppiin ja sosiologiaan. Klienttijärjestelmän nousu
marginaalisesta tutkimuskohteesta tapahtui 1960-luvun loppupuolella juuri
sosiologian ja valtio-opin piirissä,52 mutta jo 1970-luvun alussa historiatieteet
tulivat mukaan klienttijärjestelmän kentälle.
Ensimmäisiä klienttijärjestelmää tutkineita historiantutkijoita oli Roland
Mousnier. Hän kiinnitti huomion feodalistisesta yhteiskunnasta periytyneisiin
uskollisuuden ja omistautumisen kaltaisiin ilmiöihin henkilöiden välisissä suhteissa ja muotoili näistä läheisesti klienttijärjestelmää muistuttavia käsitteitä.
Hänen luomansa malli jakautui kahteen erilaiseen uskollisuussuhdemuotoon.
Maître–fidèle-suhteissa aateli ulottaa vaikutusvaltansa verkostojen kautta läpi
yhteiskunnan, ja protecteur–créature-suhteissa verkostoituvat aateli ja valtionhallinnon virkamiehet.53
Myöhemmin Mousnierin käsitteet ovat joutuneet vahvan kritiikin kohteeksi, sillä niiden katsotaan olevan liian kapea-alaisia ja yksipuolisesti sidok50
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Klassikon asemaan ovat kohonneet Marcel Maussin jo vuonna 1923 julkaisema teksti
L’Essai sur le don, joka julkaistiin uudelleen vuonna 1950 hänen kokoelmateoksessaan
Sociologie et anthropologie, Claude Lévi-Straussin The Elementary Structures of Kinship
vuodelta 1969. Maussin teos julkaistiin englanniksi käännettynä nimellä The Gift: The
Form and Reason for Exchange in Archaic Societies ensiksi vuonna 1954 ja uudelleen
1990, ja siitä on otettu jo useita uusintapainoksia. Suomeksi teos ilmestyi 1999 ks.
Mauss 1999, 6.
Ks. esim. Boissevain 1974.
Eisenstadt & Roniger 1980, 42–49, 73. Artikkeliin Eisenstadt ja Roniger ovat koonneet
erittäin laajan tutkimuskirjallisuuden antropologian, valtio-opin ja sosiologian aloilta.
Artikkelin pääpaino on klienttijärjestelmän yhteiskunnallisten rakenteiden analysoimisessa, ja heidän mukaansa paras tapa tutkia klienttijärjestelmää on tarkastella patronus–klientti-suhteiden sisältämää vuorovaikutusta ja sitä, kuinka tuon vuorovaikutuksen kautta syntyy uusia sosiaalisia rakenteita. Eisenstadt & Roniger julkaisivat
myöhemmin teoksen Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Kirjassa he nostivat keskeiseksi teemaksi luottamuksen käsitteen, jonka kautta he analysoivat erityisesti yhteiskunnan valtakeskittymiä ja sitä,
kuinka verkostoituminen muodostui näissä hallitsevaksi tekijäksi. Esimerkkeinä esille nostetaan Yhdysvaltain vaalijärjestelmä, Neuvostoliiton puolue-elämä sekä EteläAmerikan viranomaiset ja asianajajat. Tärkeässä osassa ovat myös klienttijärjestelmäkäsitteet ja patronus–klientti-suhteiden sisältö vallitsevassa yhteiskunnassa. Eisenstadt & Roniger 1984.
Mousnier 1973, 87; Mousnier 1974, 85–93. Vaikka Mousnier kirjoittikin uskollisuussuhteista enemmän 1960-luvulta eteenpäin, oli hän kiinnittänyt asiaan huomiota
vuonna 1945 teoksessaan La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII. Ks. Kettering 1992, 845–846.
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sissa luottamuksen käsitteeseen, jolloin erityisesti oman edun tavoittelun kaltaiset piirteet ovat jääneet käsitteiden ulkopuolelle. Juuri tämä piirre on myöhemmissä klienttijärjestelmätutkimuksissa nostettu yhdeksi merkittäväksi tekijäksi patronus–klientti-suhteissa.54
Kritiikki Mousnieria kohtaan suuntautuu usein hänen tulkintaansa kirjeiden retoriikasta. Kriitikot ovat kyseenalaistaneet hänen tulkintansa perustellen
hänen uskovan liian sokeasti kirjeiden muodollisiin ilmauksiin, joissa vannotaan uskollisuutta ja lojaalia palvelusalttiutta, vaikka kyseessä on puhtaasti retorinen ilmaus vailla todellisuuspohjaa. Vaikka Mousnierin luomat käsitteet
ovat jääneet klienttijärjestelmän tutkimuksessa taka-alalle, ei niitä kuitenkaan
ole kokonaan hylätty. Arthur L. Herman Jr. korostaa retoristen ilmausten merkitystä. Uskollisuuteen ei pyritty kirjaimellisesti vaan enemmänkin kyse oli retorisiin sanankäänteisiin naamioidusta kielellisestä pelistä. Hermanin mukaan
oli tärkeämpää retoriikan avulla osoittaa johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta,
vaikka toimijat itse eivät retorisiin ilmauksiin uskollisuudesta kirjaimellisesti
uskoneetkaan. Hän korostaakin, että ilmaukset kertovat enemmän yhteiskunnan arvoista ja normeista. Retoriset ilmaukset oli rakennettu sisään kommunikointiin, ja ne helpottivat toimijoita ymmärtämään toisiaan, ikään kuin olemaan
samalla ajattelun tasolla.55
Kansainvälinen klienttijärjestelmätutkimus on ollut laajaa ja käsitellyt
useita eri maita sekä aikakausia aina antiikin kulttuurista nykypäivään asti.56
Julkaisujen määrässä se on silti vielä marginaalisessa asemassa. Aiheesta on
julkaistu lähinnä artikkeleita tieteellisissä aikakausijulkaisuissa ja artikkeliantologioissa.57
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Kritiikistä katso mm. Beik 1985, 6–9; Kettering 1989d, 223–225; Kettering 1992, 850–
851. Kristen B. Neuschel on kokonaan hylännyt jaottelun oman edun tavoittelun ja
uskollisuuden välillä päätyen käyttämään termejä ”kiintymys” ja ”hyöty”. Hänen
mielestä sosiaalisten verkostojen ja vastavuoroisten palvelujen tarkoituksena oli sosiaalisen statuksen tunnustaminen ja kunnian vahvistaminen. Neuschel 1989, 74–76.
Herman 1995, 6–8. Hermanin metodologisena lähtökohtana on puheaktiteoria, joka
jakaa kommunikoinnin kahteen tasoon. Ensiksi itse sanoihin ja lauseisiin ja toiseksi
lauseen tarkoituksiin sekä fraaseihin, jotka ovat riippuvaisia kontekstista ja olosuhteista. Herman tähdentää, että varsinkin kirjeretoriikassa kyse oli hänen mielestään
juuri tästä jälkimmäisestä tasosta. Retoristen ilmausten ansiosta osallistujat pystyivät
kuvailemaan, arvioimaan ja osoittamaan oikeaksi heidän yksilöllisen toimintansa ilman että lauseita tulkittaisiin kirjaimellisesti. Tarkemmin kielellisestä pelistä ks.
Skinner 1970, 136–137; Skinner 1971, 1–3; Skinner 2002, 156. Yhteiskunnallisten muutosten heijastumisesta kirjeretoriikkaan ks. Hakanen & Koskinen 2009.
Klienttijärjestelmän kyky sopeutua vallitsevaan yhteiskuntaan ja sen erinomainen
toimivuus hallintojärjestelmien murroksessa on tehnyt siitä taajaan käytetyn työkalun poliittisessa kulttuurissa. Ironista on, että sen avulla valtionhallintoon osallistuvat poliittiset puolueet pystyvät ajamaan ohjelmiaan läpi ja synnyttävät illuusion
toimivasta demokratiasta. O’Dwyer 2006, 5-6.
ABC-CLIO Historical Abstracts –tietokanta
(http://serials.abc-clio.com/active/start?_appname=serials) antaa hakusanalla (mukaan lukien kaikki julkaisukielet) ”patronage” 2 483 osumaa, näistä artikkeleita on 2
089 ja kirjoja 158 (tietokantaan eivät kuulu Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa julkais-
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Monipuolisimmin klienttijärjestelmää on tutkinut Sharon Kettering. Hänen 1980-luvun puolessavälissä julkaisemansa kirja Patrons, Brokers, and Clients
in Seventeenth-Century France toi uusia näkökulmia historioitsijoiden käsityksiin
varhaismodernin ajan ranskalaisesta poliittisesta kulttuurista. Tutkimuksen
lähdemateriaali kattaa alueellisesti koko Ranskan, vaikka erityisen huomion
saakin Provencen alue. Kettering nostaa kirjassaan esille kolme suurempaa
teemaa. Ensimmäinen on Mousnierin uskollisuussuhdekäsityksien muokkaaminen uudelleen klienttijärjestelmäkäsitteiksi, joissa verkostotoiminnan peruslähtökohdaksi muodostuu oman edun tavoittelu. Toiseksi teemaksi hän nostaa
välittäjien merkityksen ranskalaisessa klienttijärjestelmämallissa, mikä oli seurausta valtionhallinnon hajanaisuudesta. Perinteisesti Ranskassa oli perifeerisillä alueilla ollut voimakas paikallishallinto paikallisen aatelin johdolla ja tämän
vallan murentamiseen keskushallinto käytti klienttijärjestelmää. 58 Ongelmana
oli, etteivät keskusvallan edustajat tunteneet tarpeeksi hyvin paikallisia olosuhteita, jolloin toimivat suhteet paikallisiin välittäjiin olivat keskusvallalle elintärkeitä. Kolmanneksi teemaksi edellisen seurauksena nouseekin klienttijärjestelmän merkitys byrokraattisen monarkian rakentamisessa Ranskaan. Ketteringin
huomioiden mukaan keskusvallan leviäminen perifeerisille alueille ja sen kautta uudenlaisen hallintosysteemin rakentaminen eivät poistaneet klienttijärjestelmän tarpeellisuutta. Päinvastoin se johti systeemin kukoistukseen.59
Klienttijärjestelmää koskevia teemoja Sharon Kettering on laajentanut artikkeleissaan, jotka julkaistiin kirjaksi koottuna vuonna 2002 nimellä Patronage
in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Artikkeleissa käsitellään klienttijärjestelmän suhdetta mm. lahjojen antamiseen, sukulaisuuteen, ystävyyteen, aatelisnaisten valtaan, poliittiseen kulttuuriin ja välittäjiin.60 Silmiinpistävää Ketteringin klienttijärjestelmää koskevissa tutkimuksessa on empirian vahvuus, joka
usein kattaa maantieteellisestikin laajoja alueita. Samalla hänen tutkimustensa
kohteet sijoittuvat pitkälle aikavälille, jolloin on mahdollista tarkastella yhteiskunnassa ja sitä kautta myös klienttijärjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Ketteringin tutkimukset havainnollistavat, kuinka moneen eri alueeseen ja näkökulmaan on mahdollista soveltaa hänen klienttijärjestelmän tutkimukseen luomiaan käsitteitä.
Klienttijärjestelmätutkimuksen juuret Isossa-Britanniassa johtavat Sir John
Nealeen. Hänen juhlakirjassaan Wallece MacCaffrey käsittelee Elisabet I:n politiikkaa ja klienttijärjestelmää. MacCaffrey kartoittaa klienttijärjestelmän piiriin

58
59

60

tut tekstit). Suurin osa teksteistä käsittelee kulttuurista klienttijärjestelmää, sillä 158
kirjasta vain n. 30 käsitteli poliittista klienttijärjestelmää. Vastaavasti yhteiskuntatieteiden puolella käytetyssä CSA (ILLUMINA) Sociological abstracts (http://wwwca2.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=74281faa3291a5dc76be50dfc4e37708&mar
k_id=search%3A2%3A4%2C0%2C10&tab_collection_id=0) (hakualueeksi määritelty:
Social Sciences Subject Area) hakusanalla ”patronage” saadaan 4 659 artikkelia ja 84
kirjaa. Haettu 23.2.2010.
Kamen 2000, 73–74.
Kettering 1986a. Hallinnon ja klienttijärjestelmän yhteydestä 1660-luvun Ranskassa
ks. myös Beik 1985, 98–105, 223–244.
Kettering 2002.
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kuuluneiden virkojen määrää ja toteaa järjestelmän merkitykselliseksi poliittisen tasapainon ylläpitämiseksi. Mielenkiintoinen on myös hänen huomionsa,
että klienttijärjestelmä selviytyi 1500-luvun lopun kriiseistä lähes muutoksitta.61
MacCaffreyn avaus odotti jatkajaa yli kaksi vuosikymmentä. Ensimmäinen laajempi tutkimus klienttijärjestelmän toiminnasta brittiläisessä yhteisössä
oli Linda Levy Peckin teos Northampton: Patronage and Policy at the Court of James
I. Tutkimuksessa Peck käsittelee klienttijärjestelmää kreivi Henry Howard
Northamptonin (Northamptonin ensimmäinen jaarli 1540–1614) kautta, erityisesti kiinnittäen huomiota hallinnon toimintamalleihin Jaakko I:n hovissa. Teos
ei ole vain henkilöhistoriallinen, vaikka luokin kokonaan uudenlaisen kuvan
Northamptonista, vaan se valaisee klienttijärjestelmän vahvaa roolia kuninkaan
legimiteetin vahvistamisessa ja tehokkaan hallinnon luomisessa.62
Linda Levy Peck syvensi tutkimusta klienttijärjestelmästä tarkastelemalla
sen suhdetta korruptioon. Teoksessa Court Patronage and Corruption in Early
Stuart England hän ulottaa klienttijärjestelmän tutkimisen pidemmälle ajanjaksolle pystyäkseen paremmin tarkastelemaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, jotka johtivat aikalaisten kritiikkiin klienttijärjestelmää kohtaan.63 Hän
katsookin, että klienttijärjestelmän muuttuminen ”neutraalista” järjestelmästä
kohti korruptoitunutta järjestelmää tapahtui juuri Stuartien valtakauden alussa.
Hän kuitenkin korostaa, että klienttijärjestelmän ja korruption välinen jako on
vaikea ja usein kyse oli näkökulmasta. Suosiosta paitsioon jäävät esittivät korruptiosyytteitä, mutta unohtivat ne nopeasti päästessään itse osallisiksi klienttijärjestelmän suomista eduista. Peck nostaakin vahvasti esille kielen ja sen käytön työkaluna osana klienttijärjestelmän sisäistä kommunikointia. Lopulta korruption retoriikkaa käytettiin aseena hyökkäyksissä monarkiaa vastaan, koska
klienttijärjestelmä oli muodostunut niin tehokkaaksi instituutioksi, että sitä voitiin käyttää itseään vastaan. Järjestelmä, jota tietoisesti käytettiin hyväksi hallinnon tehostamiseksi, hyökkäsikin itsensä kimppuun kaataakseen vallitsevan
hallinnon.
Puolalainen historioitsija Antoni Mczak on tutkinut eliittien vallankäyttöä ja erityisesti klienttijärjestelmän ja valtionrakennuksen vuorovaikutusta,
jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa jatkuvasti toisen muotoutumiseen. Osa Puolaa koskevista tutkimustuloksista on koottu teokseen Money, Prices and Power in
Poland, 16–17th Centuries: A Comparative Approach.64 Mczak keskittyy analysoimaan puolalaista aatelia sosiaalisena, poliittisena ja taloudellisena eliittinä. Hän
osoittaa Puola-Liettuan valtakeskukset, mikä on ollut perinteisesti haasteellista
alueen sekavan tai jopa puutteellisen hallintosysteemin johdosta.
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MacCaffrey 1961, 95–126, 398.
Peck 1982.
Englannin 1600-luvun hallinnosta on julkaissut laajoja tutkimuksia G. E. Aylmer. Ks.
Aylmer 1961 ja 1973. Näissä teoksissa Aylmer ei vielä suoranaisesti havainnut klienttijärjestelmän merkitystä, mutta on myöhemmin korostanut sen merkitystä hallinnon
sujuvuuden kannalta. Aylmer 1996, 66.
Klienttijärjestelmän kannalta oleellisimmat artikkelit löytyvät luvusta Political and
Economical Power.
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Antoni Mczakin toimittamassa artikkeliantologiassa 65 Klientelsysteme im
Europa der Frühen Neuzeit analysoidaan varhaismodernia aikakautta keskittyen
poliittiseen klienttijärjestelmään. Teos osallistuu myös klienttijärjestelmän teoreettiseen ja metodologiseen keskusteluun.66 Mczak on monissa artikkeleissa
käsitellyt klienttijärjestelmän ja valtionrakennuksen suhdetta, erityisesti valtaeliittien näkökulmasta. Hän määrittelee aatelin rooliksi vallan tasapainottamisen valtiossa mutta samalla kysyy, mikä oli valtion rooli aatelille. Vanha traditio
oli herra–vasalli-suhde ja samaan traditioon pohjautuvasta klienttijärjestelmästä
tulikin oivallinen työkalu hallitsijoille, jotka sen avulla pystyivät sitomaan aatelin itseensä tekemällä sen riippuvaiseksi itsestään ja samalla legitimoimaan hallitsijan aseman valtion johdossa.67
Klienttijärjestelmään keskittyneet perustutkimukset historiantutkimuksen
alalla on pääsääntöisesti tehty 1980- ja 1990-luvulla. Sen jälkeen klienttijärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa yhdeksi yhteiskunnan instituutioista, joihin
tutkijoiden on kiinnitettävä huomiota, vaikka tutkimusteemat eivät sitä suoranaisesti koskisikaan. Julkaistujen tutkimusten määrä, jossa klienttijärjestelmätutkimuksen tulokset tai teoria on huomioitu osana tutkimusteemaa, on kasvanut tasaisesti. Varsinkin jos tutkimuksen kohteena on vallankäyttö tai poliittinen kulttuuri, on klienttijärjestelmää vaikea kokonaan rajata tutkimuksen ulkopuolelle, sillä se oli ja on edelleen merkittävä osa ihmisten sosiaalista kanssakäymistä.68 Yhteiskunta, sen arvot ja käytänteet, muuttuvat jatkuvasti, mutta
klienttijärjestelmän merkittävin ominaisuus on sen sopeutuvaisuus vallitseviin
arvoihin ja käytänteisiin.69
Ruotsissa julkaistiin vuonna 1988 klienttijärjestelmää käsittelevän seminaarin pohjalta teos nimeltä Klient och patron. Klienttijärjestelmän taustoja käsittelevää avausartikkelia lukuun ottamatta kaikki artikkelit ovat henkilöhistoriallisia pienoiselämäkertoja, joissa keskeiseksi seikaksi nousee patronusten ja
klienttien välisten suhteiden tarkasteleminen.70 Konferenssi keräsi yhteen korkeatasoisen edustuksen historiantutkimuksen kentältä, mutta tilaisuus ei silti
johtanut klienttijärjestelmän laajempaan tutkimukseen. Osasyynä on varmasti
klienttijärjestelmän tutkimisen haasteellisuus. Toisaalta 1600-luvun eliittien tutkiminen ei ollut yleisemmälläkään tasolla ajankohtaista 1980- ja 1990-luvulla.
Konferenssia voidaan kuitenkin pitää tietynlaisena klienttijärjestelmätutkimuksen avauksena Ruotsissa, vaikka Björn Asker oli jo 1983 julkaisemassaan hallin-
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Valitettavasti Pohjoismaat loistavat poissaolollaan. Toisaalta myös Ranska, missä
klienttijärjestelmä on ollut ehkä eniten tutkijoiden kiinnostuksen kohteena, puuttuu
lähes täysin.
Mczak 1988.
Bloch 1982a, 147–151; Mczak 1996, 190–191.
Ks. mm. Mitchison 1983, 161–178; Greengrass 1984, 172–187; Bourne 1986; Carroll
1998, 53–88; Finley-Croswhite 1999, 23–46, 122–139; Davis 2000, 37–38, 72–73; Zmora
2001, 76–94; Bowditch 2001, 31–63, 161–210; Tadmor 2001, 216–279.
Hyvä esimerkki klienttijärjestelmän sopeutuvaisuudesta vallitseviin yhteiskunnallisiin oloihin on Venäjä. Ks. Hosking 2000 ja Leckey 2005.
Ks. esim. Platen 1988, 51–63.
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tohistoriallisessa tutkimuksessa sivunnut klienttijärjestelmää. 71 Asker palasi
aiheeseen 1997 pohtimalla klienttijärjestelmän peruskysymyksiä kuten käsitteiden määrittelemistä ja tutkimusmetodien ongelmia.72
Svante Norrhem tutki väitöskirjassaan (1993) erityisesti kansliakollegion
virkamiehiä. Lisäksi hän vertaili virkamiesten sosiaalisia taustoja ja ruotsalaista
hallintosysteemiä Espanjaan, Ranskaan ja Englantiin. Tässä yhteydessä Norrhem kiinnittää huomiota myös klienttijärjestelmään, vaikka ei laajemmin tarkastele sitä yhtenä virkanimityksiin vaikuttavana tekijänä, pikemminkin hän
korostaa suku- ja ystävyyssuhteita virkanimitysten taustalla. Toinen merkittävä
seikka, jonka hän nostaa esille, on virkamiesten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon, koska heillä oli mahdollisuus olla lähellä hallitsijaa. Näin he olivat ikään kuin keskellä informaatioverkkoa, joka antoi heille konkreettisen ”vaihtotavaran” luotaessa vastavuoroisuusperiaatteella omia verkostoja.
Kontaktiverkoston luominen antoi paremmat mahdollisuudet viran saamiseksi
ja sen menestykselliseen hoitamiseen.73
Kontaktien merkitys on avainasemassa Fabian Perssonin tutkimuksessa
Ruotsin hovista 1598–1721. Hän korostaa hovin merkitystä hallitsijan ja aatelin
kohtauspaikkana, jossa epävirallisella vaikutusvallalla oli merkittävä osa poliittisessa kulttuurissa. Perssonin mukaan klienttijärjestelmän avulla hankittiin
virkoja hovista alemmalle aatelille, mutta varsinkin aatelittomille se oli hyvä
keino hakea sosiaalista nousua hovivirkojen kautta. Persson ei suoranaisesti
tutki klienttijärjestelmää, vaan hän keskittyy enemmänkin tarkastelemaan hovin rakennetta ja toimintaa vertaamalla sitä muiden Euroopan maiden hoveihin.74
Artikkelijulkaisuissaan Fabian Persson on yksityiskohtaisemmin syventynyt klienttijärjestelmän eri aspekteihin. Hän huomioi mm. klienttijärjestelmän
epävakauden yksilön kannalta katsottuna. Klienttien riippuvuus patronuksesta
altisti heidät monella eri tavalla epäonnelle, joko oman toiminnan takia tai patronusta kohdanneen epäonnen johdosta. Tutkimuskohteena epäonniset klientit
ovat haasteellisia, sillä epäonnensa myötä he yleensä siirtyvät historiantutkijan
ulottumattomiin. He katoavat yhteiskunnan tai yksityishenkilöiden tuottamista
dokumenteista. Tarkastelemalla epäonnisia klienttejä Persson havaitsee, että
klienttijärjestelmälle tyypillinen ”viivästynyt palkinto”, eli käytäntö, jossa palvelus korvataan vastapalveluksella tulevaisuudessa, ylläpiti klienttien kärsimystä epätoivon ja suurten odotusten välillä.75
Fabian Persson nostaa esille myös nepotismin ja meritokratian välisen
suhteen klienttijärjestelmässä. Hän korostaa, että meritokratian merkitystä
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Asker 1983, 105–117. Vaikka Askerin tutkimuskohteena ovat virkamiehet ja yhteiskunta, niin klienttijärjestelmää käsittelevässä luvussa hän keskittyy lähinnä järjestelmän tutkimiseen armeijassa. Klienttijärjestelmästä Norjassa ks. Rian 2000, 196–203.
Asker 1997, 21–30.
Norrhem 1993. Klienttijärjestelmästä erityisesti 72–83. Vaikutusvallasta ks. 112–130.
Klienttijärjestelmäverkostossa vastavuoroisuus ei ollut kaavamaista, vaan esimerkiksi informaatiota voitiin vaihtaa konkreettiseen apuun tai tukeen. Winton 2003, 93–94.
Persson 1999.
Persson 1992.
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1600-luvun yhteiskunnalle on mahdollista analysoida juuri klienttijärjestelmän
kautta. Mahtavilla patronuksilla oli mahdollisuus vaikuttaa virkojen henkilövalintoihin, ja oli luonnollista, että tehtävään haluttiin suositella henkilöä, joka
pystyisi mahdollisimman hyvin toimimaan virassa ja sitä kautta patronuksen
eduksi. Vastavuoroisesti henkilövalintoihin liittyi sukulaisten suosimista eli
nepotismia, sillä oman suvun auttaminen katsottiin kunnia-asiaksi. Jos kyseessä
oli korkea aatelinen, virka katsottiin suvun etuoikeudeksi. Klienttijärjestelmän
kuitenkin erottaa nepotismista se, että sukulaisilla on aina ”yhteinen menneisyys” ja siten myös tulevaisuus, se oli side, jota ei voinut poistaa.76
Syvällisimmin klienttijärjestelmää Ruotsin valtakunnassa on käsitellyt
Heiko Droste. Artikkelissaan Språk och livsform: patronage i 1600-talets Sverige
hän korostaa retoriikan näkyvyyttä klienttijärjestelmän yhteydessä. Klienttijärjestelmään kuuluvien termien käyttö tuli mukaan henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon, ja sen lisäksi muiden retoristen ilmausten avulla vahvistettiin henkilöiden eri rooleja vuorovaikutteisessa suhteessa. Droste kirjoittaa muutoksen
klienttijärjestelmälle myönteisempään suuntaan tapahtuneen 1600-luvun alkuvuosikymmeninä ja liittää sen läheisesti valtionrakennukseen ja erityisesti hallinnon uudelleenjärjestämiseen.77
Ruotsalaisia diplomaatteja käsittelevässä tutkimuksessaan Droste pohtii,
miksi kruunu käytti ennemmin klienttijärjestelmää kuin suoria sopimuksiin
perustuvia suhteita diplomaattiensa toiminnassa. Usein diplomaatti oli yhteydessä hallitsijaan patronuksensa kautta, vaikka palkan maksoikin kruunu.
Drosten mukaan patronusten välittämät resurssit olivat tärkeämpiä kuin valtion luomat byrokraattiset rakenteet. 78 Vaikka suoranainen klienttijärjestelmää
koskeva tutkimus on jäänyt Ruotsissa vähäiseksi, on se kuitenkin noteerattu
useissa tutkimuksissa.79
Suomessa klienttijärjestelmään on kiinnitetty huomiota vain satunnaisesti.
Esimerkiksi Historiallisessa Aikakauskirjassa teema vilahteli 1950-luvun alkuvuosina, 1970-luvun puolivälissä ja 1980-luvun lopulla.80 Ilmiö ei ole ollut tutkijoille täysin tuntematon, mutta tarkasti määriteltyjen käsitteiden puuttuminen
on tehnyt siitä epämääräisen. Yleensä ilmiöstä on puhuttu suojelijoiden, suosikkien ja suosimisen kaltaisten käsitteiden avulla.81
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Persson 1993. Yleiskatsaus ruotsalaisesta klienttijärjestelmästä ks. Englund 1993 ja
Persson 2002.
Droste 1998.
Droste 2006. Katso erityisesti luku VIII, 249–286. Klienttijärjestelmän institutionaalisia ja kulttuurillisia piirteitä Droste tarkastelee vuonna 2003 julkaistussa, pelkästään
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Kattavimmin Suomessa klienttijärjestelmää on tarkastelut Mirkka Lappalainen Creutzin aatelissukua koskevissa tutkimuksissaan. Hän korostaa klienttijärjestelmän tutkimisen vaikeutta, koska kunnollisten lähdekokonaisuuksien
löytäminen muista kuin ylimmän aatelin, aristokratian, edustajista on vaikeaa.
Toisen ongelman muodostaa 1600-luvulle asti yleinen käytäntö rönsyilevistä
retorisista ilmauksista, joiden luotettavuutta on vaikea arvioida. Lappalainen
yhdistää klienttijärjestelmän kiinteästi valtionrakennusprosessiin ja samalla korostaa sen merkitystä valtapoliittisten ryhmittymien syntymisessä.82
Kansainvälisessä tutkimuksessa kiinnostus klienttijärjestelmää kohtaan on
kasvanut tasaisesti. Antoni Mczakin, Sharon Ketteringin ja Linda Levy Peckin
kaltaisten tutkijoiden perustutkimusten kautta on tietämys klienttijärjestelmän
merkittävyydestä kasvanut siinä määrin, että emme enää voi jättää sitä huomioimatta silloin kun tutkimme menneisyyden ihmisten arkielämää tai laajemmin
yhteiskunnallisia rakenteita.

1.4 Lähteet ja toimintaympäristöt
Historiantutkimuksen lähdemateriaali asettaa aina omat rajansa tutkimuksille,
ja toisaalta tutkijan käytettäväksi säilynyt lähdemateriaali asettaa rajat mahdollisille tutkimusteemoille. Varhaismoderniin aikaan erikoistuneen historiantutkijan ei ole mahdollista haastatella tutkimuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, joten
heidän ajatuksiaan ja aikeitaan on mahdoton tutkijan tavoittaa säilyneen aineiston perusteella ilman tulkintaa. Tämä seikka jo yksistään tekee klienttijärjestelmätutkimuksesta haasteellista, sillä tutkimus kohdistuu nimenomaan sosiaalisiin toimintoihin ja toimijoihin.
Klienttijärjestelmätutkimuksessa pyritään kartoittamaan sosiaalisia verkostoja, jotka ovat osittain tietoisesti luotuja ja osittain satunnaisesti sosiaalisen
kanssakäymisen yhteydessä syntyneitä kontakteja. Lähdeaineistoksi muodostuvat sosiaalisista suhteista kertovat aineistot kuten henkilökohtaiset kirjeet,
päiväkirjat ja muistelmat. Vaikka pelkällä henkilökohtaisella aineistolla on
mahdollista tutkia klienttijärjestelmää, on mukaan syytä ottaa myös virallisissa
instituutioissa tuotettua materiaalia. Henkilökohtaisen aineiston kautta päästään käsiksi klienttijärjestelmälle olennaiseen vuorovaikutukseen, mutta virallisessa aineistossa kuten eri instituutioiden tuottamissa pöytäkirjoissa saatetaan
päätökseen ne asiat, joita on käsitelty henkilökohtaisella tasolla. Ainoastaan yhdistämällä nämä kaksi lähdemateriaalityyppiä on mahdollista vakuuttavasti
osoittaa klienttijärjestelmän toiminnan muotoja.
Tärkeimpien lähdeaineistojen lisäksi klienttijärjestelmän toimintaa valaisevia lähdeaineistoja on monenlaisia, ja niitä voidaan käyttää joko mahdollisten
patronus–klientti-suhteiden etsimiseen tai tukemaan jo löydettyä suhdetta. Tällaisia lähteitä ovat erilaiset matrikkelit, joihin on kerätty henkilöhistoriaan liit-
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tyviä tietoja. Esimerkiksi akateemisista väitöskirjoista julkaistut dedikaatio- ja
gratulaatiotiedot auttavat valaisemaan, ketkä ovat olleet taustavaikuttajina väitöskirjantekijän elämässä tai kuvastavat niitä toiveita, joita väitöksen julkaisseella henkilöllä on omasta tulevaisuudestaan. Myös sosiaalista toimintaa ohjaavat opaskirjat, kuten Per Brahe vanhemman kirjoittama opaskirja nuorille
aatelismiehille, avaavat mahdollisuuden laajentaa tulkintapohjaa.
Kirjeet antavat henkilökohtaisella ulottuvuudellaan historiantutkijalle osin
erilaisen näkökulman kuin virallisten instituutioiden tuottamat lähdemateriaalit.83 Kun tutkija pitää kädessään 1600-luvulla kirjoitettua kirjettä, se herättää
luontevan ajatuksen siitä, millaisessa hetkessä teksti on luotu ja millainen oli se
henkilö (tai henkilöt), joka sen on tuottanut.

KUVA 1:

Michael WexioniusGyldenstolpen kirje Axel
Oxenstiernalle.84 Kuva: Marko
Hakanen

Usein henkilöiden itsensä kirjoittamat kirjeet ovat käsialaltaan vaatimattomampia. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, esimerkiksi Turun akatemian professorin Michael Wexionius-Gyldenstolpen kirjoittamat kirjeet ovat mestarillinen
näyte moitteettomasta käsialasta ja käden motoriikan hienosta hallinnasta. Tosin häntä voi kutsua kirjoitustyön ammattilaiseksi.85
Kirjeiden mekaaninen lukeminen ei riitä, sillä lukijan on ymmärrettävä aikakaudelle ominaisten ilmausten merkityksiä tai merkityksettömyyksiä. Kirjeissä käytetty formulointi ei ollut vain koristeellista aikakauden muotia, vaan
sen käyttämiseen oli erityisiä syitä. Sen avulla pystyttiin tuomaan esille sosiaa83
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listen statusten erot.86 Muotoiluja voikin kutsua eräänlaisiksi koodeiksi, joiden
avulla kommunikointi oli helpompaa.87 Jo pelkästään retoristen ilmausten käsittäminen yhteiseksi kommunikoinnin välineeksi avaa tutkijalle mahdollisuuksia
tulkintojen tekemiseen. Vaikka retoriset korulauseet ovat nykyihmiselle merkityksettömiä, 1600-luvun ihmiselle kommunikointi ilman niitä olisi ollut täysin
mahdotonta. 88 Pelkästään oman sosiaalisen aseman ilmaiseminen suhteessa
toiseen henkilöön oli avainasemassa mietittäessä, kuinka keskustelua voitiin
jatkaa ja miten keskustelussa olisi edettävä.
Kirjeiden kirjoittaminen oli aatelille arkipäiväistä puuhaa, jonka avulla pidettiin yllä sosiaalisia suhteita ja verkostoja sekä hoidettiin virka-asiat.89 Kirjeitä
lukivat usein ääneen kirjurit, sihteerit, esittelijät, palvelijat tai perheenjäsenet.
Kirjoittajan täytyi ottaa huomioon mahdollinen kuulijakunta tai se, että kirjeen
sisällön saattoi kuulla ohimennen joku toinen henkilö. Ääneen lukeminen antoi
myös mahdollisuuden ”salakuunteluun”. 90 Kirjoitustaito toi mukanaan mahdollisuuksia. Sen avulla pystyi saavuttamaan sosiaalista nousua ja menestymään elämässä. Kirjoitustaidon myötä mahdollistui virkojen hoitaminen niille,
jotka eivät olleet saaneet virkaa syntyperän tai varallisuuden avulla. Taitavalle
kirjurille löytyi aina ottajia, sillä kaikki eivät hallinneet koukeroista kirjoitustyyliä, joka hyvin taidettuna saattoi olla erittäin kaunista, mutta heikommilla lahjoilla tuskallista luettavaa, jopa aikalaisille itselleen.
1600-luvulla eläneet henkilöt eivät ajatelleet kirjeenvaihdon olevan kokonaan henkilökohtaista ja yksityistä kommunikointia, ja siksi haluttiin välttää
arkaluonteisten asioiden kertomista, varsinkin jos oli mahdollista toimittaa asia
suullisesti. Usein kirjeen kirjoitti valmiiksi kirjuri ja vasta sen jälkeen merkittiin
omakätisesti lisäyksiä tai mukaan laitettiin itse kirjoitettu lappu, jota kutsuttiin
seteliksi. Mukaan saatettiin myös liittää pyyntö kirjeen tuhoamisesta lukemisen
jälkeen, jotta todistusaineistoa ei säilyisi.91 Erittäin arkaluontoisten tietojen ollessa kyseessä turvauduttiin salakirjoitukseen. Näin kuitenkin meneteltiin pääsääntöisesti sota-aikana, jolloin kirjeet saattoivat liikkua vihollisalueiden läpi.92
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Usein kirjeestä tehtiin useita kopioita siltä varalta, että alkuperäinen hukkuisi
matkalla tai joutuisi väärän henkilön käsiin. Toisaalta postinkulun hitauden
takia oli lähetettävä yhtä aikaa sama kirje eri paikkoihin, joissa vastaanottaja
mahdollisesti liikkui, jos haluttiin vastaanottajan saavan sen mahdollisimman
pian.93
Yksityisen ja julkisen välinen raja kirjeenvaihdossa oli hämärä, sillä usein
samaan henkilöön yhdistyi hänen työnsä, jolloin kirjeenvaihdon kautta hoidettiin samalla niin viralliset kuin henkilökohtaisetkin asiat. Näin viranhoitoon
liittynyt kirjeenvaihto arkistoitiin pääsääntöisesti henkilöiden omiin arkistoihin.
Suurin osa Per Brahen kirjeenvaihdosta on koottu kolmeen kokoelmaan Tukholman valtionarkistoon. Ne ovat Skoklostersamlingen II, Brahesamlingen ja
Rydboholmsamlingen. 94 Kaikki kokoelmat sisältävät Brahen henkilökohtaista
kirjeenvaihtoa sekä taloushallintoon liittyvää materiaalia. Brahen tuottama ja
hänelle saapunut aineisto on valtava, koska hän oli yksi valtakunnan merkittävimmistä henkilöistä. Siksi hänen jälkeensä jättämää aineistoa on löydettävissä
myös lukuisista muista arkistoista. Pienempiä kokoelmia löytyy Lundin yliopiston kirjaston käsikirjoitusarkistosta osana De la Gardieska -kokoelmaa sekä
Linköpingin kirjaston arkistosta, jossa on Brahen nimellä arkistoitu laaja kokoelma Brahe-suvun asiakirjoja. Braheen liittyviä asiakirjoja tai kirjeitä löytyy hajanaisesti monista ruotsalaisista ja suomalaisista arkistoista. Asemansa ja syntyperänsä vuoksi hän oli kirjeenvaihdossa lukuisten ulkomaalaisten kanssa, joten
häneen liittyvää materiaalia on mahdollista löytää myös kaukaisemmistakin
arkistoista, mutta näillä yksittäisillä dokumenteilla ei ole suurta merkitystä tämän tutkimuksen kokonaisuuden kannalta.
Käytettäessä 1600-luvun kirjeitä tutkimuslähteenä on tutkijan otettava
huomioon useita kirjeiden sisältöön vaikuttaneita seikkoja.95 Pelkästään kieli oli
jatkuvan muutoksen kourissa. Vielä 1500-luvulla kirjeet olivat lyhyitä ja usein
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tiivistetysti asiansa esittäviä, mutta 1600-luvulle tultaessa retoriset ilmaisut lavenivat huomattavasti ja informaation määrä kasvoi.96
Kirjeiden lisäksi henkilökohtaista tutkimusaineistoa ovat päiväkirjat ja
opaskirjat. Per Brahen isä valtaneuvos Abraham Brahe (1570–1630) piti varsin
mittavaa ja yksityiskohtaista päiväkirjaa (tidebok) aina 24-vuotiaasta kuolemaansa saakka.97 Sitä ennen Abrahamin isä, Per Brahe vanhempi, oli kirjoittanut opaskirjan nuorille aatelisille.98 Aineisto tarjoaa oivallisen ikkunan siihen
maailmaan, johon nuorta Per Brahea kasvatettiin ja opastettiin.
Per Brahe itse piti myös muistikirjaa (tänkebok), jonka alkuperäinen käsikirjoitus sijaitsee edelleen Skoklosterin linnan kirjastossa.99 Oikeastaan kyse ei
ole päiväkirjasta vaan enemmänkin muistelmista. Brahe kirjoitti itse suurimman osan tekstistä, mutta se sisältää myös osia, jotka ovat sihteerin laatimia.
Muistelmat keskittyvät julkisiin tapahtumiin ja politiikkaan, mutta eivät pelkästään oman kokemuksen kautta vaan myös yleisestä mielenkiinnosta sekä ulkoettä sisäpolitiikkaan kohtaan. Silti tekstistä on vaikea tulkita Brahen sympatioita
tiettyjä poliittisia suuntauksia tai ryhmittymiä kohtaan. Esimerkiksi usein esitetylle väitteelle Brahen ja valtakunnankanslerin Axel Oxenstiernan viileistä väleistä ei tekstistä löydy viitteitä. Brahen politiikkaa ohjasi usein oman maan tarpeiden huomioonottaminen ja hyötyminen niistä. Samansuuntaiseen huomioon
Brahesta on päätynyt hänen aikalaisensa Lorenzo Magalotti, joka matkakirjassaan luonnehtii Brahen ulkopolitiikan suuntauksien perustuneen ensisijaisesti
kotimaan etujen mukaisesti.100 Brahen päiväkirjateksti vaikuttaakin enemmän
hänen isoisänsä julkaiseman ohjekirjan kaltaiselta teokselta, jonka tarkoitus on
ollut kasvattaa aatelisnuorukaisia aristokraattiseen ideologiaan.101
Tutkittaessa epävirallisia verkostoja henkilökohtaisten aineistojen merkitys korostuu, mutta ilman virallisten instituutioiden tuottamia lähteitä ei ole
mahdollista tehdä riittävän luotettavia tulkintoja. Usein kirjeenvaihdon perusteella on mahdollista hahmottaa lopulliseen päätökseen vaikuttaneita seikkoja,
mutta varsinainen päätös tehdään silti virallisella tasolla, jossa usein keskusteltiin päätettävästä asiasta.
Tarkasteltaessa klienttijärjestelmän kaltaista verkostoa, jonka yhtenä merkittävänä funktiona oli vallankäyttö, on luonnollista tutustua virallisiin lähdesarjoihin, joissa valtakeskittymät ovat parhaiten läsnä. Tällaisia lähteitä ovat
esimerkiksi päättävien elinten pöytäkirjat. Keskeisimmiksi pöytäkirjalähteiksi
tässä tutkimuksessa nousevat Ruotsin valtaneuvoston pöytäkirjat ja Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat. Per Brahen asema valtaneuvoksena vuodesta
1630 lähtien ja drotsina vuodesta 1641 luonnollisesti nostaa valtaneuvoston
pöytäkirjat tutkimusaineistoksi. Brahe toimi aktiivisesti valtaneuvostossa. Ai96
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ja Bielke) keräämistä kirjoista. Losman 2004, 201; Westin Berg 2004, 202–225.
Magalotti 1912, 96.
Nordin 1992, 93–95.

33
noastaan tilapäiset viranhoidot, kuten esimerkiksi toiminta Suomen kenraalikuvernöörinä, oman kreivikunnan asioiden hoito tai sairastelut pitivät hänet
poissa neuvoston kokouksista. Joidenkin asioiden käsittelyä saatettiin siirtää
myöhempään ajankohtaan, jotta Brahe voisi osallistua käsittelyyn. 102 Hänen
asennettaan valtaneuvoston toimintaa kohtaa osoittaa myös se, ettei hän koskaan myöhästynyt sen kokouksista. Samaa ei voi sanoa monesta muusta valtaneuvoksesta.
Suomen kenraalikuvernöörin tehtävien mukaisesti Per Brahe vaikutti Turun akatemian perustamiseen vuonna 1640.103 Hänen roolinsa akatemian johdossa oli suuri, vaikka kanslerin virka vahvistettiin virallisesti vasta vuonna
1646.104 Akatemian silmälläpidosta muodostui tärkeä tehtävä, ja opinahjo oli
merkittävä instituutiona,105 joka tuotti koulutettuja virkamiehiä ja pappeja sekä
potentiaalisia klienttejä hänen verkostoonsa. Konsistorin pöytäkirjat valaisevatkin Brahen ja hänen klienttiensä toimintaa, kun niitä luetaan rinnakkain Brahen
ja hänen klienttiensä kirjeenvaihdon kanssa. Henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa esille tulleista asioista keskusteltiin konsistorissa tai konsistorissa esille
nousseita asioita käsiteltiin kirjeissä. Näin epävirallista aineistoa ja virallisista
aineistoa yhdistämällä voidaan peilata sosiaalisen vuorovaikutuksen käytänteitä ja strategioita, jotka ohjaavat henkilöiden toimintaa virallisissa instituutioissa.
Vielä 1500-luvulla valtaneuvosto oli ollut epämääräinen joukko kuninkaan
neuvonantajia, mutta Kustaa II Adolfin ajalla siitä kehittyi merkittävä hallintoelin. Toiminta muuttui säännölliseksi ja valtaneuvosten edellytettiin muuttavan maaseudulta Tukholmaan. Tämä kuvastaa hallinnon uutta linjaa, jossa tärkein hallinto ja virkamiehet keskitettiin pääkaupunkiin. Valtaneuvostoon kuuluivat kaikkien kollegioiden johtajat: drotsi, kansleri, marski, valtiovarainhoitaja
ja amiraali sekä lisäksi muita aristokratian edustajia.106 Vallan tasapainon heilahdellessa hallitsijan ja aatelin välillä juuri valtaneuvostosta muodostui se elin,
johon aristokratian valta keskittyi. Voimakkaimmillaan valtaneuvosto oli 1600luvulla Kustaa II Adolfin kuolemasta aina Kristiinan valtaannousuun asti. Kaarle X Kustaan kuollessa 1660 holhoojahallitusta, joka käytännössä oli valtaneuvoston ydinjoukko, sitoi vastuuvelvollisuus hallitsijalle ja säädyille. Vaikka aristokratia pysyikin vielä muodollisesti vallassa, oli sen ehdoton valta-asema murtunut alemman aatelin ja vaurastuvan porvariston puristuksessa. Lopulta siirtyminen itsevaltiuteen 1680 lakkautti valtaneuvoston aseman merkittävänä valtakeskittymänä.107
Valtaneuvoston pöytäkirjojen syntyminen ajoittuu vuoteen 1621, kun Kustaa II Adolf lähtiessään Liivinmaalle sotaretkelle antoi määräyksen yhdeksälle
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valtaneuvokselle hallita kuninkaan nimissä maata tämän ollessa poissa.108 Alussa kokoontumiset olivat harvoja, mutta säännöllistyivät tasaisesti hallinnon lisääntyessä. Vuoden 1625 ohjesäännössä valtaneuvoston suositeltiin kokoontuvan kaksi kertaa viikossa. Kokoontumiset tihenivät huomattavasti Kustaa II
Adolfin kuoleman jälkeen hallintovastuun siirtyessä holhoojahallitukselle Kristiinan alaikäisyyden takia. Neuvosto kokoontui säännöllisesti neljästä kuuteen
kertaa viikossa, ja usein aamupäivän lisäksi kokoonnuttiin uudelleen iltapäivällä. Iltapäivän kokouksissa tosin saattoi olla läsnä vain kansleri ja muutama muu
valtaneuvoston ydinjoukosta. Vaikka kokoontumisia yritettiin vähentää, saattoi
huippukuukausina olla jopa 19–25 kokousta.109 Kanslian sihteereille tämä merkitsi suurta työtaakkaa, ja sihteerien määrä kasvoikin 1630- ja 1640-luvulla, mikä näkyi myös kanslian kasvavina palkkakuluina.110
Valtaneuvoston pöytäkirjojen pitämisen tarkoituksena oli helpottaa hallinnon toimintaa ja luoda dokumentteja tehdyistä päätöksistä. Kirjureille olikin
annettu selkeät ohjeet pöytäkirjojen tuottamisesta: puhtaaksi kirjoitettu versio
piti esitellä kanslerille joka vuoden lopulla ennen kuin se siirrettiin arkistoon.
Kirjurit eivät saaneet näyttää pöytäkirjoja kenellekään ilman lupaa, eivätkä he
saaneet edes suullisesti keskustella pöytäkirjojen sisällöstä ulkopuolisten kanssa.111 Pöytäkirjojen totuudenmukaisuus käy ilmi lukemalla neuvostossa käytyjä
keskusteluja, jotka eivät aina sujuneet hyvässä yhteishengessä, ja ristiriitaiset
näkemykset olivat melkein arkipäivää. Tähän tilanteeseen myös pyrittiin, sillä
Axel Oxenstierna tarkoituksellisesti halusi valtaneuvosten keskustelevan asioiden eri näkökulmista, jotta saataisiin aikaan parempia tuloksia.112 Usein keskusteluihin osallistuivat vain neuvoston merkittävimmät jäsenet, ellei kansleri tai
hallitsija erikseen kysynyt jokaisen mielipidettä tai asiasta järjestettiin äänestys.
Turun akatemian keskeisin hallintoelin oli suuri konsistori, jonka kokoonpanoon kuuluivat kaikki akatemian professorit, varakansleri ja kansleri. 113
Kaikki tärkeimmät asiat, kuten oikeudenkäynnit ja akatemian suuret taloudelliset toimenpiteet, käsiteltiin suuressa konsistorissa. Kaikki sellaiset asiat, jotka
eivät olleet yksin rehtorin päätettävissä, mutta joiden vuoksi oli kuitenkin tarpeetonta kutsua koko suurta konsistoria koolle, päätettiin pienessä konsistorissa. Sen kokoonpano muodostui rehtorista ja kahdesta tai kolmesta professorista,
joskus jopa neljästä. Varakanslerina toimi Turun piispa aina vuoteen 1817 saak108

109
110
111
112
113

Bergh 1912, 279–280. Osittain valtaneuvoston pöytäkirjat ovat verrattavissa 1500luvun lähtevien ja saapuvien kirjeiden diaariin, sillä valtaneuvoston yhtenä tehtävänä oli hallintoon liittyvä kirjeenvaihto. Usein kokoukset alkoivat niin että sihteerit
lukivat saapuneita kirjeitä.
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konsistorin kokouksissa ja kirjattiin pöytäkirjaan. Akatemian perustamisen yhteydessä nimitettiin 11 professoria. Klinge 1987a, 76–78.

35
ka. Konsistorin kokouksissa puhetta johti vuosittain vaihtuva rehtori. Äänestystilanteissa varakansleri kuitenkin äänesti viimeisenä, rehtorin jälkeen.
Konsistorin valtaan kuuluivat kaikki akatemian asiat, kuten kirjasto, kokoelmat ja rakennukset. Akatemian tuli hallita varallisuuttaan ja tulonlähteitään
julkisen säätiön tapaan itsenäisesti. Koska konsistori toimi myös tuomioistuimena, jonka toimivaltaan kuuluivat akatemian opiskelijat, henkilökunta ja
palvelusväki, olivat konsistorin tehtävät erittäin vastuulliset ja laaja-alaiset.114
Pöytäkirjoja konsistorin kokouksissa piti notaari, joka oli muutenkin vastuussa
akatemian juoksevista asioista yhdessä kvestorin kanssa. Notaari toimi myös
rehtorin apulaisena ja 1660-luvulta lähtien häntä kutsuttiinkin yleisemmin akatemiansihteeriksi. Vuodesta 1661 lähtien häntä avusti amanuenssi tai sihteerin
apulainen (vicesecraterius).115
Instituutioiden ylläpitämät tai myöhemmin koostetut matrikkelit tarjoavat
sosiaalisia verkostoja tutkiville pieniä tiedonjyviä, jotka isompaan kokonaisuuteen liitettynä tukevat muista lähteistä saatua informaatiota. Esimerkiksi Turun
Kuninkaallisen akatemian väitöskirjamatrikkelissa annetaan tiedot, kenelle väitöskirjan tekijä on teoksensa omistanut ja ketkä ovat häntä painetulla onnittelurunolla muistaneet. Käytännössä omistuksia saattoi olla useille eri henkilöille
yhteisesti tai yksitellen siten että erikseen painettavan väitöskirjan nimiölehdestä oli olemassa useampia versioita. Omistuksen tarkoitus oli kiittää henkilöä
tukenutta patronusta tai mahdollisesti herättää toivotun patronuksen huomio.
Onnittelijoiden joukko koostui lähinnä väittelijän ystävistä tai ohjaajasta, ja sen
pääasiallinen tarkoitus oli osoittaa itse kirjoittajan taitavuutta runollisessa ilmaisussa ja kielen hallinnassa.116

1.5 Tutkimustehtävä, menetelmät ja rajaukset
Pohjoismaisessa historiantutkimuksessa klienttijärjestelmätutkimus on saanut
vain vähän huomiota osakseen. Yhtenä syynä klienttijärjestelmätutkimuksen
vähyyteen saattaa olla sen arvojen ja normimaailman vieraus nyky-yhteiskunnan arvoihin ja normeihin tottuneelle tutkijalle. Toisaalta epävirallisiin instituutioihin on vaikeampaa päästä kiinni, sillä jälkimaailmalle säilyneitä dokumentteja joutuu lukemaan osittain rivien välistä ja siten tulkinnalle jää suuri
rooli. Tässä tutkimuksessa tutkitaan klienttijärjestelmän kielellisiä ja hallinnollisia ulottuvuuksia 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa. Tärkein tutkimuskohde
on klienttijärjestelmän toiminta käytännössä ja sen vaikutukset yhteiskuntaan.
Klienttijärjestelmän yhteiskunnallisten vaikutusten ja toimintatapojen syvällisempi ymmärtäminen mahdollistaa aikaisemman tiedon täydentämisen ja uudelleentulkinnan kaikilla niillä tasoilla, joissa ihmisen sosiaalisella toiminnalla
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on vaikutusta. Työssä on myös henkilöhistoriallinen ulottuvuus, koska tutkimuskohteena ovat sosiaaliset käytänteet ja toimijuus.
Tutkimuksen lähtökohtana ovat aikaisemman Pohjoismaisen tutkimuksen
tulokset, joissa klienttijärjestelmään on kiinnitetty huomiota vain yleisesti, sen
syvemmin keskittymättä itse järjestelmän toimintaan tai laajuuteen. Ensimmäiseksi on selvitettävä ne peruselementit, jotka mahdollistivat klienttijärjestelmän
aseman vahvistumisen 1600-luvun Ruotsissa. Valtionrakennus on prosessi, joka
muotoilee yhteiskuntaa vallankäyttämisen lähtökohdista. Klienttijärjestelmässä
oli kyse vallankäytöstä, ja kuninkaallinen kanslia oli kuninkaan vallankäytön
toimeenpaneva elin. Vallankäyttö kansliassa muodosti perustan, johon koko
klienttijärjestelmä tukeutui. Vahvistuessaan klienttijärjestelmä uudisti käytänteitä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, miten klienttijärjestelmä
vaikutti kielelliseen ja symboliseen ilmaisuun sekä kuinka ja millaisissa rooleissa klienttijärjestelmässä toimittiin. Kun yhdistetään edellä mainitut kolme tasoa
eli perusta (johon klienttijärjestelmä rakentui), ilmaisu eli kielellinen ja visuaalinen retoriikka sekä toimijuus järjestelmässä, voidaan analysoida, miten klienttijärjestelmä vaikutti 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa.
Nykyisin valtaverkostot ovat muuttuneet aiempaa näkymättömämmiksi,117 mutta se ei ole kuitenkaan muuttanut niiden perustehtävää: yksilön tavoitteiden tukemista. Verkostojentutkijan kannalta 1600-luku näyttäytyy ihanteellisena aikakautena, sillä yhteisöllinen infrastruktuuri oli kehittynyt näkyväksi ja
laajaksi, mutta arvot ja normit eivät ole kätkeneet sitä kabinettien hämäriin
huoneisiin. Samalla kun verkostojen käyttäminen oli läpinäkyvämpää, oli niille
myös selkeä tarve yhteiskunnassa, jota säätelivät tiukat sosiaalisia ryhmiä ylläpitävät säännöt. Yhteiskunta oli, Jumalan armosta, jaettu eri säätyihin. Käytännössä säätykiertoa kuitenkin tapahtui, sillä ihmisillä oli omia tavoitteita paremmasta tulevaisuudesta.118
Klienttijärjestelmästä muodostui 1600-luvun aikana yksi keino sosiaalisen
liikkuvuuden toteuttamiseksi, eikä se sulkenut pois lahjakkaiden ja pätevien
henkilöiden mahdollisuuksia luoda merkittävä ura hallintokoneistossa. Ilman
klienttijärjestelmän tukea oli mahdollista menestyä, mutta sosiaalisten verkostojen tuki paransi menestymisen mahdollisuuksia. Klienttijärjestelmä ulotti lonkeronsa kaikkialle, aina siviilihallinnosta armeijaan.
Tutkimus tarkastelee klienttijärjestelmää drotsi Per Brahen näkökulmasta,
mutta tutkimuksen tavoitteena ei ole kartoittaa Per Brahen klienttiverkostoa
kokonaisuudessaan, sillä verkoston laajuuden ja vaihtelevaisuuteen taipuvaisen
luonteen vuoksi se olisi melkein mahdotonta. Jonkinlaisen käsityksen Brahen
verkoston laajuudesta antaa liite 1. Siihen on koottu niiden henkilöiden nimet,
joiden uraan Per Brahe on jollain tavalla vaikuttanut, joko suorien nimitysten
muodossa tai suosittelemalla heitä tiettyyn tehtävään. Koska klienttijärjestelmä
toimi henkilökohtaisten vuorovaikutussuhteiden varassa, on sen ymmärtämi117
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sen avain ennemminkin yksittäisissä suhteissa kuin verkostojen kartoittamisessa. Keskittymällä pienemmän joukon toiminnan analysoimiseen on mahdollista
syvällisemmin selvittää niitä mekanismeja, joiden varassa yksittäiset suhteet
toimivat. Näiden analyysien kautta saatujen tulosten avulla on mahdollista
tehdä laajempia yleistyksiä.
Klienttijärjestelmätutkijoille juuri 1600-luku on osoittautunut hedelmälliseksi niin kansainvälisesti kuin Pohjoismaissakin. Yksi tärkeimmistä tähän vaikuttaneista tekijöistä on ollut modernin valtionrakennuksen ajoittuminen 1500ja 1600-luvulle. Se on merkinnyt muutoksia hallintorakenteissa, jolloin myös
valta ja sitä käyttävät ryhmät ovat olleet muutospaineiden kourissa. Tilanteet,
joissa rakenteelliset kehityspaineet johtavat sosiaalisiin muutoksiin, antavat
tutkijalle mainion ”ikkunan”, sillä tutkittavat piirteet nousevat paremmin näkyville. Tyypillistä juuri 1600-luvun klienttijärjestelmälle oli sen läpinäkyvyys119,
sillä hierarkkinen yhteiskuntarakenne nimenomaan halusi korostaa klienttijärjestelmälle luontaisia piirteitä. Klienttijärjestelmä korostikin ajalle tyypillistä
rankijärjestelmää, koska se sellaisena palveli valtaa käsissään pitävää aristokratiaa.120
Samanaikaisesti kun klienttijärjestelmän avulla pyrittiin pönkittämään
hierarkkista yhteiskuntajärjestystä, se avasi uuden väylän säätykierrolle. Tämän
väylän avautumisen mahdollisti valtionrakennusprosessi, jossa tarve kerätä
tehokkaammin yhteiskunnallisia resursseja pakotti aatelin hyväksymään uusia
tulijoita ryhmäänsä pitääkseen yllä privilegioidensa merkitystä. Sisäänvirtaus
aateliin kohotti sen pätevyystasoa, sillä avain säätykiertoon oli klienttien kannalta pätevyydessä hoitaa annettuja tehtäviä. Aristokratian kannalta kyse oli
Pandoran lippaasta, sillä lopulta alemman aatelin kasvava joukkovoima kääntyi
aristokraatteja vastaan.121
Per Brahe valittiin valtaneuvostoon vuonna 1630. Samana vuonna hänen
isänsä, valtaneuvos Abraham Brahe kuoli. Klienttijärjestelmän näkökulmasta
katsottuna ajankohta oli Brahen kannalta ihanteellinen. Klienttijärjestelmä oli jo
edellisellä vuosikymmenellä kasvattanut merkitystään, mutta kuningas Kustaa
II Adolfin kuoleman jälkeen 1632, vallan siirtyessä holhoojahallitukselle, se
nousi aivan uudelle tasolle. Yhtäaikaisesti tapahtuvan yhteiskunnan rakenteellisen murroksen ja valtatyhjiön keskellä siitä muodostui merkittävä vallankäy-
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allekirjoittivat kirjeitä käyttäen klientti-nimitystä. Kirjeenvaihdossa ajoittain viitattiin
suoraan kilpailevan klienttijärjestelmäverkoston toimintaan.
Rangin määrittelemiseen liittyneet arvonimet ja kunniamerkit ovat aina toimineet
hallinnon sisäisinä erottelun ja palkitsemisen välineinä. Tiihonen & Ylikangas 1992,
181. Vuoden 1626 ritarihuonejärjestyksen mukaan aateli Ruotsissa jaettiin kolmeen
luokkaan: 1. luokka: kreivit ja vapaaherrat, 2. luokka: valtaneuvokset, 3. luokka: muu
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tön kanava.122 Klienttijärjestelmästä tuli keskeinen tekijä Brahen elinajaksi, sillä
systeemi sellaisena kuin Brahe sen tunsi oli menettänyt merkityksensä hänen
saavuttaessaan kuoleman portit. Vuonna 1680 Brahe veti viimeisiä hengenvetojaan, ja aristokratia hävisi lopullisesti taistelunsa asemastaan. Suuren reduktion
kautta kruunulle palautettiin valtaosa aristokraattien läänityksiksi saamasta
maaomaisuudesta, ja samalla heidät syrjäytettiin kruunun hallintokoneistosta.123 Aristokratian mukana hävisi myös klienttijärjestelmä sellaisena kuin aristokraatit sen tunsivat, mutta itse systeemi ei kuollut; se vain muutti muotoaan
uuden poliittisen kulttuurin tarpeiden mukaiseksi.
Hallitsijoiden lisäksi oli 1600-luvun Ruotsissa kaksi henkilöä, joiden vaikutusvalta oli muihin verrattuna omaa luokkaansa. Kansleri Axel Oxenstierna
ja drotsi124 Per Brahe saavuttivat niin vahvan aseman, että he pystyivät jopa
dominoimaan sitä pientä aristokratian joukkoa, jolla oli hallussaan kaikki valtion merkittävimmät virat. Heistä muodostui toisilleen vastavoima. Oxenstiernojen suku oli kasvattanut valtaansa ottamalla haltuun lukuisia korkeita virkoja ja
hallitsi osittain klienttijärjestelmän avulla kansliaa,125 kun taas Brahen suku oli
syntyperältään ensimmäinen kreivillinen suku Ruotsissa ja siten oikeutettu johtavaksi suvuksi.126 Heitä on usein historiankirjoituksessa kuvattu toistensa poliittisiksi vastustajiksi. Tämä pitää osittain paikkansa, sillä heidän näkemyksensä valtiollisista ja yhteiskunnallisista asioista poikkesivat toisistaan. Siinä missä
Axel Oxenstierna oli taipuvaisempi asettamaan valtiollisen edun kaiken muun
edelle, Per Brahe oli konservatiivisempi ja tuki mieluummin aristokratian vahvaa asemaa yhteiskunnassa, mikä Brahen mielestä oli maan parhaaksi.127
Tämä poliittinen näkemysero ei estänyt heitä toimimasta yhdessä läheisestikin, omassa sosiaalisessa ryhmässään. Heidän keskinäiseen suhteeseensa kuuluivat sukujen väliset avioliitot, jotka vahvistivat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Brahen sisko Margareta oli naimisissa ensiksi Bengt Oxenstiernan kanssa
ja myöhemmin vielä Johan Oxenstiernan kanssa. Brahen lähettäminen Suomeen
kenraalikuvernööriksi ei ollut puhtaasti hänen siirtämistään syrjään, sillä valta-
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neuvosto halusi aidosti parantaa Suomen oloja, ja se onnistui ainoastaan tarpeeksi vahvan auktoriteetin avulla.
Klienttijärjestelmän tutkimisen kannalta molemmat henkilöt, niin Per Brahe kuin Axel Oxenstierna, ovat oivia tutkimuskohteita, sillä kummallakin oli
tarpeeksi vahva asema toimia merkittävänä patronuksena ja samalla maantieteellistä ulottuvuutta, koska molemmat omistivat myös läänityksiä nykyisen
Suomen alueelta. Tämän tutkimuksen keskushenkilöksi on valittu Per Brahe
kahdesta merkittävästä syystä. Ensinnäkin hänen elämänkaarensa osuu klienttijärjestelmän ja valtionrakennuksen kannalta tärkeisiin vaiheisiin. Toiseksi Brahen hallussaan pitämien virkojen ja läänitysten vuoksi hänen maantieteellinen
toiminta-alueensa oli koko valtakuntaa ajatellen kattava. Suomen kenraalikuvernöörin virkansa avulla hän pystyi rakentamaan ehkä maantieteellisesti ajateltuna jopa kattavamman verkoston kuin Axel Oxenstierna. Tutkimuksessa
klienttijärjestelmää tarkastellaan osana 1600-luvun siviiliyhteiskuntaa, vaikka
järjestelmällä oli merkittävä rooli myös armeijan piirissä.128 Tutkimuksen ulkopuolelle jää myös kirkko instituutiona, vaikka se tiukasti kietoutuukin siviiliyhteiskunnan rakenteisiin. Ulkopuolelle jäävät myös kaupunkiyhteisöt, jotka ansaitsisivat oman tutkimuksensa.129
Vallankäytön näkökulmasta naisten rooli jäi vähäiseksi 1600-luvun Ruotsissa, jos sitä tarkastellaan julkisten instituutioiden kautta. Poikkeuksia toki oli,
esimerkiksi kuningatar Kristiinan aika valtionhallinnon huipulla tai Ebba Brahen toiminta130 puolisonsa Jacob De la Gardien omaisuuden hoitajana tämän
kuoleman jälkeen. Klienttijärjestelmän joustavuutta kuvastaakin juuri naisten
roolien monipuolisemmat toimintamahdollisuudet verrattuna miesten toimintaan julkisissa instituutioissa.
Klienttijärjestelmän epävirallisen luonteen takia naiset pystyivät toimimaan siinä virallisia instituutioita paremmin. Kotitalouden piirissä heillä oli
huomattavia tehtäviä, joskus jopa koko suvun talous hoidettavanaan. Poliitti128
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sesti he pystyivät vaikuttamaan joko miehensä kautta tai joissakin tapauksissa
myös suoraan itse.131 Usein naiset olivat välittäjinä korvaamattomia. Avioliittojen kautta he muodostivat solmukohtia eri verkostojen välille, mistä asemasta
käsin he pystyivät lisäämään omaa vaikutusvaltaansa.132
Aatelille ja porvaristolle kotitalouksien johtaminen ei ollut vähäpätöinen
tehtävä, sillä sen piiriin saattoi kuulua suuri joukko ihmisiä. Naisen vastuulla
oli usein kotitalouden johtaminen ja samalla valta palkata henkilökuntaa kotitalouden piiriin. Suuren joukon johtaminen ei ollut helppoa, vaan se vaati hallinnollisia kykyjä ja myös paljon valvontaa, jonka naiset usein hoitivat henkilökohtaisesti. Heidän vastuullaan oli tilan hyvinvointi ja perheen varallisuuden säilyminen. Tämä mahdollisti klienttien palkitsemisen, ja näin ollen kotitalouden
piirissä myös nainen muodosti klienttijärjestelmäverkostoja. Olihan hänellä
mahdollisuus nimittää kirjureita ym. taloudellisen toiminnan edistämiseksi.
Tällaiset työt saattoivat olla erittäin hyödyllisiä klienteille, joille avautui mahdollisuus päästä ”näytille” aatelin keskuuteen. Myöhemmin he saattoivat siirtyä miesten johtamiin klienttijärjestelmäverkostoihin. Naisten johtamat kotitalouden piiriin rakentuvat verkostot olivat hyvä ponnahduslauta uralla.133
Klienttijärjestelmä perustuu monimuotoisiin ja yksilölähtöisiin sosiaalisiin
suhteisiin. Vaikka peruskaava, patronuksen ja klientin välinen vuorovaikutussuhde, muodostaakin klienttijärjestelmän ytimen, jokainen suhde on yksilöllinen. Tämä asettaa omat haasteensa klienttijärjestelmätutkimuksen metodeille.
Tärkein kysymys kuuluukin: kuinka löytää runsaasta lähdeaineistosta henkilöt,
joiden välinen yhteys täyttää patronus–klientti-suhteen kriteerit? Hedelmällisin
vaihtoehto yhdistää mahdollisimman monta erityyppistä lähdeaineistoa.
Vaihtoehtoisia lähestymistapoja on kaksi. Ensimmäinen tapa on käydä läpi tutkimuskirjallisuutta ja etsiä viitteitä mahdollisista patronus–klienttisuhteista. Esimerkiksi tutkia, onko tutkimuskirjallisuudessa mainintoja, joissa
virkaan valittua on ollut jokin muu henkilö suosittelemassa, tai onko jokin teos,
esimerkiksi väitöskirja tai almanakka, omistettu jollekin tietylle henkilölle. Johtolanka voi olla myös lahjojen vaihto. Kun ensimmäinen vihje tai aavistus on
saatu, voidaan lähdemateriaalin käyttöä fokusoida tehokkaammin.
Johtolankoja voi etsiä myös esimerkiksi virallisten instituutioiden tuottamista pöytäkirjoista. Tässä tutkimuksessa on käytetty valtaneuvoston ja Turun
akatemian konsistorin pöytäkirjoja. Niistä on systemaattisesti etsitty mainintoja,
joiden avulla on mahdollista identifioida patronuksia ja klienttejä. Tapauskohtaisesti on ollut mahdollista löytää vahvojakin viitteitä patronuksen ja klientin
välisen suhteen olemassaolosta.
Kaikki edellä mainitut johtolangat ovat kuitenkin vain viitteitä mahdollisesta patronus–klientti-suhteesta, ja niiden merkitys on lähinnä opastaa tutkija
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Norrhem 2003, 145–148.
Kettering 1989a, 841. Artikkelissaan Kettering tuo esille, kuinka kotitalouden piirissä
toimivat verkostot saattoivat helposti kehittyä poliittisen, kirkollisen tai kulttuurisen
klienttijärjestelmän suuntaan. Usein naisilla oli kotitalouden kautta hallussaan paljon
taloudellista valtaa. Naisten verkostoitumisesta ks. Lahtinen 2007a; Lahtinen 2009a.
Kettering 1989a, 819–831.
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oikeille jäljille, kun käydään läpi varsinaista lähdesarjaa eli tutkimuskohteeksi
valitun Per Brahen henkilökohtaista kirjeenvaihtoa. Jos oletamme Brahen kirjoittaneen yhden kirjeen joka päivä niiden 50 vuoden aikana, jolloin hän oli
kaikkein aktiivisin ja hoiti useita virkoja yhtäaikaisesti, jo tällöin kirjeiden lukumäärä olisi lähes 20 000 kappaletta. Käytännössä voimme moninkertaistaa
tämän lukeman, eikä 100 000 kirjettä ole mahdottomuus. Aineiston laajuuden
vuoksi on tärkeää etsiä vihjeitä muusta lähdemateriaalista ennen kuin lähtee
lukemaan itse kirjeenvaihtoa. Per Brahen kirjeenvaihto on arkistossa järjestetty
henkilöiden mukaan, joten on mahdollista keskittyä tutkimaan saatujen vihjeiden perusteella, millainen oli klientin ja mahdollisen klienttiehdokkaan suhde
Braheen. Perehtymällä näiden henkilöiden keskinäiseen kirjeenvaihtoon ja pitämällä rinnalla muut lähdeaineistot on mahdollista ymmärtää henkilöiden välisten suhteiden motiiveja ja siten myös tarkastella, kuinka koko klienttijärjestelmä on toiminut.
Toinen menetelmä on edellisen vastakohta. Koska Per Brahen kirjeenvaihto on arkistossa järjestetty henkilöittäin, jolloin myös mahdollinen ammatti tai
sosiaalinen asema on mainittu, voidaan poimia henkilöitä, jotka ovat olleet laajassa kirjeenvaihdossa Brahen kanssa. Tällainen menetelmä perustuu klienttijärjestelmän teoreettiseen ymmärtämiseen. Tällöin voidaan olettaa runsaan kirjeenvaihdon liittyvän informaation vaihtamiseen, mikä oli yksi patronus–
klientti-suhteen perustarkoituksia. Lisäksi tutkijalla on jo käsitys siitä, millaisiin
tehtäviin mahdollisia klienttejä tarvittiin tai mihin heitä sijoitettiin. Tässä vaiheessa tutkijan on oleellista ymmärtää, mikä on palvelijan ja klientin ero, sillä
on luonnollista, että Brahe ohjeisti palvelijoitaan ja vastaavasti sai usein raportteja heidän toimistaan.
Kun kirjeenvaihto on ollut vilkasta Brahen ja esimerkiksi jonkin viranhaltijan välillä tai ylipäätään johonkin instituutioon kuuluvan henkilön välillä, on
sitä silloin syytä tarkastella lähemmin. Jos kirjeiden sisältö viittaa selkeästi patronus–klientti-suhteeseen, on syytä käydä läpi mahdollinen muu tukeva aineisto ja katsoa, puoltaako se kirjeistä syntynyttä vaikutelmaa. Vaikka henkilökohtainen kirjeenvaihto muodostaakin tutkimuksen päälähteen, jonka avulla on
mahdollista tarkastella patronus–klientti-suhteita, on muun aineiston merkitys ”riittävän näytön” syntymiseen merkittävä. Tämä tietysti sulkee pois lähietäisyydellä toimineet klientit sekä ns. nukkuvat klientit, jotka on autettu virkaan, mutta joita ei ole aktivoitu.
Klienttien löytäminen Brahen laajasta kirjeaineistosta vaatii aineistojen lähilukemista. Edellä mainittujen menetelmien avulla aineistoa on mahdollista
rajata, mutta tutkijan on kuitenkin käytävä läpi eri henkilöiden ja Brahen välistä
kirjeenvaihtoa arvioidakseen, onko kyseessä todellinen patronus–klientti-suhde.
Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti patronuksen ja klientin välisen suhteen toimintamuotoja, on tärkeämpää rakentaa mahdollisimman kattavia analyyseja toimivista patronus–klientti-suhteista kuin laaja-alaisemmin kartoittaa Brahen koko verkostoa. Tämä tarkoittaa käytännössä rajoitettuun henkilömäärään liittyvän lähdemateriaalin käyttämistä, jotta tutkimustulokset olisivat luotettavampia.
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Kun lähitarkasteluun otettavat klientit on valittu, aineistoa on käytävä läpi
huolellisella lähiluvulla useammalla tasolla. Lähdeaineistossa, eli kirjeissä, käytettyjä kielellisiä konventioita on tarkasteltava laajemmassa kontekstissa kuin
pelkästään kahden henkilön välisenä yksityisenä kommunikaationa. Ensinnäkin ilmaisujen irrottaminen kontekstista antaa niiden merkityksestä täysin väärän kuvan, sillä ilmaisuja ei ole tarkoitettu ymmärrettäväksi kirjaimellisesti,
vaan niiden tarkoituksena oli sosiaalisten käytänteiden kautta asemoida kumpikin osapuoli omalle paikalleen hierarkkisessa yhteiskunnassa. Toiseksi ilmaisujen avulla pystytään analysoimaan niitä elementtejä, arvoja ja normeja, jotka
vallitsivat laajemmin yhteisössä, ja heijastamaan analyysin tulokset takaisin
kahden yksityisen henkilön väliseen kommunikointiin ja sen motiiveihin.
Retorisen tarkastelun jälkeen lähdeaineistoa analysoidaan toiminnallisella
tasolla eli rekonstruoimalla vuorovaikutuksen kautta patronuksen ja klientin
välille muodostunutta toimintaa. Yksityisestä lähdeaineistosta saatavan informaation perusteella tutkijan on helpompi analysoida virallisten instituutioiden
tuottamia aineistoja, joissa samaa asiaa käsitellään abstraktimmalla tasolla. Ilman virallisen aineiston ja yksityisen aineiston yhdistämistä analyyseissä ei
voida täysin ymmärtää niitä tekijöitä tai motivaatioita, joiden ohjaamina henkilöt toimivat yhteisössään. Usein tutkija joutuu lukemaan ns. rivien välistä, sillä
asioita ei ilmaistu suoraan tai ne täydensivät henkilöillä jo olevaa informaatiota.
Lähdeaineiston tarkalla analysoimisella on mahdollista tuoda esille henkilöiden omia näkemyksiä klienttijärjestelmästä ja siitä, millaisena he sen käytännön toiminnan näkivät. Toisten verkostojen esille nostamisella pystytään myös
tarkastelemaan klienttijärjestelmän toimintatapoja yleisemmin. Samalla voidaan
heijastaa analyysin tulokset takaisin tutkimuksen kohteiksi valittujen henkilöiden väliseen toimintaan, sillä he toimivat myös niiden universaalien toimintatapojen kautta kuin näkevät muiden toimivan.
Klienttijärjestelmälle oli tyypillistä, että se kapeni pyramidin tapaan kohti
vallan huippua (ks. kuvio 6). Luonnollisesti hallitsija edusti järjestelmän lähdettä ja häntä lähellä ollut valtaneuvosto edusti ryhmää, jolla oli suurin valta hallitsijan jälkeen. Tämä rooli korostui entisestään, kun hallitsija oli alaikäinen.
Tutkittaessa klienttijärjestelmää on hallitsijan lähipiiri otollinen tutkimuskohde,
sillä lähipiirin motiivit ovat lähtökohtaisesti erilaiset kuin hallitsijan, joka oli
klienttijärjestelmää pyörittävän vallan lähde. Vastaavasti hallitsijan lähellä olevilla henkilöillä oli suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa hallitsijan vallankäyttöön, joten he pystyivät epäsuorasti kasvattamaan omaa valtaansa. Koska
klienttijärjestelmässä on suurelta osin kysymys juuri vallan realiteeteista, ovat
hedelmällisimpiä tutkimuskohteita juuri ne henkilöt, jotka ovat lähellä vallan
ydintä ja joiden toiminnan yhtenä motiivina on oman vallan kasvattaminen ja
puolustaminen.
Per Brahen toiminta maantieteellisesti laajalla säteellä mahdollistaa tutkittavien klienttien valitsemisen siten, että he kattavat monipuolisesti yhteiskunnan eri tasot ja alueet. Tutkimuksen klientit on valittu osittain siitä syystä, että
he sijoittuivat Brahen toiminnan kannalta tärkeisiin solmukohtiin. Henrik Corte
toimi Brahen linkkinä kaukana valtakunnan keskustasta sijaitsevaan vapaaher-
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rakunnan läänitykseen. Corten rooli Brahen taloudellisten etujen valvomisessa
oli erittäin suuri. Yliopistot toimivat koulutettavien ja värvättävien klienttien
kasvualustana. Per Brahen rooli Turun akatemiassa oli vahva. Kanslerin asemastaan hän pystyi käyttämään akatemiaa oman verkostonsa resurssivarastona.
Andreas Thuroniuksen ja Michael Wexionius-Gyldenstolpen kautta on mahdollista päästä kiinni Brahen toimintaan akatemiassa. Klienttijärjestelmän kannalta
tärkeimmät klientit sijoittuivat lähelle vallan lähdettä eli kuningasta. Kansliassa
toimivat klientit olivat joskus avainasemassa verkoston toiminnassa, sillä he
pystyivät monipuolisesti tukemaan omaan patronustaan. Haastavinta tutkimuksen kannalta onkin, kuinka näiden Per Brahen lähietäisyydelle sijoitettujen
klienttien toimintaa on mahdollista tutkia, koska he tuottivat klienttijärjestelmään liittyvää lähdeaineistoa vähiten.134 Nils Tungelin valintaa tutkimuskohteeksi puolustaa hänen toimintansa keskeisyys kansliassa. Toisaalta jokainen
valittu henkilö tuo mukanaan erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia tasoja,
joissa klientit vaikuttivat. Corte oli puhtaasti porvariston edustaja, kun taas
Thuronius ja Wexionius-Gyldenstolpe olivat oppineita. Tungel puolestaan
edustaa tutkimuksessa alempaa virka-aatelia.
Kaikki klientit eivät menestyneet. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy
aina se riski, että omalla toiminnallaan tuhoaa rakentamansa suhteet. Arnold
Johan Messeniuksen kohtalo on tästä esimerkki, ja hänen ottamisensa mukaan
tutkimukseen tuo esille tämän sosiaalisten verkostojen nurjan puolen. Koska
verkostot rakentuvat sosiaalisista suhteista, ne tuovat mukana lukuisia muita
henkilöitä. Aina patronuksen ja klientin välinen suhde ei ollut pelkästään heidän välisensä asia, sillä monessa tapauksessa toiminta kosketti myös muita
henkilöitä. Tutkimuksessa esiintyykin keskeisten klienttien lisäksi joukko muita
henkilöitä, jotka tavalla tai toisella liittyivät Per Brahen ja hänen klienttiensä
elämään.
Henrik Corte (n. 1620–1680) toimi pitkään Raahen pormestarina ja voutina,
mutta hänen tehtävänään oli myös vastata Kajaanin vapaaherrakunnan verotulojen toimittamisesta Brahelle. Corte oli Brahen uskollinen klientti koko elämänsä, ja juuri Brahen avustamana hän kykeni luomaan itselleen merkittävän
uran hallintomiehenä ja taloudellisesti vahvan aseman sekä Raahen pormestarina että tärkeimpänä kauppiaana. Vauraimmillaan hän omisti useita laivoja,
joilla kuljetettiin Brahen Kajaanin vapaaherrakunnasta keräämiä verotuloja
Raahen kautta Bogesundiin, jossa Brahen konttori sijaitsi. Corte on hyvä esimerkki klientistä, joka värvätään tiettyä tarkoitusta varten, jolloin tärkeimpänä
motiivina olivat henkilökohtaiset ominaisuudet ja kyvyt kulloisenkin tehtävän
suorittamiseen. Corte onnistui tehtävässään ja molemmille patronus–klienttisuhde osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi.
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Klienttijärjestelmään liittyvien asioiden luonteesta johtuen asioista keskusteltiin mieluimmin suullisesti, jos se vain oli mahdollista. Kansliassa toimivilla klienteillä oli
paremmat mahdollisuudet keskustella Brahen kanssa henkilökohtaisesti kuin muilla
alueilla toimivilla klienteillä, koska Brahe oli aktiivisesti paikalla valtaneuvoston kokouksissa Tukholmassa.
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Turun akatemiasta muodostui Brahelle eräänlainen ”solmukohta” hänen
luodessaan verkostoaan varsinkin Suomen alueelle. Ingmar Elmroth väittää,
ettei klienttijärjestelmällä ollut suurtakaan merkitystä ja perustelee, että virat
täytettiin pätevyyden, ei sosiaalisten verkostojen, perusteella. 135 Näin asia ei
kuitenkaan ollut käytännössä, sillä patronuksen etu oli erityisesti, että klientillä
olisi hyvät edellytykset hoitaa annettuja tehtäviä. Turun akatemia toimi Brahelle klienttien kasvatus- ja koulutuspaikkana. Osittain hän värväsi akatemiaan
tulleita opiskelijoita, mutta hän myös lähetti omasta Smålandissa sijainneesta
kreivikunnastaan opiskelijoita akatemiaan. Myöhemmin nämä valmistuneet
sijoittuivat erilaisiin virkoihin Smålandin aluehallinnossa ja valtionhallinnossa.136 Brahelle olikin elintärkeää, että akatemiassa vallitsi hänelle suopea ilmapiiri ja yliopisto pysyi tarkasti hänen valvonnassaan. Akatemiassa toimineet
professorit Michael Wexionius-Gyldenstolpe (1608/9–1670) ja Andreas Thuronius (1632–1665) edustavatkin Brahen klienteistä lähinnä informaatiosta ja valvonnasta vastaavia toimijoita. Wexionius-Gyldenstolpe oli alun perin Oxenstiernan klientti, mutta käytännöllisistä ja oman etunsa mukaisista syistä hän
vaihtoi patronusta ja päätyi Brahen klientiksi. Hän edustaakin klienttityyppiä,
jolle uskollisuus ei ollut tärkein hyve. Vastaavasti Thuronius oli Brahen oma
luomus, joka pysyi Brahelle uskollisena koko lyhyen elämänsä.
Arnold Johan Messeniuksen toiminta Brahen klienttinä jäi sekin suhteellisen lyhyeksi, sillä hänen elämänsä loppui yhtä traagisesti kuin se oli alkanutkin.
Hänen isänsä Johan Messenius oli kuuluisa oppinut, mutta kiihkeä katolilaisuuden kannattaja, minkä johdosta hänet oli karkotettu Kajaanin linnaan. Lapsuutensa Arnold Johan eli vanhempiensa kanssa vankeudessa, kunnes hänet
erotettiin vanhemmistaan 12-vuotiaana katolisten vaikutteiden pelossa. Hänen
elämänsä erossa vanhemmista ei sujunut iloisissa merkeissä, koska muutaman
vuoden kuluttua hänet tuomittiin vehkeilystä kruunua vastaan vankeuteen Käkisalmen linnaan.137 Hän vietti 16 vuotta vankeudessa, kunnes Brahe auttoi hänet vapaaksi. Samalla Arnold Johan ajautui Brahen klientiksi. Hänet nimitettiin
pian kuninkaalliseksi kanslistiksi, valtakunnan historiografiksi ja lopulta hän
sai aatelisarvon. Menestys jäi lyhyeksi, sillä hänet tuomittiin vuonna 1651 majesteettirikoksesta kuolemaan yhdessä poikansa kanssa. Messeniuksen elämänvaiheet valaisevat silti klienttijärjestelmän merkitystä. Kurjastakin asemasta on
mahdollista päästä nousemaan, jos vain tuntee oikeita ihmisiä, mutta toisaalta
mahtavinkaan mahti ei auta, jos itse aiheuttaa oman tuhonsa. Arnold Johanin
tarina on oiva esimerkki suuresta onnistumisesta ja yhtä suuresta epäonnesta.

135
136

137

Elmroth 2001, 165–169.
Pelkästään Visingsön alueelta Brahe lähetti elinaikanaan Turkuun opiskelemaan 60
henkilöä: 1640-luvulla 12, 1650-luvulla 8, 1660-luvulla 19 ja 1670-luvulla 21. Vielä
1680- ja 1690-luvulla Turkuun lähti 16 oppilasta, mutta sen jälkeen luvut putosivat
dramaattisesti. Ylioppilasmatrikkelin mukaan Visingsöstä Turkuun lähti vuosina
1640–1852 yhteensä 92 oppilasta. HYYM, hakusana ”Visingsö”. Strömberg 1996, 79–
80.
Söderberg 1901, 23; Söderberg 1902, 3–12.
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Koska hallitsija oli klienttijärjestelmän lähde, oli erityisen tärkeää saada
luotettavia henkilöitä hänen läheisyyteensä informaation saamiseksi tai painostaamaan hallitsijaa tiettyyn päätökseen. Siksi kuninkaallisen kanslian sihteereistä tuli tärkeä avainryhmä. Nils Nilsson Tungel oli aikaisemmin ollut Johan
Banérin klientti, mutta kun hänen pitkäaikainen patronuksensa kuoli 1644, hänen täytyi etsiä uusi. Poliittisilta näkemyksiltään hän oli Oxenstiernoja vastaan,
tämän hän oli perinyt Baneréilta, ja hän hakeutuikin Brahen verkostoon. Brahelle hänen kaltaisensa klientti oli arvokas, koska Tungelin vastuualueena oli
Ruotsin emämaahan liittyvä kanslian kirjeenvaihto. Halutessaan itselleen suotuisia päätöksiä Brahe turvautui Tungeliin. Hän pyysi tätä vaikuttamaan hallitsijaan, kun hän esitteli asiaa hallitsijalle ja korosti tietyn päätöksen paremmuutta. Tungelin ura138 kahden eri patronuksen klienttinä tuo hyvin esille klienttien
elämään liittyvän epävarmuuden. Hyvän patronuksen kuolema saattoi olla
uran kannalta kohtalokasta, mutta jos klientillä oli tarjota hyviä resursseja, uuden patronuksen löytäminen ei ollut välttämättä vaikeata. Näissä valinnoissa
Tungel ei epäonnistunut, mutta se ei estänyt häntä lopulta tuhoamasta uraansa
ja mainettaan. Suhde toisen miehen vaimoon päätti Tungelin uran, eikä edes
Brahe pystynyt tai halunnut sitä estää. Tästä käy hyvin esille se seikka, että patronukset pystyvät tarjoamaan klienteilleen suojelusta tiettyyn rajaan saakka,
mutta sen ylitettyään jokainen oli omillaan.
Vaikka tutkimuksessa keskitytään edellä mainittuihin henkilöihin, se ei
tarkoita, etteikö tekstissä esiintyisi muitakin henkilöitä. Klienttiverkostot olivat
täynnä ihmisiä, jotka jotenkin liittyvät toisiinsa. Yksikään patronus–klienttisuhde ei ole pelkästään näiden henkilöiden välinen, suljettu suhde. Usein patronuksen ja klientin toiminta koskettaa välittömästi kolmansia, suhteen ulkopuolisia henkilöitä. Erityisesti silloin kun omia kontakteja käytetään toisen henkilön hyväksi, kuten sukulaisten tai ystävien. Ihmiset ovat taipuvaisia tekemään
palveluksia toisilleen, sillä jokainen tietää, että ehkä juuri se tietty palvelus saattaa pelastaa uran tai säästää hengen.
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Nils Tungelin vanhempi veli Lars aateloitiin 1631, Nilsin vuoro tuli 1637. Hovikansleriksi hänet oli nimitetty 1651. Elgenstierna 2002, hakusana ”Tungel”.
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KLIENTTIJÄRJESTELMÄ JA VIRKA-AATELI
A man is a good retainer to the extent that he earnestly places importance in his master.
This is the highest sort of retainer.139
Yamamoto Tsunetomo, 1716

Klienttijärjestelmä toimi yhteiskunnan rakenteissa, minkä vuoksi se oli herkkä
reagoimaan niissä tapahtuville muutoksille. Seuraavassa kahdessa luvussa tuodaan esille, kuinka rakenteelliset muutokset valtakunnan hallinnossa loivat
pohjan klienttijärjestelmälle sekä kuinka muuttuvat sosiaaliset käytänteet vaikuttivat kielelliseen ilmaisuun.
Valtionrakennusta on perinteisessä historiantutkimuksessa lähestytty ylhäältä alas, jolloin erityisesti valtion rakenteiden syntyminen on nähty ylhäältäpäin muodostetuksi. Uudempi tutkimus on nostanut vuorovaikutuksen merkityksen keskeisemmälle sijalle140 ja tarjonnut tilalle näkökulmaa alhaalta ylös
sekä nostanut esille tarpeen luoda uusia käsitteitä, joiden avulla pystyttäisiin
pureutumaan valtionrakennuksen makrotasolta syvemmälle yhteiskunnan rakenteisiin.141 Valtionrakennuksen historia ei kuitenkaan ole pelkästään instituutioiden historiaa, vaan modernin valtion syntyyn liittyy läheisesti myös klienttijärjestelmä, sillä kasvavan hallintosysteemin toimintaan tarvittavat resurssit
kerättiin osittain klienttijärjestelmän kautta.142
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Tsunetomo 1979, 18.
Österberg 1987, 338–339; Österberg 1991, 176–180; Österberg 1992, 84–85; Villstrand
1992, 285–287; Gustafsson 1998; Holm 2007; Hallenberg, Holm & Johansson 2008.
Valtionrakennuksesta mm. Lindgren 1985; Chittolini 1995; Poulsen 1995; Reinhard
1996; Reinhard 2009; Lindkvist 1997; Blickle 1998; Gustafsson 1998; Braddick 2000;
Hallenberg 2001; Lappalainen 2001; Eng 2001, 35–52; Tilly 2002; Glete 2002; Hallenberg, Holm & Johansson 2008; Hallenberg 2008. Taulukko valtionrakennuksen tärkeimmistä prosesseista ks. Clark 1995, 12.
Molho 1988, 241–242; Reinhard 1996, 8; Gould 1996, 401; Zmora 2001, 79; Glete 2002,
62; Droste 2003, 569; McLean 2005, 639.
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Valtionrakennuksen vaiheita selvittelevässä historiantutkimuksessa on
olemassa kaksi suuntausta, jotka eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois; lähinnä
kyse on ollut vain näkökulma- ja painotuseroista.143 ”Ylhäältä alas” -mallin keskeisenä ajatuksena on, että valtion rakentumista on keskitetysti ohjattu yhteiskunnan ylätasolta käsin. Tämänsuuntaisten tutkimustulosten kiteytymä oli European Science Foundationin 1980-luvulla käynnistämä The Origins of the Modern State in Europe, 13th–18th Centuries -projekti, jonka tulokset julkaistiin seitsemässä osassa vuosien 1995–2000 välillä.144
Mikrohistoriallisen suuntauksen vahvistuttua valtionrakennusta on ryhdytty tarkastelemaan toisesta näkökulmasta. Yhdeksi tarkastelun lähtökohdaksi
on otettu vuorovaikutus, jolloin paikallisen tason toimijoita ja tapahtumia ei
voida sivuuttaa. Tämä on johtanut kysymyksiin: kuinka paljon valtion kehityksen suuntaan on vaikuttanut alemman tason konfliktien ratkaiseminen tai erityisten tarpeiden synnyttämät ratkaisut.145 Alatasoa koskevissa tutkimuksissa
on käynyt selkeästi ilmi, että yhteisön ja valtion kannalla tarpeelliset ratkaisut
ovat osittain tulleet alatasolta ja ylätasolla ne on vain vahvistettu, jolloin valtionrakennuksen on katsottu tapahtuneen alhaalta ylös.146
Keskiaikaisen feodaalisen yhteiskunnan yhtenä perustarkoituksena oli
puolustaa omaa aluetta ja sen asukkaita sekä ulkoisia että sisäisiä uhkia vastaan.147 Huomattavaa on kuitenkin, että 1000-luvulla alkanut linnojen rakentaminen ei johtunut ulkoisista uhkakuvista, sillä tuolloin suurimmat uhkakuvat
olivat jo hävinneet. Tavoitteena oli vallan kasvattaminen paikallistasolla, jotta
paikallisia asukkaita pystyttäisiin tehokkaammin verottamaan.148
Oli kyseessä paikallinen herra tai hallitsija, yksi hänen perimmäisistä haasteistaan oli kerätä mahdollisimman tehokkaasti resursseja omasta valtapiiristään, jotta hänen poliittinen asemansa olisi mahdollisimman vahva. Koska po143
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alatasojen välisen vuoropuhelun johdosta molempien intressejä oli syytä kuunnella
ja näin ollen molemmat osapuolet vaikuttivat vuorovaikutuksen kautta valtionrakennuksen suuntiin.
The Origins of the Modern State in Europe, 13th–18th Centuries, Oxford, 1995–2000, general editors Wim Bockmans & Jean-Philippe Genet. Sarjassa julkaistut osat: War and
Competition between States, ed. Philippe Contamine; Economic Systems and State Finance,
ed. Richard Bonney; The Legal Instruments of Power, ed. Antonia Padoa Schioppa;
Power Elites and State Building, ed. Wolfgang Reinhard; Resistance, Representation, and
Community, ed. Peter Blickle; The Individual in Political Theory and Practice, ed. Janet
Coleman; Iconography, Propaganda, and Legitimation, ed. Allan Ellenius.
Gustafsson 1994b, 23; Holenstein 2009, 5.
Katso esimerkiksi Hindle 2002, 234–238; Braddick 2002, 433–434. Tarkemmin ”alhaalta ylös” -metodista sekä tutkimussuuntauksen histografiasta ks. Empowering Interactions: Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300–1900, Eds. Wim
Blockmans, André Holenstein & Jon Mathieu with Daniel Schläpp.
Bloch 1982b, 408–409.
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liittisen toiminnan käytännön muotona usein oli sota, tarvittiin tehokasta hallintoa keräämään resursseja armeijan ylläpitämiseksi, mutta samalla sota tarjosi
ideologisen perustan verojen keräämiselle, sillä sota tai sen uhka oli peruste,
jolla hallitsijat legitimoivat verojen keräämisen.149 Sodan onkin katsottu olleen
merkittävässä käynnistäjän roolissa modernin valtion rakennusprosessissa.150
Kustaa Vaasa jatkoi 1520-luvulla sisällissotien repimän Ruotsin valtakunnan rakentamista Sture-suvun viitoittamalla tiellä. Vähin erin hän kukisti sisäiset vastustajansa: kirkon, aatelin ja talonpojat. Hänen täytyi rakentaa uudet organisaatiot, jotka toimivat suoraan hänen henkilökohtaisessa määräysvallassaan, hallitakseen taloudellisia resursseja ja saavuttaakseen poliittisen tuen.
Käytännössä Kustaa Vaasa otti valtion haltuunsa kuninkaallisten voutien avulla;
nämä lujittivat paikallistasolla kuninkaan valtaa. Samalla hän peruutti kirkolle
kerääntynyttä maaomaisuutta valtiolle ja vähitellen lisäsi voutien määrää, jotta
heidän hallinnoimansa alueet eivät kävisi liian isoiksi ja siten vaikeammin hallittaviksi. Kustaa Vaasan poika Erik XIV jatkoi isänsä viitoittamalla tiellä mutta
näki tarpeelliseksi organisoida uudelleen hallintoa ja armeijaa vastaamaan paremmin ajan haasteita ja tarpeita.151
Erik XIV:n toiminta johti keskitetympään valtioon ja 1560-luvulta lähtien
onkin katsottu alkaneen valtionrakennuksessa aikakausi, jota tutkijoiden keskuudessa on kutsuttu termeillä ”mahtivaltio” (power state)152 tai ”sotilasvaltio”153, koska tästä eteenpäin valtionhallintoa alettiin rakentaa tehokkaammaksi,
jotta se palvelisi paremmin armeijan ja valtion etuja.154
Kuningas Juhana III:n kuolema 1592 sysäsi Ruotsin valtakunnan uudestaan sisällissodan pyörteisiin, koska hänen kruununperillisensä oli myös Puolan kuningas. Katolisen Puolan ja protestanttisen Ruotsin välinen personaaliunioni kuninkaan kautta osoittautui mahdottomaksi, varsinkin Ruotsin valtakunnan asukkaille. Sigismundin ja Kaarle-herttuan välinen sisällissota kääntyi
lopulta Kaarlen voitoksi, ja hänet kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi.155
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Lindegren 2003, 130. Valtion etuoikeus käyttää väkivaltaa legitimaationsa perustana
on herättänyt paljon keskustelua valtionrakennustutkijoiden keskuudessa. Charles
Tilly ja Anthony Giddens eivät ole sisällyttäneet legitimaatiota omiin tulkintoihinsa,
kun taas Max Weberin näkemykseen se sisältyy. Näiden kahden tutkimussuuntauksen välisistä eroista ks. Thomson 1994, 7–10.
Tilly 1990, 10–11; Tilly 2002, 20. Ruotsista erityisesti ks. Nilsson 1990.
Hallenberg, Holm & Johansson 2008, 251–254.
Ks. esimerkiksi Lappalainen 2001.
Ks. esimerkiksi Lindegren 1985. Muitakin termejä on esiintynyt, esim. Harald Gustafsson on lanseerannut termin ”conglomerate state” korostaakseen sitä alueellista
monimuotoisuutta, jota aikakauden hallitsijat joutuivat hallitsemaan. Gustafsson
1998, 189. Paikallisten alueiden ja olosuhteiden eroavaisuuksia sekä keskustan ja periferian välistä vuorovaikutusta hän korostaa aikaisemmin julkaisemassaan artikkelissa. Gustafsson 1994a, 218–222. Yleisempiä suuntaviivoja koko Skandinavian valtionrakennuksesta ks. Knudsen & Rothstein 1994.
García 2003, 61–67; Lindegren 2003, 155–162.
Karonen 2008, 103–114. Seikkaperäisesti sisällissodasta ks. Ahlqvist 1866; Lappalainen 2009.
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Kaarle IX:n sodat Puolaa ja Venäjää vastaan kiihdyttivät keskushallinnon
rakentamista Ruotsin valtakuntaan. Kaarle IX käytti hyväkseen 30 vuoden kokemustaan herttuakuntansa hallinnasta luodessaan uuden keskitetyn hallinnon.
Hän oli omistautunut uudistuksille ja pyrki pitkäkestoisesti parantamaan kaupankäyntiä ja liikennettä. Todellinen keskushallinnon rakentaminen alkoi kuitenkin vasta Kustaa II Adolfin noustessa valtaan 1611. Hän nimitti nuoren 28vuotiaan Axel Oxenstiernan valtakunnankansleriksi. Uuden valtakunnankanslerin tehtävänä oli nopeassa tahdissa luoda rutinoitunut hallintokoneisto takomaan tuloja yhä kasvaviin sotaponnistuksiin. Samalla Axel Oxenstierna rekrytoi koko aristokratian kuninkaan taakse johtamaan uudistettua hallintokoneistoa.156 Sotien ja armeijan aiheuttama resurssitarve Ruotsissa oli suuri, sillä Ruotsin armeija oli väkilukuun suhteutettuna Euroopan suurimpia.157
Kuninkaallisen majesteetin kanslia oli valtakunnan hallinnossa keskeinen
toimija.158 Kustaa Vaasa johti kansliaansa itse ruotsalaisten ja saksalaisten sihteerien avustuksella. Hänen poikansa Erik XIV, Juhana III ja Kaarle IX nimittivät kanslian johtoon valtakunnankanslerin, mutta todellisuudessa kyseessä oli
vain nimellinen virka ilman todellista valtaa.159
Erik XIV kanslian johdossa oli prokuraattori ja viisi sihteeriä, joille jokaiselle oli jaettu omat vastuualueet. Lisäksi jokaisella sihteerillä oli apuna kirjureita ja kopisteja. Näiden avustajien määrä vaihteli vastuualueiden mukaisesti,
vaativuudesta riippuen. Yhteensä Erik XIV:n kanslian henkilömäärä oli 13.160
Noustessaan valtaan Juhana III oli myöntynyt aatelin vaatimuksiin ja ottanut
uudelleen käyttöön drotsin, marskin, kanslerin ja valtaneuvoksen nimikkeitä
korkeimpia virkamiehiä varten. 161 Kokonaisuudessaan kanslian henkilökunta
kasvoi noin 20 henkilöön hänen hallituskaudellaan.162
Toisin kuin veljensä, Kaarle-herttua ymmärsi hyvin organisoidun keskushallinnon merkityksen. Hänen herttuakunnassaan annettiin 1592 uusi kansliajärjestys. Sen ohjeissa mainitaan ensi kertaa henkilöt, joille kanslian avaimet
uskottiin, mikä tarkoitti käytännössä, että kanslia pidettiin lukittuna ja ainoastaan asianosaiset saisivat sinne kulkuluvat. Sihteerien määrä kuitenkin pysyi
edelleen samana.163
Kaarle IX pyrki järjestämään kanslian toimintaa paremmin lähinnä omassa
herttuakunnassaan hankkimiensa kokemusten pohjalta ja luomaan vielä keski-

156

157
158

159
160

161
162
163

Tham 1935, 277–279; Ahnlund 1940, 403–410; Nilsson 1996, 178–179; Karonen 2008,
121–123; Hallenberg 2008, 255–257.
Glete 2002, 40.
Valtionhallinnon kannalta myös kamarilla, valtiopäivillä ja valtaneuvostolla oli merkittävä rooli.
Asker 2007, 80. Kanslian nimi säilyi samana aina vuoteen 1974 asti.
Svalenius 1991, 27–33. Osa sihteereistä toimi esittelijän, komissaarin tai magistri
supplicationumin nimikkeellä. Henkilöt eri tehtävissä vaihtelivat, mutta kanslian
henkilökunnan koko pysyi kuitenkin lähes vakiona.
Tiihonen & Tiihonen 1983, 77; Tiihonen & Ylikangas 1992, 26.
Svalenius 1991, 34–44.
ICF 1856, 294–295. Kaarle-herttuan kansliajärjestys, päivätty 17.1.1592 Nyköpingissä.
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tetymmän hallinnon kuin edeltäjänsä.164 Silti monet hänen ideansa valtionhallinnon kehittämiseksi jäivät hänen poikansa ja seuraajansa toteutettaviksi. 165
Kaarle IX:n visio oli liittää aristokratia kuninkaaseen tiukemmin luomalla aatelille tarpeeksi kunniakkaita siviilivirkoja.166
Kustaa Vaasa oli jatkanut Sture-suvun linjalla lopettaen aatelisten läänityksiä. Myöhemmin läänityksiä jaettiin lähinnä kuninkaan sukulaisille, jolloin
muun aatelin suhteellinen osuus läänityksistä laski dramaattisesti. Juhana III oli
korostanut aatelin kouluttamista taitaviksi virkamiehiksi, mutta varsinaisesti
Kaarle IX:n päämääränä oli virka-aatelin luominen muokkaamalla läänitysjärjestelmää vastaamaan virkamiesten palkkausta. Hän jopa uhkasi aatelisarvon
peruuttamisella, jos he eivät kasvata lapsiaan kyvykkäiksi virkamiehiksi.

KUVA 2:

Tukholman kuninkaanlinnan suuri sisäpiha. Kanslian paikkaa osoittaa Ckirjain. Kuparipiirros Erik Dahlberghin Suecia antiqua et hodierna -teoksesta.167

Kaarle IX:n kruunajaisissa Uppsalassa 1607 näkyi selvästi ylhäisaatelin
tappio kuninkaalle,168 ja uusi alempi aateli oli saanut paikan kuninkaan lähei164
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Hallenberg, Holm & Johansson 2008, 255–256.
Larsson 2005, 443.
Wetterberg 2002a, 103.
JYH, Tom I, 17; Wollin 1934, 129.
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syydestä. Ainoastaan Brahe-suvun nuorimmat veljekset Magnus ja Abraham
olivat läsnä muistuttamassa menneistä ajoista.169 Valtaneuvosto oli muokattu
uusiksi 1602 ja vanha aristokratia loisti poissaolollaan – samalla sen asema kuninkaan rinnalla heikkeni huomattavasti.170

KUVA 3:

Kustaa X Adolfille 1650-luvun puolimaissa tehty virkamiesmatrikkeli, jonka
kanteen on merkitty viiden merkittävimmän virkamiehen nimi ja virka.171 Kuva: Marko Hakanen

Kustaa Vaasasta lähtien kanslian asema ja henkilökunnan määrä pysyivät
lähes muuttumattomina koko 1500-luvun. Kuudesta kahdeksaan sihteeriä hoiti
valtakunnan tärkeimmän hallinnon ja johdossa oli kuninkaan luottohenkilö,
jonka virkanimike vaihteli prokuraattorista hovikansleriin. Hallinnolliset tehtävät eivät kokonaisuudessaan kasvaneet, mutta tehtävien laadussa ja toimipiireissä tapahtui muutoksia, jolloin kanslian työtehtäviä jouduttiin organisoi168
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Osa vanhasta aristokratiasta oli kuollut, osa pakeni maasta ja osa tuomittiin kuolemaan. Larsson 2005, 402. Linköpingin verilöylystä ks. Konow 2005, 89–93; Lappalainen 2009, 259–261.
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muutti nuoremman veljen Gustavin perässä Puolaan. Nordmann 1904, 22–23.
Vanha aristokratia ei saanut uuteen valtaneuvostoon montakaan edustajaa, vaan
suurin osa paikoista annettiin uudemmalle aatelille. Uudessa valtaneuvostossa oli
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Larsson 2005, 404.
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maan uudelleen ja sorvaamaan sihteerien toimenkuvia tarpeiden mukaisesti.
Kaarle IX:n kanslian henkilökuntaan kuului noin 20 henkilöä, joista kahdeksan
oli sihteereitä, tosin osalla oli myös muita nimikkeitä sekä tehtäviä muissa kollegioissa.172 Kaarle IX kuitenkin jo näki tulevien muutosten tarpeellisuuden, ja
hänen tavoitteenaan oli aatelissäädyn vahvuuksien muokkaaminen valtion hyväksi rakentamalla heistä vahva virka-aateli. Aateloinnin perusteeksi tuli pitkä
ja uskollinen palvelus kruunun hyväksi, eikä tehtävänä ollut ainoastaan puolustaa isänmaata sota-aikana, vaan henkilön tuli olla kelvollinen käytettäväksi mihin hyvänsä kruunun antamiin julkisiin tehtäviin.173
Sodankäynnin niellessä yhä enemmän varoja oli varallisuuden hankintaa
tehostettava kehittämällä vanhaa systeemiä ja tekemällä kokonaan uusia ratkaisuja. 174 Sotiminen itsessään ei kuitenkaan johtanut automaattisesti hallinnon
kehitykseen, se ainoastaan loi painetta ulkopolitiikan johdolle eli kuninkaille.
Kun tarkastellaan Ruotsin tilannetta 1500-luvulla, raskaat sodat Venäjää, Puolaa
ja Tanskaa vastaan eivät johtaneet hallinnon kehitykseen, vaan henkilökunta
pysyi varsin staattisena läpi 1500-luvun.
Selkeä muutos keskushallinnon rakenteisiin saatiin vasta 1610-luvulla.
Kaarle IX:n viimeisinä vuosina Ruotsi ajautui kolmen rintaman sotaan Puolan,
Venäjän ja Tanskan kanssa. Tilanne muuttui naapurivaltioiden kannalta varsin
otolliseksi lokakuussa 1611, kun Kaarle IX kuoli halvauskohtaukseen ja hänen
seuraajansa Kustaa Adolf oli vasta 17-vuotias.175 Ensi töikseen nuori kuningas
nimitti itselleen nuoren kanslerin Axel Oxenstiernan, jolla oli visio siitä, kuinka
valtakunnan hallintoa tehostettaisiin. Kanslerin virka oli ollut täyttämättä vuodesta 1609 Svante Bielken kuoltua. Käytännössä kansliaa oli Kaarle IX:n aikana
johtanut hänen uskottu miehensä, hovikansleri, tohtori Nils Chesnecopherus.176
Oxenstiernan vision jakoi Kustaa II Adolf. Kumpikin ymmärsi toisen osapuolen
tarpeellisuuden. Kuningas tarvitsi vahvaa aatelia tukemaan hallintoa ja hoitamaan siihen kuuluvia vaativia tehtäviä. Oxenstierna vastaavasti ymmärsi kuninkaan merkityksen vahvalle aatelille, jos aateli omaksuisi osansa kuninkaan
palvelijana. Vahvistavan vuorovaikutuksen kautta kuningas pystyi lujittamaan
valtionhallinnon organisaatiota ja sen kautta keräämään paremmat resurssit
valtion käyttöön. Vastaavasti aateli pystyi vahvistamaan asemaansa, ja lopulta
sen ydin pystyi luomaan vahvan aristokratian kuninkaan rinnalle 1600-luvun
alkuvuosikymmeniksi.
Axel Oxenstiernan ja Kustaa II Adolfin ensimmäiset kansliamääräykset177
eivät mitenkään merkittävästi muuttaneet kanslian aikaisempaa olemusta; ai172
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Wetterberg 2002a, 158–159.
Jutikkala 1934, 36.
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noa merkittävä ero oli kanslian johdossa, johon uusien määräysten mukaisesti
nimitettiin valtakunnankansleri. Muuttunut tilanne huokuu käytännön tasolla
vasta 1618 annetuista määräyksistä. Ensimmäistä kertaa yhden sihteerin vastuulle annettiin arkiston muodostaminen, jotta tarvittavat asiakirjat pystyttiin
kiireessä löytämään ja hänen avuksi määrättiin peräti kolme hyvää kirjuria. Sihteerien määrä ei muutoin kasvanut, mutta jokaiselle määrättiin vähintään kaksi
kirjuria avuksi, jolloin henkilökunnan kokonaismäärä kasvoi.178 Vain puolitoista vuotta myöhemmin sihteerien määrää jouduttiin kasvattamaan yhdeksään ja
jälleen lisäämään kirjureita. Arkistosta vastaavalle sihteerille annettiin neljä kirjuria ja osalle muista sihteereistä kolme.179
Kanslian toiminnan vakauduttua 1620-luvulla Kustaa II Adolf kiinnitti
huomiota myös valtaneuvoston toimintaan, ja sen roolia ylimpänä virkamiehiä
valvovana elimenä alettiin kehittää. Valtaneuvostolle määriteltiin selkeä toimenkuva, jonka yhtenä piirteenä oli pöytäkirjojen laatiminen kokouksista, jotta
kuningas pystyisi kontrolloimaan valtaneuvostoa myös jälkikäteen.180 Vuodesta
1625 lähtien ohjeet annettiin vuosittain aina vuoteen 1630 asti.181 Valtaneuvoston tärkein tehtävä oli taata hallinnon toimiminen kuninkaan ollessa johtamassa
armeijaa maan rajojen ulkopuolella. Ohjeissa määrättiin, että kuuden nimetyn
valtaneuvoston jäsenen oli asuttava pysyvästi Tukholmassa, jotta valtaneuvoston toiminta hallinnon johdossa sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 182 Jo
seuraavana vuonna kuninkaan antamissa ohjeissa nimettiin kymmenen valtaneuvosta, joiden tuli olla läsnä Tukholmassa.183 Luonnollisesti kuninkaan poistuttua maasta kokoukset moninkertaistuivat vuodesta 1626 lähtien ja samalla
kokouksiin osallistuvien sihteerien määrä kasvoi.184 Vuosikymmenen loppuun
mennessä valtaneuvostosta oli muokattu hallinnon ylin johto.
Kanslian tehtävien lisääntyminen tarkoitti myös henkilökunnan monipuolistumista ja koko instituution byrokratisoitumista.185 Vuonna 1639 sihteerien
lisäksi kansliassa työskenteli kirjureita, esittelijöitä, kanslisteja ja kopisteja. Lisäksi käytännön juoksevia asioita hoitamaan oli palkattu vahtimestareita, ren-
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kejä ja kuriireja.186 Oxenstiernan ja Kustaa II Adolfin aloittama kanslian uudistaminen saatiin päätökseen vuoden 1661 kansliajärjestyksessä, ja sen jälkeen
kanslian toiminta pysyi 140 vuotta lähes muuttumattomana. Sihteerien määrän
kasvaessa tuli tarpeelliseksi heidän keskinäisen rankijärjestyksensä määrittäminen. Sihteerien johtoon nimettiin hovikansleri ja osalle sihteereistä annettiin
erikoisnimikkeitä kuten valtiosihteeri. Kanslerin ja 1680-luvulta lähtien kansliapresidentin apuna toimivat kanslianeuvokset.187 Valtiosihteerin tehtävä ei aina
ollut helppoa toimistotyötä, sillä joskus hänen täytyi osallistua taisteluun armeijan mukana. Leipzigin taistelu koitui valtiosihteeri Lars Grubben (Stiernfelt)
kohtaloksi vuonna 1642.

KUVA 4:
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Kustaa II Adolfin tärkein rakennuskohde kuninkaanlinnassa oli kansliasiiven
rakennuttaminen linnan itäpuolelle. Samoihin tiloihin muutti myös hovioikeus.
Kuparipiirros Erik Dahlberghin teoksesta Suecia antiqua et hodierna.188
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Aatelin privilegiot olivat taanneet sen edustajille etuoikeuden kaikkiin valtionhallinnon korkeimpiin virkoihin. Perinteisesti 1500-luvulla ja 1600-luvun
alussa kanslian sihteerit olivat olleet aatelittomia. Henkilökunnan sosiaalinen
status kasvoi hallinnon vahvistuessa ja aatelittomat virkamiehet alkoivatkin hiertää enenevässä määrin aatelissäätyä. Koska tarpeeksi osaavan henkilökunnan
löytäminen oli hankalaa ja aatelissäädyn ihanteet vetivät nuorisoa enemmän ar-
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meijan palvelukseen, oli kaikkien kannalta parempi ratkaisu aateloida sihteerit.189
Siviilivirkamiesten aatelointi nouseekin merkittävään osaan aateloinnista koko
1600-luvulla (ks. kuviot 3–5), sillä armeijan osuus oli vain hieman yli puolet (kuvio 1). Keskushallinnon osuus aateloiduista siviileistä oli 26 prosenttia, mikä oli
selkeästi suurin joukko. Valtionhallinnossa työskenteleminen ylipäätään oli paras
tae aatelisarvon saamiseksi siviilien joukossa, sillä 66 prosenttia kaikista aateloiduista siviileistä kuului joko suoraan hallintoon tai oikeuslaitokseen (joka
edustaa valtiota). Jos diplomaatit lasketaan mukaan – he yleensä olivat työskennelleet sihteereinä hallinnossa – luku nousee 71 prosenttiin (kuvio 2).190
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Aateloidut 1599–1644 (Kaarle IX, Kustaa II Adolf ja holhoojahallitus).191

Kanslian sihteereistä lähes kaikki aateloitiin jossain vaiheessa virkauraa
1620-luvulta lähtien.192 Varmimmin aatelisarvo myönnettiin kansleri Oxenstiernan henkilökohtaisille sihteereille, jotka olivat aatelitonta syntyperää; heistä jokainen aateloitiin.193 Kanslian toiminnan tehostuminen ja henkilökunnan kasvaminen ajoittuvat lähes samaan ajankohtaan kuin siviilivirkamiesten aateloinnin
alkaminen. Luonnollisesti aatelointi käynnistyi pienellä viiveellä verrattuna hallinnollisiin uudistuksiin, mutta sen jälkeen se jatkui tasaisena seuraten kunkin
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Elmroth 2001, 142–144.
Aateloitujen siviilivirkamiesten ammattirakenteista tarkemmin ks. Elmroth 2001, 145.
Fahlbeck 1898, 50–51, 54–55, 64–79, 146–149, 154–161, 176–261; Elgenstierna 2002.
Bergh 1912, 283–284.
Forssell 1935, 44.
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hallitsijan yleistä linjaa. Aatelisarvojen myöntäminen oli vielä 1600-luvun alussa
vähäistä kummallakin sektorilla, sekä armeijan että siviilihallinnon piirissä (ks.
kuvio 2). Etuoikeutettujen aatelisten määrän kasvattaminen ei ollut hallitsijan ja
aatelissäädyn mieleen, mutta tilanteen muuttuessa 1620-luvulta eteenpäin oli
pakko ottaa tilanne haltuun. Ennen 1610-luvulta alkanutta hallinnon uudistamista aateloitiin vain neljä siviilivirkamiestä, joista kaksi kuului paikallishallintoon ja
kaksi hovivirkamiehiin. Seuraavalla vuosikymmenelläkin vain kahdelle siviilille
myönnettiin aatelisarvo: kumpikin työskenteli oikeuslaitoksen piirissä.194
Vallan siirtyminen Kustaa II Adolfin kuoleman jälkeen holhoojahallitukselle ei aiheuttanut mitään dramaattista muutosta aatelointiin. Vuoden 1625 aikana
alkanut siviilien lähes vuosittainen aatelointi ei määrällisesti heilahtanut mihinkään suuntaan vaan pysyi holhoojahallituksenkin kaudella samalla tasolla kuin
oli ollut kuninkaan eläessä. Sitä vastoin muutokset armeijassa ovat dramaattiset195 (kuvio 2). Aristokratia halusi säilyttää aatelisarvon hyvänä ja tavoiteltuna
palkintona klienteilleen ilman että se kärsisi inflaatiota. Vaarana oli myös alemman aatelin liiallinen kasvaminen, joka söisi aristokratian valtaa. Klientit joutuivatkin ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa he patronusten luoman järjestelmän
kautta pystyivät saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteita, mutta vastaavasti
järjestelmä itsessään oli suunnattu vain aristokratian aseman suojelemiseen.196
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Aateloidut 1645–1671 (Kristiina, Kaarle X Kustaa ja holhoojahallitus).197

Fahlbeck 1898, 184–185.
Klienttijärjestelmästä armeijassa ks. Asker 1983, 105–117.
Lappalainen 2005, 49–50.
Fahlbeck 1898, 50–51, 54–55, 64–79, 146–149, 154–161, 176–261; Elgenstierna 2002.
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Kristiinan saavutettua täysi-ikäisyyden 1644 ja otettua hallintovallan tilanne muuttui dramaattisesti. Heti hallintokautensa alussa kuningatar Kristiina
koki muutaman katkeran tappion Oxenstiernalle. Nopeasti Kristiina kuitenkin
oivalsi, mitä kautta hän parhaiten pystyi vaikuttamaan asioihin. Aristokratia oli
ehtinyt luoda vahvan klienttijärjestelmäverkoston, jonka avulla se pystyi pitämään valtionhallintoa tiukasti otteessaan. Kansliasta oli muodostunut vallankäytön solmukohta, ja Kristiina ”kaappasi” vallan aristokratialta yksinkertaisesti kääntymällä kanslian virkamiesten puoleen ja käskemällä heitä salaamaan
lähtevän kirjeliikenteen kanslerilta. Samalla Kristiina aloitti laajan aateloinnin,
jonka avulla hän kasvatti nopeasti itselleen uskollisten klienttien määrää hallinnossa ja sijoitti heitä strategisesti tärkeille paikoille. Käytännössä tämä tarkoitti,
että hän erotti Oxenstiernalle uskollisia klienttejä tai sijoitti heitä uudelleen vähemmän tärkeille paikoille. Kasvattamalla alemman aatelin kokoa ja valtaa
Kristiina loi aristokratialle merkittävän vastapainon, joka lopulta murtaisi aristokratian vallan.198
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Aateloidut 1672–1699 (Kaarle XI, Kaarle XII:n kaksi ensimmäistä vuotta).199

Kristiinan aatelointipolitiikka oli runsaskätisin 1600-luvun hallitsijoista ja
täysin vastakohtainen kuin hänen seuraajansa. Kristiinan luopuessa kruunustaan serkkunsa Kaarle X Kustaan hyväksi loppuivat myös aateloinnit lähes ko198
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Stolpe 1988, 109–111; Englund 2007, 64–68. Kristiina ymmärsi toimintansa seuraukset
ja kääntyi reduktion kannalle ennen kruunusta luopumistaan. Wetterberg 2002b,
969–970.
Fahlbeck 1898, 50–51, 54–55, 64–79, 146–149, 154–161, 176–261; Elgenstierna 2002.
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konaan, koska Kaarle X Kustaa oli aina ollut epäluuloinen aatelia kohtaan. Vasta hänen kuolemansa jälkeen holhoojahallituksen aikana aateloinnit palasivat ”normaaliin” Kristiinan hallituskautta edeltäneeseen suuntauksen (kuvio 3).
Kaarle XI:n hallintokaudella aristokratia koki lopullisen alasajon reduktion
myötä, jolloin suuret läänitykset peruutettiin valtiolle. Peruutusten joukossa oli
myös Brahen kreivi- ja vapaaherrakunnat. Siviilivirkamiehille 1600-luvun loppuvuosikymmenet olivat kuitenkin suosiollisia, sillä Kaarle XI suosi aatelittomia ja alhaisaatelia omassa hallintokoneistossaan ja ensimmäistä kertaa pidempänä ajanjaksona siviilivirkamiehiä aateloitiin määrällisesti enemmän kuin armeijan upseereita (kuvio 4). Samaan aikaan aristokratian luoma klienttijärjestelmä alkoi muuntautua uusiutuvassa poliittisessa kulttuurissa.

3

KLIENTTIJÄRJESTELMÄN KIELI
Andra tider, andra seder.200
Erik XIV

3.1 Visuaalinen retoriikka
Turun piispa ja Turun akatemian varakansleri Johan Elai Terserus sekä Turun
akatemian professori Andreas Thuronius eivät ehkä koskaan nähneet esimiehensä, valtakunnandrotsin ja Turun akatemian kanslerin, loisteliasta linnaa Visingsön saarella, Vätternin eteläpäässä, mutta varmasti he olivat kuulleet monta
tarinaa ja kuvausta kreivikunnan keskuksesta.201 Kun he joulukuussa 1662 lähestyivät kreivi Brahea kirjeitse, aloitussanat olivat itsestään selvät: ”Korkea
hyväsyntyinen Kreivi, Herra Valtakunnandrotsi, Armollinen herra ja mahtava
Patronus.”202 Vaikka aikakaudelle oli tyypillistä ylistyssanojen runsas käyttäminen, Per Brahen kutsuminen mahtavaksi oli oikeastaan lähes totuudenmukaista. Jo pelkästään virkojensa puolesta Brahe oli sosiaalisessa hierarkiassa valtakunnan toiseksi tärkein henkilö heti kuninkaan jälkeen.203 Korkea sosiaalinen
asema ja suvun kunniakas menneisyys drotsin viran hoitamisessa204 asettivat
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HRSH 3, 54.
Andreas Thuronius toimi noin vuoden verran vuosien 1655 ja 1656 aikana Brahen
yksityissihteerinä. Kajanto 2000. Tuona aikana hän on mahdollisesti käynyt Visingsborgissa Brahen mukana, toisaalta hän on voinut jäädä Tukholmaan tai sen lähialueille (Bogesundiin tai Rydboholmiin) hoitamaan Brahen asioita tämän käydessä Visingsborgissa, sillä kreivikunnassa oli vakituisia kirjureita Brahen palveluksessa.
UUB, NS, 279. Johan Elai Terserus ja Andreas Thuronius Per Brahelle 21.12.1662. ”
Höghvälborne Grefve, Her Riks Drotzet, Nådige herr och mäestiga Patron.”
Söderholm 2002, 54–55; Petersson 2009, 130–132.
Per Brahen lisäksi oli drotsin virkaa hoitanut myös hänen setänsä Magnus Brahe
(1611–1633) ja isoisänsä Per Brahe vanhempi (1569–1590). Elgenstierna 2002, hakusana ”Brahe” (G1).
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vaatimuksia aseman näyttämiseksi ulospäin, sillä aatelisen odotettiin elävän
säädylleen sopivalla tavalla.
Per Brahen isoisän saama kreivin arvonimi ei sisältänyt lainkaan läänitystä,
ja häntä kutsuttiin aluksi Öregrundin kreiviksi.205 Kuningas Erik XIV pelkäsi
aatelin aseman vahvistuvan liikaa ja vetkutteli läänitysten myöntämisessä,
vaikka olikin uusille kreiveille ne luvannut. Uudet kreivit vetosivat kuninkaaseen ja perustelivat oikeuksiaan läänityksiin Ranskan ja Englannin käytännöllä.
Lopulta Erik XIV:n täytyi antaa periksi asiassa, ja Per Brahe vanhemmalle luovutettiin Visingsön alue kreivikunnaksi. 206 Paikalla oli Brahe-suvulle sopiva
menneisyys, sillä saaren eteläkärjessä sijaitsi keskiaikaisen kuninkaanlinnan
rauniot. Linna oli rakennettu 1100-luvun puolivälissä, ja neljä Ruotsin kuningasta oli asunut siellä; viimeisin heistä oli Maunu III ”Ladonlukko” (Magnus
Birgersson), joka kuoli saarella 1290.207

KUVA 5:

Per Brahen vuonna 1679 pystyttämä muistokivi Visingsön
saarella. Kuva: Marko Hakanen
PET. BRAHE: COM
:IN WISSINGS
BORG L.B. IN CAIA
NA. HUNC LAPIDEM
EREXIT A:o 1679
IN MEMORIAM
SERENISSIMI
REGIS MAGNI LADU
LÅS QUI HIC SEDEM
SUAM REGIAM
HABUERAT IN QVA
PLACIDE OBDORMI
VERAT A:o 1290208
Per Brahe, Visingsborgin
kreivi, Kajaanin vapaaherra
on pystyttänyt tämän kiven
vuonna 1679 muistoksi kunnianarvoisimmalle kuningas
Maunu Ladonlukolle, jolla oli
tällä paikalla kuninkaanlinna.
Nukkui rauhallisesti pois
vuonna 1290.
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Forsgrén 1885, 12.
Eriksson 2009, 284. Uuden Visingsborgin kreivikunnan taloudellisesta tuottavuudesta ks. Forsgrén 1885, 38–44, III (Tab. II).
Nisser & Lundberg 1953, 45–48; Carelli 2000, 55–58.
Wienberg 2008, 264.
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Vanhat kuninkaat eivät vajonneet unohduksiin, sillä Brahe-suku piti huolen, että saaren muinaiset kuninkaat pysyivät ihmisten mielissä. Vielä 1650luvulla Visingsborgin linnan rakennustyöt olivat kesken, ja linnan kansliahuone
sijaitsi vanhinta rakennuskantaa edustavassa läntisessä siivessä. Huone toimi
kreivikunnan hallinnon keskuksena, jossa kreivin hopmanni ja voudit pitivät
toimistoaan. Samaa tilaa käytti myös kihlakunnantuomari. Huoneen seinälle oli
Brahe sijoittanut neljän kuninkaan, Karl Sverkerssonin (kuoli 1167), Erik Knutssonin (kuoli 1216), Johan Sverkerssonin (kuoli 1222) ja Maunu Ladonlukon
(kuoli 1290), muotokuvat.209 He kaikki olivat asuneet vanhassa kuninkaanlinnassa. Erityisesti linnan viimeinen hallitsija on ollut Brahelle merkittävä, sillä
hänen kunniakseen ja muistokseen Brahe antoi pystyttää vuonna 1679 kivisen
muistomerkin vanhan linnan viereen.
Per Brahe vanhempi aloitti Visingsborgin rakennusprojektin, jonka hänen
pojanpoikansa Per Brahe saattoi valmiiksi 1660-luvulla. Per Brahe itse kuvailee
linnaa koko saaren merkittävimmäksi rakennukseksi, jonka perustan hänen
isoisänsä oli luonut. Vanha drotsi, kreivi Per Brahe vanhempi, oli rakennuttanut
linnan länsisiiven. Magnus Brahe (1564–1633) rakennutti linnan eteläisen siiven,
jossa sijaitsivat linnan edustushuoneet.

KUVA 6:

Visingsborgin linna. Kuparipiirros Erik Dahlberghin Suecia antiqua et hodierna teoksesta.210

Magnus Brahen kuoltua 1633 kreivikunta siirtyi hänen veljenpojalleen Per
Brahelle, joka alkoi tarmokkaasti hoitaa saamaansa läänitystä. Brahen saadessa
kreivikunnan haltuunsa oli linnasta vasta valmiina länsi- ja eteläsiipi sekä pieni
keittiörakennus itäsuunnassa. Brahe rakennutti itäpuolelle kokonaan uuden
kolmikerroksisen siiven ja lopulta pohjoispuolelle pienen kivitalon lähinnä palvelusväelle. Kivitalon sivuille kohosivat korkeat muurit, jolloin Visingsborgin
linna lopullisesti sai linnamaisen muodon, joka oli tarpeeksi arvokkaan näköinen korkeasyntyiselle kreiville, Ruotsin varakuninkaalle.
Per Brahe piti itseään varakuninkaana, eikä kyse ollut pelkästään drotsin
viran tuomasta asemasta. Hänen syntyperänsä velvoitti lähes kuninkaalliseen
209
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KHVG 1931, 16.
JYH, Tom III, 82.
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kohteluun, ja sitä Per Brahe ihmisiltä odotti ja se myös hänelle suotiin. Varmasti
Brahen sydäntä lämmitti se tapa, jolla itse kuninkaan veli, Adolf Johan, häntä
kutsui:
Arvoisa Herra, minun erittäin kunnioitettu Appeni, Herra Kreivi Per Brahe, Wisingsborgin Kreivi ja Ruotsin Varakuningas.211

Per Brahe ei ollut vaatimaton mies. Kaupunkiin saapuessaan häntä kohdeltiin kuin kuninkaallista. Sekä maaherra että piispa tulivat puoli peninkulmaa
kaupungin ulkopuolelle häntä vastaan. 212 Aikalaisten kuvauksissa Brahe oli
ystävällinen ja huomaavainen, mutta varsin oikukas mies, joka ihannoi avoimesti sukunsa suurellisuutta. Hän oli kuitenkin hyvissä väleissä muiden säätyjen kanssa ja hänestä pidettiin alemman aatelin ja talonpoikien keskuudessa.
Myös pappissääty arvosti Brahea, koska hän oli hyvin uskonnollinen. Aristokratian edustajana hän puolusti kiivaasti ylhäisaatelin etuja, mikä oli osaltaan
perua hänen erittäin konservatiivisesta maailmankuvastaan. Hän rakasti vanhoja tapoja ja vihasi uudistuksia.213
Mahtavilla rakennuksilla pyrittiin myös legitimoimaan valtaa. Kustaa
Vaasa alleviivasi valtaansa rakentamalla Gripsholmin linnan, ja samanlaista
taktiikkaa käytti Kaarle X Kustaa astuessaan Ruotsin kuninkaaksi. Kuninkaiden
esimerkkiä seurasi aateli: se halusi korostaa oman asemansa tärkeyttä ulkoisilla
symboleilla, jotka olivat kaikkien nähtävissä.214 Aristokratian arkeen kuuluivat
juhlat, juhla-ateriat, metsästysretket ja jopa ilotulitukset. Ylenpalttiset vaatevarastot nielivät suuria summia. Kaikki tämä loisto tarvitsi ympärilleen mahtavat
rakennukset ja 1600-luvulla Ruotsissa rakennettiinkin kaikkialle herraskartanoita ja linnoja, jotka symboloivat rakennuttajiensa suuruutta ja sosiaalista merkitystä.215
Per Brahe oli perinyt vaikutusvaltaisen aseman ja myöhemmin elämässään hän vain kasvatti sitä lukuisilla uusilla virkatehtävillä ja arvonimillä.
Vuonna 1674 Ruotsissa matkannut italialainen kreivi Lorenzo Magalotti arvioi
Per Brahen koko valtakunnan rikkaimmaksi mieheksi. 216 Tämä näkyi hänen
ylläpitämässään loistokkaassa yksityisessä hovissa, jollaista Ruotsissa ei ole sen
jälkeen nähty.217
Visingsön linnan lisäksi Per Brahe rakennutti kreivikuntaansa lukuisia rakennuksia korostaakseen sukunsa ja oman asemansa mahtavuutta. Vanha kuninkaankirkko 1100-luvulta sai uuden asun Magnus Brahen toimesta, mutta
vasta hänen veljenpoikansa Per Brahe saattoi kirkon lopulliseen loistoonsa.
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Adolf Johan Per Brahelle 16.9.1659, HRSH 9, 221. Brahelle osoitettuun kirjekuoreen
oli kirjoitettu seuraava teksti: ”A Monsieur mon tres honoré beau Pere Monsieur le
Comte Pierre Brahe Comte de Wisingsborg et Vice Roy de Suede.”
Fryxell 1846, 20. Muitakin arvokkaita henkilöitä kuin Brahea tultiin usein vastaan
tervehtimään. Einonen 2011, 138. Tervehtimistavoista ks. Korhonen 1996, 93–94.
Magalotti 1912, 95–96.
Samuelson 2009, 121–122.
Neuschel 1988, 618; MacCaffrey 1991, 31; Englund 1994, 70–74.
Magalotti 1912, 96.
Fryxell 1846, 25.
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Kirkko on sisältä koristeltu lukuisin Brahe-sukuun liittyvin maalauksin ja patsain sekä pyhimysten kuvin. Alttarin viereisille seinille on maalattu Brahen sukupuut, jotka korostavat heidän asemaansa aatelin eliittinä. Samalla rakennus
toimi Brahen perhekirkkona, johon osa hänen perheenjäsenistään haudattiin.218

KUVA 7:

Brahe-kirkko. Kuva: Marko Lamberg

Rakennuttaessaan Visingsborgin linnaa Brahe sai idean huvilinnan rakennuttamisesta saaren vastarannalla olevan Grännan kaupungin yläpuolelle, korkealle kalliolle, josta avautuvat suurenmoiset näkymät Vätternille. Brahen ohjeistuksen mukaan parhaimmat kivet tulisi sijoittaa linnan etelä- ja länsipuolelle,
Visingsborgin suuntaan. Rakennusurakka oli pitkä ja vaivalloinen, mutta valmistuessaan Brahehus oli vaikuttavan näköinen. Brahe panosti sisustukseen,
sillä huvilinna toimisi myös vieraiden kestityspaikkana. Valituille vieraille Brahella oli tarjota myös oivat metsästysmahdollisuudet itse saarella219 tai Brahehällan metsästysmajalla, joka sijaitsi myös korkealla kalliolla läheisen järven
rannalla.220
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Nordmann 1904, 266–269.
Saarella pystyi metsästämään mm. saksanhirviä, metsäkauriita ja jäniksiä. Lisäksi
Brahe rakennutti Brahehälla-nimisen metsästysmajan Noenjärven rannalle. Nisser
1931, 34, 47–51.
Dahlberg 1924, 268.
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Omasta kreivikunnastaan Brahe rakensi loisteliaan; rakennukset korostivat hänen sosiaalisen asemansa mahtavuutta. Käytännössä valta oli kuitenkin
keskittynyt Tukholman alueelle, jossa sijaitsivat hallitsijan linna ja valtionhallintoon liittyvät instituutiot. Brahen oli tehtävä itsensä näkyväksi myös vallan keskuksessa. Vuonna 1654 Per Brahe osti kansliansihteeri Anders Gyldenkloulta
talon Helgeandsholmenista kuninkaanlinnan vierestä. 221 Valtakunnandrotsin
naapureina olivat kruunun rahapaja ja amiraali Fleming.222 Isältään Abraham
Brahelta Per Brahe oli perinyt Rydboholmin linnan, joka oli Per Brahen synnyinkoti, sekä Bogesundin223, jonka Brahe kunnosti taloudelliseksi keskuksekseen. Hän myös rakennutti sinne suuren kivitalon asuintalokseen. Bogesundista
tuli hänelle läheinen paikka, jossa hän vietti elämänsä viimeiset hetket.224

KUVA 8:

Brahehälla. Per Brahen metsästysmajan rauniot Noenjärven rannalla. Kuva:
Marko Hakanen

Aristokratian rakentamiskulttuurin luoma visuaalinen retoriikka ei ollut
pelkästään oman varallisuuden esilletuomista, vaan sen syvällisempi merkitys
kätkeytyy valtapoliittisten ideologioiden taakse. 225 Mahtavien rakennusten
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SBL, Band 17, 505.
Dahlberg 1924, 17.
Bogesund oli alun perin yksi Ruotsin kolmesta ensimmäisestä kreivikunnasta, jonka
Erik XIV lahjoitti Göstaf Johanssonille (Tre Rosor). Forsgrén 1885, 14–15.
Nordmann 1904, 283–285, 413–414.
Vaikka aatelin edustajat Kustaa Vaasan jälkeen alkoivat rikastua ja rakentaa omia
linnojaan, oli 1600-luku ja varsinkin sen loppupuoli mahtipontisen rakennuttamisen
kulta-aikaa. Tämä näkyy Erik Dahlberghin Suecia Antiqua et Hodierna -projektissa.
Bedoire 2001, 7–8, 145–151. Dahlberghin tarkoituksena oli esitellä Ruotsin mahta-

66
avulla luotiin imago, joka tuki aristokratian ja laajemmin hallitsevien eliittien
ideologiaa. Rakennusten välittämän viestin tarkoituksena oli ihannoida hallitsevien eliittien sosiaalista asemaa ja samalla puolustaa sen aseman oikeutuksellisuutta.226 Rakennuttajille oli tärkeää, että heidän asemansa merkitys välittyisi
myös jälkipolville.227

KUVA 9:

Yksityiskohta Erik Dahlberghin kuvasta. Vasemmalla kuninkaanlinna, C: rahapaja, D: Amiraali Flemingin talo, E: Per Brahen talo ja F: Kuningatar Kristiinan riemukaari.228

Visuaalisen retoriikan taustalla on antiikin klassinen kulttuuri, ja sen avulla pyrittiin manipuloimaan katsojaa, joten sitä tavallaan voidaan kutsua propagandaksi. Tärkeimmäksi välityskeinoksi muodostuivat rakennukset, sillä ne
olivat luonnollisesti kaikkien ihmisten nähtävissä, toisin kuin maalaukset ja
muut taide-esineet, jotka oli usein sijoitettu paikkoihin, joihin vain rajallisella
määrällä ihmisiä oli pääsy. Sosiaalista asemaa korostettiin myös symboleiden
avulla (esimerkiksi vaakunat ja sinetit), jotka olivat helposti esiteltävissä ja siirrettävissä oman sosiaalisen luokan ulkopuolelle.229
Vaakunoitten käyttäminen on periytynyt keskiajalta. Osittain kyse on ollut
tunnistamisesta, mutta merkittävämmäksi käyttötarkoitukseksi muodostui ritariston halu erottua muista säädyistä ja osoittaa kuuluvansa yhteiskunnan johtavaan ryhmään, toisin sanoen vaakunasymbolien avulla pyrittiin visuaalisen
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vuutta, mikä johti monien kuvien ”parantelemiseen”, joten ne eivät suoraan vastaa
todellisuutta. Magnusson 2003, 32–57.
Petto 2007, 21–22.
Bedoire 2001, 133.
JYH, Tom I, 15.
Eriksson 2002, 9–10, 248–250.
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retoriikan keinoin legitimoimaan oma asema hierarkian huipulla.230 Sinetit ja
sinettileimasimet olivat tunnuksia, joiden avulla henkilö voitiin identifioida.
Sinetin avulla voitiin myös antaa valtuutuksia: kirjoitettu valtuutus vahvistettiin sinetillä. Näin sinetit miellettiin myös vallan symboliksi.231

KUVA 10: Bogesund. Kuparipiirros Erik Dahlberghin teoksesta Suecia antiqua et hodierna.232

Läpi 1500-luvun aateli oli rakennuttanut kartanonsa paikallisyhteisöihin,
mutta hallinnon keskittäminen Tukholmaan vaikutti myös ylhäisaatelin rakennuskulttuuriin. Rikastumisen myötä ylhäisaatelin kartanot muuttuivat linnoiksi
ja 1630-luvulta lähtien rakentaminen keskittyi Tukholman lähiseuduille.233 Ylhäisaateli käytti tietoisesti hyväkseen visuaalista retoriikkaa viestittääkseen valta-asemastaan. Valtionrakennuksen ottaessa suuria askelia 1630-luvulla sen
vaikutukset heijastuivat sekä kielelliseen että visuaaliseen retoriikkaan.

3.2 Mahtava patronus
Valtaneuvos Abraham Brahe oli oppinut mies, jonka erityisenä mielenkiinnon
kohteina olivat matematiikka ja astrologia. Hän oli perinyt isältään Per Brahe
vanhemmalta laajan kirjaston, jota hän ahkerasti täydensi. Erityisesti Abrahamia
kiinnosti uusplatonistinen traditio,234 joka 1600-luvulla läheisesti liittyi matematiikkaan, sillä filosofi Nicolaus Cusanus oli kehittänyt maailmankaikkeudesta
monimutkaisen näkemyksen, joka perustui hänen ajatukseensa matemaattisesta
tiedosta täysin varmana tietona.235 Per Brahe peri isänsä kiinnostuksen.
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Järvi 2009, 257–258.
Gejrot 2004, 19–20; Männikkö 2009, 265–267.
JYH, Tom I, 96.
Bedoire 2001, 18, 85, 148. Bedoiren laatimista kartoista käy hyvin ilmi ylhäisaatelin
siirtyminen Tukholman ympäristöön. Ks. myös Eriksson 2011, 212–214.
Losman 1967, 134–136.
Hopkins 2002, 21.
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Abraham Brahe oli ottanut poikansa Perin mukaan Tukholmaan päivittäisille asioilleen jo nuorena.236 Tästä oli varmasti hyötyä Per Brahen uralle siviilihallinnossa, sillä hänen terveytensä ei kestänyt vaativaa armeijaelämää.237 Hänen nuoremmat veljensä Nils ja Joakim keskittyivät uraan armeijassa.238 Abraham Brahe kuoli 1630, mutta Perin piti odottaa kutsua valtaneuvostoon vielä
kolme vuotta, kunnes hänen valtaneuvostossa istuva setänsä, valtakunnandrotsi Magnus Brahe, kuoli 1633. Koska Kustaa II Adolf oli kuollut 1632 ja valtakuntaa hallitsi aristokratian muodostama holhoojahallitus, johon Brahen suku keskeisesti kuului, astui Per Brahe 31-vuotiaana suoraan vallankäytön polttopisteeseen. Oikeastaan tästä hetkestä lähtien hän ei ollut vain korkeasyntyinen kreivi,
vaan korkeasyntyinen kreivi ja mahtava patronus.
Vaikka patronus-termin alkuperän on nähty olevan antiikin Rooman hierarkkisessa yhteiskuntarakenteessa,239 itse termiä roomalaiset käyttivät kuitenkin harvoin. Kohteliaisuuskäytännöt johtivat siihen, että patronus-termi
useimmiten korvattiin sanalla amicus (ystävä), vaikka käytännössä oli kyseessä
patronus–klientti-suhteesta. 240 Roomalaisten näkemyksen mukaan amicitia oli
riippuvainen vaihtokaupasta (beneficia) ja odotetuista velvollisuuksista (officia);
tästä syystä roomalaiset pystyivät käyttämään amicus termiä silloinkin, kun he
tarkoittivat todellisuudessa klienttiä.241
Patronus-termin käyttäminen ei yleistynyt keskiajalla, vaikka klienttijärjestelmä kuului läheisesti feodaaliseen yhteiskuntajärjestykseen. Silti klienttijärjestelmä vahvistui yhteiskunnan muuttuessa byrokraattisemmaksi. 242 Termi
alkoi tunkeutua ruotsalaiselle kulttuurialueelle vasta 1500-luvun lopulla, mutta
silloinkin sen käyttö oli erittäin harvinaista ja esiintyi lähinnä muunkielisissä
ilmaisuissa kuin ruotsiksi. 243 Esimerkiksi Henrik Jobinin kirjoittaessa Arvid
Henriksson Tawastille maaliskuussa 1596 hän ei itse kirjeessä käytä patrontermiä, mutta kirjekuoreen hän kirjoitti saksaksi:
…ganstigen herre Vnd Patron dienstlich. Zu hannden.244

Sitä vastoin roomalaisesta perinteestä nouseva ystävyys-käsitteen käyttäminen oli voimakasta 1500-luvun Ruotsissa, ja siihen pohjautuva retoriikka oli
merkittävässä asemassa oikeiden sosiaalisten konventioiden luomisessa.245 Tä236
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Brahe 1920, 97 (7.9.1617).
SBL, Band 5, 687, hakusana ”Per Brahe”, haettu 1.2.2011. Per Brahen sairastelun täyteisestä sotilaselämästä ks. Pettersson 2009, 56–72.
Kumpikin kuoli nuorena ennen Kustaa II Adolfia. Kolmas Per Brahen veli Karl oli
mielisairas, ja hänet pidettiin etäällä julkisesta elämästä. Karl eli 67-vuotiaaksi. Pettersson 2009, 261–263.
Strömholm 1988, 8; Peck 1991, 16.
Rich 1989, 124.
McNeill 2001, 22–23.
Coss 1989, 62–64.
Thomas Småberg ja Jan Samuelson ovat huomioineet tutkimuksissaan patronus- ja
klientti-termien puuttumisen, vaikka sosiaaliset verkostot olivat osa 1400- ja 1500lukujen yhteiskuntaa. Samuelson 1993, 231; Småberg 2004, 44–45.
Henrik Jonin Arvid Henriksson Tawastille 8.3.1596, SRA, TS, E5707. Tutkija Ulla
Koskinen on ystävällisesti saattanut kyseisen dokumentin tietooni.
Österberg 2003, 557–558; Koskinen 2009a, 58–65.
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hän sosiaalisen kanssakäymisen ja ilmaisun perinteeseen rakentui patronus- ja
klientti-termien käyttäminen 1600-luvulla.246
Ennen 1600-lukua patronus-termiä käytettiin kirkon piirissä. Jo 300luvulta lähtien oli vakiintunut käytäntö, että kirkkojen suojeluspyhimyksiä kutsuttiin patronuksiksi. Samaan sanaan viitataan puhuttaessa patronaattioikeudesta, joka tarkoitti oikeutta nimittää paikallisen kirkon virkamiehet.247 Kirkon
piiristä termi alkoi levitä arkisempaan kielenkäyttöön Ruotsissa, ja ensimmäiset
viitteet ovat nähtävissä 1500-luvulla.248 Toden teolla termi kuitenkin ilmestyi
maallisessa kontekstissa käyttöön vasta 1610-luvulta lähtien.249 Silloinkin vielä
satunnaisesti, sillä esimerkiksi Per Brahen isälle valtaneuvos Abraham Brahelle
osoitetuissa kirjeissä ei patronus-termiä esiinny.250 Hallintokoneisto olikin vielä
käymistilassa 1610- ja 1620-luvulla, ja vasta 1630-luvulta lähtien valtakunnan
kanslia oli saatu muokattua toimivaksi koneistoksi, joka tarvitsi henkilöresursseja, ja sen myötä myös sosiaalisten verkostojen merkitys kasvoi voimakkaasti.
Per Brahen periessä isänsä ja setänsä jättämän valta-aseman hän uuden sukupolven edustajana kohtasi myös muuttuneet sosiaaliset käytänteet. Astuessaan
ensimmäistä kertaa valtaneuvoston kokoukseen hän samalla omaksui itselleen
patronuksen aseman ja tittelin.
Patronuksella tarkoitetaan henkilöä, joka vallankäyttökanaviensa kautta
pystyy vaikuttamaan klienttiensä elämään joko palkitsemalla tai rankaisemalla
heitä. Patronus auttaa ja suojelee klienttiään järjestämällä hänelle virkatehtäviä,
välittämällä hyviä avioliittoja, kouluttamalla klienttien lapsia – jopa maksamalla heidän koulunkäyntinsä tai osallistumalla itse heidän kouluttamiseensa – ja
lopulta sijoittamalla heidät työtehtäviin sekä auttamalla klienttiä hänen laki- tai
veroasioissaan.251 Patronuksella oli kaksi kanavaa klienttien auttamiseksi: ensiksikin yhteiskunnallisten resurssien käyttö, johon hänellä oli pääsy oman sosiaalisen asemansa kautta. Patronuksella oli riittävästi valtaa, jonka avulla hän
pystyi järjestelemään asioita klientin hyväksi. Joskus se saattoi olla vain suosituskirjeen kirjoittamista. Toinen kanava oli suoranainen taloudellinen tuki, sillä
patronus oli oman asemansa turvin pystynyt takaamaan itselleen vakaan taloudellisen pääoman.252
1620-luvulla hallinnollisissa käytänteissä ja rakenteissa tapahtuneet muutokset alkoivat näkyä selkeämmin myös sosiaalisissa käytänteissä. Uudet tavat
ilmaista sosiaalisia hierarkioita tunkeutuivat kirjalliseen kulttuuriin, varsinkin
kirjeisiin, jotka olivat erityisessä asemassa varhaismodernissa yhteiskunnassa:
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Hakanen & Koskinen 2009, 17–18.
FLD, hakusana ”patron”; KLNM XIII, 1968, 136–148 (hakusanat ”patronatsrätt”
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SAOB, hakusana “patron“.
Droste 1998, 41.
SRA, SS II, E8132–E8134.
Neuschel 1986, 9; Kettering 1988, 425; Neuschel 1989, 8. Patronus saattoi antaa rahallista tukea klientilleen tai palvelijalleen, jos he joutuivat taloudelliseen ahdinkoon
esimerkiksi oikeudenkäyntien takia. Ks. esimerkiksi Vilkuna 2009, 76–78, 86.
Kettering 1986a, 3; Kettering 1986b, 411–412.

70
usein kirje oli ainoa kirjallinen dokumentti, jolla pystyttiin asioita todistamaan
pitävästi.253
Patronuksen ja klientin välinen suhde oli aina epätasa-arvoinen, ja siksi oli
tärkeää tuoda tämä asia selkeästi esille. Klienttijärjestelmän vahvistuminen heijastui siten suoraan kirjallisiin ilmauksiin. Per Brahen isälle Abraham Brahelle
kirjoitettaessa häntä tituleerattiin usein pelkästään hänen arvonimiensä ja virkojensa mukaan, usein vain armolliseksi kreiviksi. Vuosisadan alussa Anders
Wass, joka myöhemmin aateloitiin nimellä Ödell254, lähestyi Abrahamia hyvin
perinteisin alkusanoin:
Armollinen ja Hyväsyntyinen Herra, Herra Valtaneuvos255

Vielä minimalistisempaan tyyliin lähestyi Abrahamia Leksandin kirkkoherra Elaus Terserus:
Jalo ja Hyväsyntyinen Herra, Armollinen kreivi256

Per Brahelle osoitetuissa kirjeissä häntä saatettiin tituleerata pelkästään
hyväsyntyiseksi kreiviksi, armolliseksi herraksi ja myöhemmin valtakunnandrotsiksi. Joukkoon kuitenkin ilmestyy lukuisia kirjeitä, joissa häntä kutsutaan
patronukseksi. Raahen pormestarina toiminut Brahen klientti Henrik Corte lähes poikkeuksetta tituleerasi Brahea sanoin:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi, Armollinen Herra, Suuresti suosiollinen ja mahtava
Patronus257

Henrik Corten kirjeitä Per Brahelle on säilynyt 92 kappaletta, ja ainoastaan
viidessä kirjeessä hän ei käytä patronus-termiä kirjeen alussa. Kolmessa niistä
tyydytään perinteisempään titteliin:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi, Armollinen Herra258
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Tästä syystä korostuukin alkuperäisen kirjeen merkitys, sillä jäljennöksiä ei haluttu
kelpuuttaa todisteeksi toisinaan väärennösten pelossa; joskus kyseessä olivat vallankäytön konventiot. Samasta syystä alkuperäisen kirjeen omistajat olivat haluttomia
luovuttamaan kirjeitä toisten haltuun. Haikari 2009, 106–108.
Elgenstierna 2002, hakusana ”ödla”. Anders Wass teki mittavan uran ulkomailla eri
tehtävissä, ja myöhemmin hänen kielitaitoansa käytettiin hyväksi kuninkaallisessa
kansliassa, jossa hän toimi italian, ranskan ja englannin tulkkina.
”Nådige och Wälborne Herre H: Richz Rådh.” Anders Svensson Wass Abraham
Brahelle 14.2.1628, SRA, SS II, E8134.
“Edle och Wälborne Herre, Nådige greffe.” Elaus Terserus Abraham Brahelle
1.1.1616, SRA, SS II E8134. Elaus Terseruksen poika Johan Terserus ajautui myöhemmin Per Brahen kanssa kiistoihin toimiessaan Turun piispana ja akatemian varakanslerina. Vuonna 1664 Terserus joutui eroamaan tehtävistään uskonnollisten näkemyserojen takia. Hän oli ollut kiivas aatelin vastustaja ja luonnollisesti tämäkin
seikka vaikutti siihen, että Per Brahe ei ollut häntä tukemassa, kun erosta päätettiin.
Laasonen 2000.
Henrik Corte Per Brahelle 26.5.1653, SRA, RS E7451. ”Högh wällborne Greffvhe, Nådige Herre, Högh günstiga och machtige Patron.”
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Kahdessa kirjeessä kuitenkin viitataan Brahen patronuksen asemaan käyttämällä adjektiivia henkilöstä, jolla on mahdollisuus auttaa sosiaaliselta statukseltaan alemmassa asemassa olevaa. Henrik Corte kirjoittaa:
Korkea Hyväsyntyinen Kreivi, Korkeasti suosiollinen Herra259

Viidestä kirjeestä neljä on päivätty Raahessa, ja ne ovat selkeästi kirjurin
kirjoittamia. Poikkeava tyyli saattaa siis johtua kirjurin omista käytänteistä. Erityisesti tämä käy ilmi muutamasta kirjeestä, jotka Corte on lähettänyt Brahelle
Tukholmasta tai Turusta. Kaikki Tukholmassa päivätyt kirjeet ovat todennäköisesti Brahen palveluksessa olevien kirjurin kirjoittamia, ja kaikissa tuodaan
Brahen asema patronuksena esille heti alkutervehdyksessä. Yhdessä kirjeessä
tätä viestiä on erityisesti korostettu:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi, Herra Valtakunnandrotsi, Suuresti suosiollinen Patronus ja myötävaikuttaja.260

Kirjurin merkitys alkutervehdyksen muotoilussa tulee esille Henrik Corten kirjeessä, joka on päivätty Turussa. Normaalin lyhyen tervehdyksen sijaan
esille tuodaan myös Brahen asema Turun akatemiassa. Se oli kirjurille luonnollisesti läheinen asia ja peräti hänen selkäytimessään, sillä akatemiasta lähetettiin
Brahelle satoja kirjeitä. Henrik Corte kirjoittaakin:
Korkeasyntyinen Kreivi, Ruotsin Valtaneuvos ja drotsi, Oikeuslaitoksen johtaja,
västmanlandin ja taalainmaan Laamanni, sekä Turun Akatemian Kansleri, Armollinen Herra ja Suuresti mahtava Patronus.261

Esimerkit antavat hyvän kuvan klienttien Per Brahelle lähettämien kirjeiden aloitusmuotoilujen perusmuodoista, mutta toki kirjoittaminen antoi tilaa
persoonallisuuksille ja sitä kautta pienille variaatioille, joiden avulla klientit
yrittivät tehdä mahdollisimman suotuisan vaikutuksen patronukseen. Hovikansleri Nils Tungel lähestyi Per Brahea elokuussa 1660 käyttäen melkeinpä
perustervehdystä, mutta tällä kertaa lisäten yhden adjektiivin kuin varmistaakseen oman kiitollisuutensa patronustaan kohtaan:
Korkea hyväsyntyinen armollinen herra, Mahtava suuri Patronus.262
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Henrik Corte Per Brahelle 28.7.1663, päiväämätön vuodelta 1666/1667 (kirjeessä viitataan Brahen 9.8.1666 päivättyyn kirjeeseen) ja 15.6.1667, SRA, SS II E8161 ja RS
E7451. ”Högh wällborne Greffe, Nådige Herre.”
Henrik Corte Per Brahelle 26.3.1664 ja 18.3.1665, SRA, SS II, E8161. ”Högh Wällborne
Greffve, Högh günstige Herre.”
Henrik Corte Per Brahelle 20.8.1659, SRA, SS II, E8161. ”Högh wällborne Greffve, H:
Rijekz Drotzet, Högh günstige Patron och befordrare.”
Henrik Corte Per Brahelle 12.4.1669, SRA, RS E7451. ”Högborne Grefwe, Sweriges
Rikes Råds och drotzet, General Justitior director, Lagman öfwer westmannelands
och dalarne, sampt Academiens i Åbo Cantzler. Nådige Herre och Hög machtige
Patron.”
Nils Tungel Per Brahelle 1.8.1660, SRA, SS II, E8150. ”Högh wällborne Nådige Herre,
Mächtige store Patron.”
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Turun akatemian runousopin professori Erik Justander ei halunnut jättää
mitään sattuman varaan vaan viljeli runsaasti adjektiivejä varmistaakseen oman
asemansa vähäpätöisyyden korkean kreivin edessä:
Korkea Hyväsyntyinen Herra, Mahtava Patronus ja korkeasti suosiollinen lempeä
myötävaikuttaja.263

Toisaalta patronuksen sosiaalisen aseman yltiöpäisen korostamisen sijaan
saattoi patronusta lähestyä henkilökohtaisemmin, jolloin klientti toi esille henkilökohtaisen sitoutumisensa. Brahen klientti Arnold Johan Messenius halusi
korostaa Brahen virallisen aseman lisäksi omaa henkilökohtaista sitoumustaan:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi, Herra Kenraalikuvernööri, minun armollinen ja alati
lempeä herrani.264

Klienttijärjestelmään kuuluva terminologia tuli ruotsin kieleen pääasiassa
saksan ja latinan kielen välityksellä. Saksan kielestä vaikutteita saatiin luonnollisesti saksalaistaustaisilta sihteereiltä, joita suosi erityisesti Kustaa Vaasa. Latinan kielen asema varsinkin oppineiden yleiskielenä edisti klienttijärjestelmään
kuuluvien termien siirtymistä ruotsin kieleen.265 Per Brahen klienttinä Turun
akatemiassa toiminut professori Michael Wexionius-Gyldenstolpe käytti sujuvasti sekä ranskaa että latinaa oman äidinkielensä lisäksi. Ranskankielisissä kirjeissään Per Brahelle hän kuitenkin pitäytyi perinteisissä ilmauksissa kutsuessaan Brahea yksinkertaisesti sanoilla Mon Seigneur.266 Patronus-termin siirtyminen kirjekieleen onkin selkeämmin nähtävissä Michael WexioniusGyldenstolpen latinankielisissä kirjeissä Brahelle. Vuonna 1642 hän kirjoitti:
Ylhäisin Kreivi, tämän Akatemian Perustaja, Isänmaan tukipylväs ja armollisin patronus.267

Neljä vuotta myöhemmin Wexionius-Gyldenstolpe kirjoitti uudelleen latinaksi Brahelle erittäin ylistävään sävyyn, jossa on huomioitu Brahen tärkeimmät virka-asemat:
Ylhäisin Kreivi, armollisin Valtakunnandrotsi, suurenmoisin tämän Akatemian
Kansleri ja suosiollisin herra ja Patronus.268
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Erik Justander Per Brahelle 21.5.1657, SRA, E8165. ”Högh Wälborne Herre, Mächtiga
Patron och högh günstige milde befordrare.”
Arnold Johan Messenius Per Brahelle 20.8.1640, HRSH 9, 187. ”Högwälborne Greffwe Herr General Gouverneur min nådigste och aldramildaste herre.”
Hakanen & Koskinen 2009, 13–14.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 19.7.1641 ja 5.6.1646, SRA, SS II, E8159.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 27.7.1642, PBB II:1 1932, 22. ”Illustrissime Comes, Academiæ hujus Stator, Patriæ columen et patrone clementissime.”
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 6.12.1646, PBB II:1, 35. ”Illustrissime
Comes, Regni Drotzete clementissime Academiæ hujus Cancellarie magnificentissime Dne et Patrone gratiosissime.”
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Latinan kielen käyttämisellä saattoi osoittaa oman sivistyksensä, joka samalla korosti henkilön potentiaalia toimia hyvänä klienttinä. Toisaalta sen avulla pystyi antamaan itsestään ”paremman” vaikutuksen lähestyttävään henkilöön, ja joskus se saattoi olla merkittävä yksityiskohta. Henrik Eoleniuksen tapauksessa hienoimmatkaan korulauseet eivät tuottaneet tulosta. Vaikka Per
Brahe oli asettunut hänen tuekseen kumotessaan akatemian konsistorin Eoleniukselle langettaman kuolemantuomion magian käyttämisestä ja vaikuttanut
hovioikeuden päätöksiin tämän hyväksi, ei hän lopulta voinut Eoleniusta pelastaa. Muut yhteisön jäsenet olivat ”tuomionsa” antaneet ja Eoleniuksen maine oli
tuhoutunut. Hän takertui vielä viimeiseen oljenkorteensa ja pyysi Brahea palauttamaan stipendinsä, jotta hän voisi jatkaa opintojaan akatemiassa. Koska
Eoleniuksen tulevaisuus oli sidoksissa menestymiseen akatemiassa, hän lähestyi Brahea latinaksi mitä suurimmilla ja ylistävimmillä sanoilla:
Ylhäisin Kreivi, Erinomaisin Sankari, tämän Kuninkaallisen Akatemian Suurenmoisin Kansleri, köyhien ja syyttömien suopein ja oikeudenmukaisin Patronus, armollisin herra.269

Brahen tuella Eolenius pystyi jossain määrin jatkamaan opiskeluja, mutta
sosiaalisen paineen alla hän kuitenkin lopulta murtui. Hänet heitettiin ulos akatemiasta ja hän päätyi juopoksi sänkynsä pohjalle.270
Klienttijärjestelmään kuuluvien käsitteiden ilmaantuminen kirjeretoriikkaan toi esille julkisen ja yksityisen eroja. Selkeimmin tämä seikka käy ilmi kirjekuoriin kirjoitetuista osoitteista. Koska yhteiskunta oli erittäin hierarkkinen,
oli kirjeissä erityisen tärkeää ilmaista vastaanottajan sosiaalisen statuksen lähteet eli hänen tittelinsä ja virkansa.
Vaikka lähettäjä ei henkilökohtaisesti ollut Per Brahen klientti eikä käyttänyt klienttijärjestelmään kuuluvia termejä ja fraaseja kirjeissään Brahelle, hän
kuitenkin toi Brahen aseman patronuksena esille kirjekuoreen kirjoitetussa julkisessa osassa. Esimerkiksi Ernst Johan Creutzin tammikuussa 1653 lähettämään kirjeeseen oli kirjoitettu osoite seuraavasti:
Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa, samalla Ruotsin Valtakunnan suuresti uskottu
mies, Valtaneuvos ja Drotsi. Kuninkaallisen hovioikeuden Presidentti Tukholmassa,
Västmanlandin, Bergslagenin ja Taalainmaan Laamanni, sekä Suomen Suuriruhtinaskunnan, Ahvenanmaan ja Pohjanmaan Kenraalikuvernööri, korkea hyväsyntyinen herra, herra Per Brahe, Visingsborgin kreivi, Kajaanin vapaaherra, Rydboholmin,
Lindholmin, Brahelinnan ja Bogesundin herra, minun suosiollinen Patronukseni.271
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Henrik Eolenius Per Brahelle helmikuussa 1662, SRA, SS II, E8165. ”Illustrissime
Comes, Heros Exellentissime, Regia hujus Academia Cancellarie Magnificentissime,
Patrone pauperum et inf(s)ontum propensissime, aquissime, Domine gratiosissime.”
16.2.1670 CAAP III 1898, 372; 27.4.1670 CAAP III 1898, 409; 8.5.1674 CAAP IV 1912,
194; 22.11.1676 CAAP IV 1912, 352. Eoleniuksen tapauksesta ks. Heikkinen 1969, 141–
163; Salminen 1978, 285–288.
Ernst Johan Creutz Per Brahelle 21.1.1653, SRA, SS II, E8140. ”Hennes Kungl. Maijtz
sampt Sverige Rikets högbetrodde man, Rodh och Drotzet. President uthi den Kungl.
hofrett i Stockholm. Lagman över Wessmanneland, Bergslagen och Dalarne, så och
General Guvernator uthöfer Storfurstendömet Finland, medh Åland och Österbotten,
högtwelborne here, her Peer Brahe, grefve till Wisingsborg, friherre till Kajana, here
till Ridboholm, Lindholm, Brahelinna och Bogesund, min gunstige Patron.”

74
Itse kirjeen Ernst Johan aloittaa muodollisesti: ”Korkeasyntyinen kreivi,
Ruotsin valtakunnandrotsi ja kenraalikuvernööri.”272 Per Brahen klienteistä Nils
Tungel ja Andreas Thuronius käyttävät vastaavanlaista muotoilua, kun taas
Henrik Corte ja Michael Wexionius-Gyldenstolpe käyttävät avoimesti patronussanaa. Merkittävää kuitenkin on, että termistä patronus on muodostunut itsenäinen, julkinen ja yleinen titteli, jota käytettiin muiden tittelien joukossa, vaikka henkilöiden välillä ei olisi ollut klienttijärjestelmään kuuluvia siteitä.
Klienttijärjestelmän retoriikalle on ominaista synonyymisten kuvailujen
runsaus. Pelkästään patronukseksi kutsuminen ei riittänyt, vaan rinnalla käytettiin lukuisia muita termejä kuten esimerkiksi suosiollinen, armollinen tai myötävaikuttaja. Huomattava seikka on kuitenkin termin suojelija (beskyddare)
puuttuminen kokonaan kirjeissä käytetystä retorisista ilmauksista. Termi on
kyllä ollut käytössä jo 1500-luvulta lähtien, mutta sen käyttäminen on liittynyt
läheisemmin uskonnolliseen ympäristöön.273 Suojelija-termin mieltäminen pääasiallisesti hengelliseksi saattoi rajata sanan klienttijärjestelmän ulkopuolelle,
koska siinä kuitenkin oli enemmän kyse materiaalisesta maailmasta.
Henkisen kulttuurin saralla suojelija-termiä on nykyisin käytetty usein
erilaisten kulttuuritapahtumien yhteydessä, ja se onkin liitetty läheisesti kirjalliseen ja musiikilliseen kulttuuriin, jossa klienttijärjestelmä myös vaikutti, mutta
sai oleellisesti erilaisia ilmenemismuotoja. 274 Suojelija-termin käyttäminen
klienttijärjestelmän yhteydessä jää liian epämääräiseksi, vaikka sitä onkin vanhemmassa tutkimuksessa osittain käytetty. Patronus-termin etu on, että se liittyy selkeästi tiettyyn systeemiin eli klienttijärjestelmään, jolloin se ei jää etäiseksi ja epämääräiseksi. Samaa tavoittelivat aikalaisetkin jättäessään suojelija-sanan
pelkästään hengellisen kulttuurin piiriin.

3.3 Nöyrä palvelija vai klientti
Henrik Corte, siirtolainen Saksasta, ajautui Tukholman kautta PohjoisPohjanmaalle, jossa hänestä sukeutui Raahen suvereeni pormestari, menestynyt
kauppias ja laivanvarustaja. Valtiopäiväedustajana hän toimi vuonna 1672.275
Andreas Thuroniuksesta, Hämeenkyrön kappalaisen pojasta, tuli 23-vuotiaana
logiikan ja metafysiikan professori, myöhemmin vielä fysiikan professori Turun
kuninkaalliseen akatemiaan. 276 Michael Wexionius, papin poika Smålandista,
lähetettiin vastentahtoisesti Turkuun valtio-opin, historian ja lainopin professoriksi. Hänet korotettiin aatelisarvoon 1650 nimellä Gyldenstolpe, jolloin hänelle
272
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Per Brahen ja Ernst Johan Creutzin välisestä suhteesta tarkemmin ks. Lappalainen
2005, 176–177. Hakanen 2006, 109–111.
SAOB, hakusana ”beskydda”.
Patronus-termin määrittelystä tarkemmin ks. Hakanen, 2005, 310–315. Sosiaalista
klienttijärjestelmää laajemmin on tutkittu kulttuurista klienttijärjestelmää. Nämä
poikkeavat toisistaan melko paljon.
Karonen 2003; Karonen 2004, 164–166.
Kajanto 2000.
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aukesi tie Turun hovioikeuden aatelisluokan asessoriksi.277 Arnold Johan Messenius, suuren Johan Messeniuksen poika, poliittisesti epäluotettavaksi kasvatettu, hukkasi lapsuutensa ja nuoruutensa syrjäisiin ja kylmiin vankiloihin, nimitettiin kuninkaalliseksi sihteeriksi ja pian sen jälkeen valtakunnan historiografiksi. 278 Nils Tungel, nyköpingiläisen tullivirkamiehen poika, seurasi vanhempaa veljeään kuninkaalliseksi sihteeriksi ja aateloitiin vuonna 1637. Hänestä
tehtiin lopulta kuninkaallisen kanslian hovikansleri, joka arvossaan vastasi lähes aristokratian hallussaan pitämiä virkoja. He eivät olleet ystäviä keskenään,
osa ei edes ollut tavannut toisiaan, saati sitten tuntenut edes nimeltä. Kuitenkin
heitä kaikkia yhdisti yksi yhteinen asia: he olivat hänen suuren armollisuutensa,
korkeasyntyisen Visingsborgin kreivin, valtaneuvoksen ja drotsin klienttejä. He
kaikki kuuluivat samaan sosiaaliseen verkostoon ja työskentelivät virallisten
instituutioiden ulkopuolella kaikkien yhteiseksi hyväksi. He kaikki olivat osa
isoa järjestelmää, klienttijärjestelmää, joka näkymättömänä muokkasi ja muovasi niitä yhteiskunnallisia arvoja ja raameja, joiden puitteissa kaikkien tuli toimia
ja elää. Kukaan heistä tuskin edes sitä tiedosti; he vain tiesivät, että näin tuli
toimia, näin oli aina toimittu.
Klientin ja patronuksen suhde oli poikkeuksetta kaikkea muuta kuin tasaarvoinen, mutta se perustui vuorovaikutukseen. Aloitteen suhteen syntymiselle
saattoi tehdä kumpi tahansa osapuoli tai se saattoi syntyä välittäjän avulla,
mutta suhteen syntymisen varmisti lopulta aina patronus. Klientin tehtävä oli
toimia patronuksen hyväksi valvomalla hänen etujaan, tuottamalla hänelle luotettavaa informaatiota tai aineellisia tai aineettomia resursseja, joiden avulla
patronus pystyi paremmin suoriutumaan omasta työstään tai kasvattamaan
omaisuuttaan. Patronuksen kannatti pitää klienttinsä tyytyväisenä, sillä hyvällä
klientillä oli aina mahdollisuus vaihtaa patronusta, jos se oli hänen etujensa
mukaista. Toisaalta klientti oli aina vaarassa menettää patronuksensa tuen joko
oman toimintansa kautta, patronuksen sosiaalisen statuksen heikentyessä tai
tämän yllättäen kuollessa. Patronus pyrki sitomaan klientin verkostoonsa kiitollisuudenvelan kautta, kun taas klientti pyrki pysymään hyvän patronuksen
verkostossa kuuliaisen ja luotettavan toiminnan avulla.279
Klientti saatetaan helposti sekoittaa palvelijaan, mutta kyse oli kuitenkin
eri asiasta. Patronus oli aina se osapuoli, joka antoi enemmän, koska hänellä oli
enemmän mistä antaa, ja se sai myös Per Brahen pohtimaan asian mielekkyyttä,
sillä kuten aina ihmissuhteissa, asiat eivät suju pilkulleen toivotulla tavalla:
Meistä on valitettavaa, että niin usein ja alinomaa täytyy kuulla klienttiemme ja palvelijoidemme keskuudessa kerran toisensa jälkeen ilmenneitä väärinymmärryksiä,
joita siellä esiintyy ja versoo.280

277
278
279
280

Pitkäranta 2000.
Lappalainen 2006a, 48–68.
Kettering 1986a, 3–5.
Nordman 1904, 311. ”Vi tycka illa vara, det man så ofta och jämtliga måste förspörja
det ena missförståndet efter det andra sig ibland våra klienter och tjänare där borta
yppa och uppväxa.” (Kieliasu Nordmanin normalisoima)
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Brahe teki selkeän eron palvelijoiden ja klienttien välille. Palvelijoiksi
voimme kutsua henkilöitä, jotka ovat suoraan Brahen käskyvallassa eli jotka
Brahe voi milloin tahansa erottaa tehtävistään. Esimerkiksi hänen omilla läänityksillään tai kotitaloutensa piirissä työskentelevät henkilöt kuten sihteerit,
voudit tai hopmannit. Raja kuitenkin oli häilyvä, kun kyseessä olivat esimerkiksi läänitysalueilla toimivat tuomarit tai pormestarit.
Patronus-käsitteen painoarvon kasvu kirjeiden otsikoinneissa osoittaa, että
titteli oli haluttu ja nimityksen saaneelle miellyttävä. Vastaavasti klientti-sanan
esiintyminen on harvinaisempaa, eivätkä klientit tavallisesti kutsuneet itseään
klienteiksi, mutta toisaalta toista henkilöä saatettiin kutsua klientiksi tai hänen
olemassaoloonsa viitattiin suoraan. Kun Axel Kempe esimerkiksi oli huolissaan
omista mahdollisuuksistaan päästä professoriksi Michael WexioniusGyldenstolpelta vapautuneeseen professorin virkaan, hän ilmaisi selkeästi huolensa sekä sukulaissuhteiden että klienttien mahdollisuudesta vaikuttaa Per
Brahen lopulliseen päätökseen:
Sitä paitsi, mikä epäjärjestys ja Epäsopu seuraavat siellä, kun Appi istuu vävynsä
kanssa, Veli Lankojensa ja heidän klienttiensä kanssa, sitä on kuultu jo yhden valittavan.281

Klientti piti itseään mieluummin palvelijana, joka tavallaan teki palveluksia patronukselleen, jolta sai aikanaan vastapalveluksia. Toisaalta patronus–
klientti-suhde muuttui iän myötä henkilökohtaisemmaksi, jolloin klientti koki
suoranaisesti palvelevansa patronusta. Vaikka sana klientti esiintyykin ilmausten joukossa, se usein kirjoitettiin latinankielisen ilmaisun mukaisesti ckirjaimella, ja vasta 1600-luvun jälkipuoliskolla sana oli sulautunut ruotsin kieleen ja saanut ruotsalaisen muodon k-kirjaimella, klient.282
Michael Wexionius-Gyldenstolpe hallitsi oppineena miehenä oman äidinkielensä lisäksi ainakin latinan ja ranskan, joita hän käytti kirjoittaessaan Per
Brahelle.283 Kirjeretoriikkaan 1600-luvulla kuuluivat tietyt vakiintuneet ilmaisut
ja sisällölliset kaavat, joita täytyi käyttää kommunikaatioon kuuluvien sosiaalisten kontekstien vuoksi, toisin sanoen tehdäkseen itsensä ymmärretyksi.284 Mielenkiintoista on katsoa, kuinka Wexionius-Gyldenstolpen sanavalinnat poikkesivat toisistaan hänen ilmaistessaan saman fraasin eri kielillä. Vuonna 1641 Wexionius-Gyldenstolpe onnitteli ranskaksi Per Brahea drotsiksi valinnan johdosta
ja samalla akatemian sääntöjen vahvistamisesta. Kirjeen loppuun hän lisäsi:
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Axel Kempe Per Brahelle 24.9.1657 PBB II 1932, 87–88. ”Dessföruthan hwadh oredha
och Splijt will fölia der Swärfadhren sitter medh sin mågh, Brodheren med sine
Swåghrar och deres clienter, hahr man allaredho hört af en part beklagas.”
Ks. esimerkiksi Per Brahen käyttämä kirjoitusmuoto viitteessä 280, jossa hän vuonna
1675 kirjoittaa klientti-sanan ruotsin kielen mukaisesti k-kirjaimella. Ks. myös Hakanen & Koskinen 2009, 14.
Aikakauden ihmiset olivat tottuneita vastaanottamaan kirjeitä useilla eri kielillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he hallitsivat hyvin näitä kieliä. Kyse onkin pikemmin
aikakaudelle tyypillisestä tavasta sietää ns. kielellistä melua. Tiisala 2004, 195–196;
Villstrand 2005, 50.
Hansson 1988, 146–154; Koskinen 2009a, 58–61.
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Mon Seigneur
le plus humble et tres obligé Serviteur.
Michaël Wexionius
Ylhäinen Herra
Teidän nöyrin ja hyvin kiitollisin Palvelijanne
Michaël Wexionius285

Neljä kuukautta myöhemmin Michael Wexionius-Gyldenstolpe lähestyi
uudelleen Brahea, mutta nyt hän kirjoitti ruotsiksi:
E:rs Greff:ge N:dz och Excell:tz
Ödmiuke
Vnderdånige och Trooplichtige Tienare
Så länge iagh leffwer
Michael Olsson Wexionius
Hänen Kreivillisen Armonsa ja Ylhäisyytensä
Nöyrin
Alamaisin ja Uskollisin Palvelija
Niin kauan kuin elän
Michael Olsson Wexionius286

Seuraavana kesänä Wexionius-Gyldenstolpe oli uudelleen yhteydessä
Braheen ja vaihtoi jälleen kieltä. Tällä kertaa hän kirjoitti latinaksi ja allekirjoitti
kirjeensä seuraavasti:
Illustriss:æ Excellentiæ
Humilimus et officiosissimus clientulus
Michaël Wexionius
Loisteliaimman Ylhäisyytenne
Nöyrin ja palvelunhaluisin klientti
Michaël Wexionius287

Nämä kolme vuoden sisällä kirjoitettua kirjettä antavat vahvoja viitteitä
siitä, mistä klientti-käsite on peräisin. Ranskan- ja ruotsinkielisissä puhutteluissa Wexionius-Gyldenstolpe kutsui perinteiseen tapaan itseään palvelijaksi, mutta latinankielisessä kirjeessä hän esiintyy klienttinä. Latinassa klientti tunnettiin
jo antiikin aikana ja siten se on säilynyt myös osana retorista perintöä. Koska
kirjeissä pyrittiin selkeisiin muotoiluihin, oli luontevaa, että ne tulivat tutuiksi
jo opiskeluaikoina, ja siten opittuja taitoja toistettiin käytännössä. Koulutettujen
ihmisten sivistykseen kuului antiikin tunteminen ja klassisia kieliä opiskeltiin
myös Turun akatemiassa.288
Arnold Johan Messenius pääsi hetkeksi opiskelemaan Uppsalan yliopistoon, josta elämä heitti hänet pian Puolaan. Lyhyen ulkomaanmatkan jälkeen
kotimaassa odotti poliittinen vankeus Käkisalmen linnassa. Isänsä opissa Mes285
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Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 19.7.1641 PBB II:1, 17–19.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 5.11.1641 PBB II:1, 20–21.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 27.7.1642 PBB II:1, 22.
Akatemiassa opiskeltiin latinan lisäksi hepreaa ja kreikkaa professori Martin Stodiuksen johdolla. Heikkinen 1969, 98.
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senius oli saanut kohtalaisen koulutuksen, johon kuului sivistyskielien tuntemus. Siksi on mielenkiintoista havaita, kuinka ne ovat tunkeutuneet klienttijärjestelmäretoriikan kautta hänen ruotsin kieleensä. Kirjeessään Per Brahelle
vuonna 1639 Messenius yhdisti ruotsin ja ranskan kieltä seuraavasti:
E. G. Excell:s Armbe
doch in vthi dödhen
ödmiukeste Serviteur
Arnold Johan Messenius
Teidän Kreivillisen Ylhäisyyden Kurja,
aina kuolemaan asti
nöyrin Palvelijanne
Arnold Johan Messenius289

Messenius ei tyytynyt perinteiseen ruotsinkieliseen ilmaisuun ”nöyrin
palvelija” vaan korvasi ”palvelijan” ranskan kielestä lainatulla serviteur-sanalla.
Elokuussa 1640 hän eteni vielä askeleen pidemmälle:
E. G. N:s
Fattige Client medh trösteligh tillijt
Arnold Johan Messenius
Teidän Kreivillisen Armonne
Köyhä Klientti lohdullisen luottavaisesti
Arnold Johan Messenius290

Vaikka klientti-termi oli tullut kaikin puolin tutuksi, sitä käytettiin varsin
vähän. Luonnollisesti klientit halusivat vain harvoin tunnustautua klientiksi,
sillä patronus–klientti-suhde ymmärrettiin epämääräisemmäksi kuin herran ja
palvelijan suhde: se perustui kiitollisuudenvelkaan, jota oli vaikea maksaa lopullisesti takaisin. Klientti-sanaa käytettiinkin säästeliäästi ja lähes ainoastaan
kirjeiden lopussa allekirjoituksen yhteyteen kuuluvissa tiukasti ja napakasti
muotoilluissa loppulausahduksissa. Arnold Johan Messenius teki kuitenkin
poikkeuksen kutsumalla itseään klientiksi varsinaisessa kirjeessä:
Kuten Teidän Kreivillisen Korkeutenne minua kohtaan osoittamat hyvät teot ovat
suhteettoman suuria, myös minä nöyrällä vastavuoroisuudella ahkeroin, jotta havaittaisiin kunnialliseksi, (ja) Hänen Kreivillisen Korkeutensa köyhän vähäisen Klientin
toiminta tuottaisi (patronukselle) mieluista iloa.291

Klienttiä käytettiin myös tehokeinona tilanteissa, joissa oli syytä erityisesti
korostaa alemmuutta ja sitä kautta vedota sosiaaliselta statukseltaan ylemmän
henkilön tunteisiin, jotta tämä olisi mahdollisesti suosiollinen. Näin toimittiin
tavallisesti tilanteissa, joissa tarvittiin kipeästi apua. Esimerkiksi Nils Tungel
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Arnold Johan Messenius Per Brahelle 4.3.1639 HRSH 9, 182–185.
Arnold Johan Messenius Per Brahelle 20.8.1640 HRSH 9, 187–190.
Arnold Johan Messenius Per Brahelle 12.1.1641 HRSH 9, 193–195. ”Såsom E. G. Ex:æ
invpå migh bewijste wälgärningar öfver måtton stora ähr, jag och genom någon ödmiuk lijkformigheet mig beflijtta att vthi frambtijden hederligen förminmas kunde, E.
G. Ex:æ sin fattiga ringa Clientz goda förhållan till täckeliget nögie fallet hade.”
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allekirjoitti ainoastaan kerran kirjeensä Brahelle sanoin alamainen, kuuliainen ja
nöyrä palvelija ja klientti292 kun hän oli joutunut avioliiton ulkopuolisen suhteen takia pahaan pulaan. Muutoin hän allekirjoitti kirjeensä vain sanoin nöyrin
ja kuuliaisin palvelija.293 Suurimmassa osassa niistä tapauksista, joissa käytettiin
klientti-sanaa, se kirjoitettiin ruotsiksi c-kirjaimella, mikä tuo hyvin esille sanan
latinalaisen alkuperän. Vasta sanan vakiinnuttua kielenkäyttöön se sai ruotsalaisen muotonsa, klient.294

3.4 Omistusten takana
Klienttijärjestelmään kuuluvia retorisia ilmauksia käytettiin ahkerasti yksityisessä kirjeenvaihdossa.295 Kaikki retoriikka ei kuitenkaan ollut yksityistä. Kirjeiden kuoriin merkittyjen tietojen joukossa oli myös klienttijärjestelmään liittyviä retorisia ilmauksia. Toinen julkisen retoriikan muodoista olivat omistukset
joko taiteellisen tai tieteellisen työn yhteydessä. Omistuksilla oli kaksi erityistä
merkitystä klienttien kannalta. Niiden avulla luotiin kontakteja ja markkinoitiin
itseä potentiaalisille patronuksille. Toisaalta omistuksilla vahvistettiin jo olemassa olevaa patronus–klientti-suhdetta. Patronukselle teoksen omistaminen ei
ollut vähäpätöinen asia, vaan erityinen kunnia. Se vahvisti patronuksen sosiaalista statusta.296
Omistusten suhteen oli oltava varovainen, mikäli omisti teoksen useammalle henkilölle. Vaarana oli muun muassa se, että henkilöt merkittiin väärään
järjestykseen. Koska aikakaudelle oli tyypillistä tittelien runsas käyttäminen ja
niiden sisältämien sosiaalisten statusten korostaminen, vääryyden omasta mielestään kohdannut nosti asian esille ja puolusti asemaansa.297 Tästä syystä esimerkiksi Turun akatemian väitöskirjojen omistukset esitarkastettiin mahdollisten riitojen välttämiseksi.298
Tieteellisten teosten omistaminen merkittävälle henkilölle, joka oli vastuussa tai välillisesti hoiti virkanimityksiin kuuluvia asioita, oli erityisen tärkeää. Turun akatemian professori, Per Brahen klientti Andreas Thuronius omisti
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Nils Tungel Per Brahelle, päiväämätön kirje vuodelta 1660 tai 1661, SRA, SS II,
E8150. ”Underdånige, hörsamme och ödmiuke tienare och client.”
Nils Tungel Per Brahelle, päiväämätön kirje vuodelta 1660 tai 1661, SRA, SS II,
E8150. ”Ödmiukeste och hörsamste Tienare.” Tilanteeseen liittyvästä ilmaisun valinnasta ks. myös Hakanen 2006, 108–109.
SAOB ajoittaa klientti-termin käytön 1640-luvulle. Termiä oli tosin käytetty jo aikaisemminkin. SAOB (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html), hakusana ”klient”.
Tässä kohdin yksityinen lähinnä viittaa henkilöiden välillä käytyyn kirjeenvaihtoon
sinänsä, yksityistä se ei kuitenkaan ollut siinä mielessä kuin nykyään käsitetään.
Usein kirjurit tai perheenjäsenet lukivat kirjeet ääneen, ja vastaavasti kirjeet olivat
suurelta osin kirjurien kirjoittamia.
Chartier 1995, 35–37; Korhonen 2004, 361–362.
Asian vakavuutta kuvaa hyvin tapaus vuodelta 1755, jolloin Turun hovioikeus lähetti kirjallisen huomautuksen, koska väitöskirjan omistuksissa oli kirkkoherra sijoitettu
ennen kihlakunnan tuomaria. Vallinkoski 1988, 6.
Laine & Laine 1997, 20–21.
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1660 julkaistun yli 30 väitöskirjasta koostuneen teoksensa Institutiones logicae
patronukselleen. Hän menetteli samoin 1664, kun hänen 352-sivuinen metafysiikkaa käsittelevä teoksensa Compendium metaphysicae julkaistiin. 299 Samoin
Brahelle omisti professori Michael Wexionius-Gyldenstolpe teoksensa Epitome
descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae, et subjectarum provinciarum.

KUVA 11: Michael Wexionius-Gyldenstolpen teos Epitome omistettuna patronus Per Brahelle.300

Omistetut teokset pyrittiin usein antamaan omistuksen kohteelle henkilökohtaisesti. Jos kyseessä oli erityisen merkittävä henkilö, kuten hallitsija tai
muu korkea-arvoinen henkilö, saattoi toki olla vaikea saada audienssia tarkoitusta varten. Silloin luovuttaminen tapahtuikin välikäden avulla, jonkun jolla
oli paremmat mahdollisuudet tavata kyseinen merkittävä henkilö. 301 Koska
omistukset eivät olleet varma keino saavuttaa omistuskohteen suosiota, saatettiin turvautua useampaan kohteeseen. Esimerkiksi joistakin Turun akatemian
väitöskirjoista on säilynyt eri versioita, jotka on omistettu eri henkilöille. Yksi
keino oli jättää nimiölehden jälkeinen sivu tyhjäksi, jotta siihen olisi helppo lisätä omistuksia. Toinen keino oli painattaa pelkkiä nimiölehtiä eri henkilöille
omistettuna. Kummankin keinon käyttämisen vaikuttimena oli vähentää talou299
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Luukkanen & Laine, 1997, 183–185.
D, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00003219. Hakusana ”Wexionius Epitome”,
haettu 1.7.2011. Teos on Wexionius-Gyldenstolpen tunnetuin. Klinge 1990, 11. Tarkemmin teoksen sisällöstä ks. Laitinen 1912, 163–293.
Chartier 1995, 33–34.
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dellisia kustannuksia, sillä painattaminen oli kallista. Paras vaikutus omistuksella oli kuitenkin silloin, kun omistettiin teos vain yhdelle henkilölle. 302
Pohjalaisen Henrik Tawastin vanhempi poika Erik jatkoi isänsä jalanjäljillä:
hän toimi yhtä aikaa sekä Ebba Brahen hopmannina että kruununvoutina Pohjanmaalla. Lisäksi hänen vastuullaan oli koko Pohjanmaan alueen tullien tarkastaminen sekä muita pienempiä tehtäviä. Isänsä yhteyksien ansiosta Erik
Tawast loi itselleen hyvän uran vuodesta 1657 lähtien toimimalla kreivitär Brahen klienttiverkostossa. Lopulta hänet aateloitiin 1687 nimellä Tawaststjerna.303
Henrik Tawast nuorempi ei jäänyt vanhemman veljensä varjoon. Hänet
isä lähetti Turun akatemiaan vuonna 1642. Respondenttina Henrik toimi
26.4.1646 ja 14.4.1647. Maisterinväitöskirjansa Henrik omisti isänsä hyväntekijälle Jacob De la Gardielle, Ebba Brahen puolisolle. Henrik painatti väitöskirjastaan myös toisen version, joka oli omistettu Per Brahelle. Omistuksen painattaminen Brahelle oli viite Henrikin halusta päästä Brahen klientiksi. Tavoite toteutuikin, sillä maisteriksi valmistumisensa jälkeen hän pääsi kenraalikuvernöörin kansliaan Brahen alaisuuteen. Myöhemmin hänet siirrettiin merkittävään virkaan kuninkaalliseen kansliaan Suomen asioiden esittelijäksi.304
Nuorempi Henrik Tawast toimi Brahen klienttinä moitteettomasti, ja osaksi palkintona tästä hänet aateloitiin jo vuonna 1664 nimellä Tawasten. 305 Aatelointi saattoi johtua myös siitä, että usein huomattavassa virassa toimivat henkilöt aateloitiin, jotta korkeamman viran hoitamiseen tarvittavat viralliset pätevyysvaatimukset tulisivat täytetyiksi.

3.5 Lomittuvat klienttijärjestelmäroolit
Klienttijärjestelmäverkoston monimuotoisuutta ja joustavuutta ilmentävät hyvin siihen kuuluvien roolien joustavuus ja päällekkäisyys. Klienttijärjestelmässä
ainoastaan kuninkaalla oli yksi rooli, patronuksen, koska hän oli koko järjestelmän alkulähde (kuvio 6).306
Muut verkostoon kuuluvat henkilöt toimivat yhtäaikaisesti patronuksen,
klientin tai välittäjän rooleissa riippuen siitä sosiaalisesta kontekstista, jossa he
olivat. Mitä ylemmäksi sosiaalisessa hierarkiassa noustiin, sitä kapeammaksi
toimijoiden roolit kävivät.
Sosiaaliselta statukseltaan samanarvoiset henkilöt eivät koskaan solmineet
patronus–klientti-suhdetta, vaan kyseessä oli kahden patronuksen välinen tasaarvoinen suhde, jossa korostettiin ystävyyttä ja samaan sosiaaliseen ryhmään
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Kuninkaan asemaa pelkkänä patronuksena voidaan muuttaa, jos ajattelemme häntä
suoranaisesti valtiona itsenään, jolloin hän voi saada klientin roolin suhteessa johonkin toiseen, voimakkaampaan valtioon. Toisaalta tästä näkökulmasta tarkasteltuna
olemme jo kaukana henkilöiden välisistä sosiaalisista suhteista, joihin klienttijärjestelmä perustuu.
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viittaavia retorisia ilmauksia. Esimerkiksi vapaaherra Johan Skytte lähestyi seuraavin sanoin Brahea:
Hyväsyntyinen Kreivi, Rakas Veli ja erityisen hyvä Ystävä.307

Kuningas
Patronus

Klientti

Patronus

Klientti

Patronus

Välittäjä

Patronus

Klientti

Klientti

Klientti

Klientti

Patronus

Patronus

Patronus

Patronus

KUVIO 6:

Roolien päällekkäisyydet klienttijärjestelmässä.

1600-luvulla edelleen käytetyille keskiajalta periytyville retorisille ilmauksille oli tyypillistä kuvaannollisuus.308 Kuten edellinen esimerkki osoitti, Johan
Skytte kutsui Per Brahea veljeksi, vaikka he eivät sitä tietenkään olleet. Sanalla
viitataankin siihen erityiseen sosiaaliseen ryhmään, aristokratiaan, johon he
molemmat kuuluivat. Alempiarvoiset aateliset eivät olleet oikeutettuja käyttämään samanlaista ilmausta, koska he eivät kuuluneet samaan sosiaaliseen ryhmään aatelissa. Esimerkiksi uudempaa aatelissukua edustava Clas Rålamb ei
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kuulunut vanhoja sukuja edustavaan aristokratian sosiaaliseen ryhmään ja kutsuikin Brahea seuraavasti:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi ja Valtakunnandrotsi, Suosiollinen Patronus.309

Historiantutkija Ulla Koskinen on osoittanut, että sukulaisuusmetaforaa
käytettiin yleisesti, sillä sen kautta ihmisten oli helpompi arvottaa keskinäisiä
suhteita. Samanarvoiseksi katsottua suhdetta kuvattiin sanoilla ”rakas veli” kun
taas ylempänä olevia saatettiin kutsua rakkaaksi äidiksi tai isäksi. Hierarkiassa
alempana olevia saatettiin kutsua rakkaaksi pojaksi.310 Käytännössä sukulaisuuteen viittaavia termejä käytettiin, vaikka selkeää sukulaisuussuhdetta ei ollut
olemassa. Toisaalta sukulaiseksi saatettiin katsoa henkilöt, jotka olivat jollain
tapaa kuuluneet samaan sukulinjaan tai haaraan kauankin sitten. Esimerkiksi
Carl Gyllenhielm kutsui Per Brahea sukulaiseksi, vaikka heillä ei suoranaista
sukulaisuussuhdetta ollutkaan.311
Korkeasti kunnioitettu Rakas Sukulainen ja erittäin uskollinen hyvä Ystävä.312

Gyllenhielm käytti sukulaisuuteen viittaavaa sanaa frende (frände), joka
myös tarkoittaa heimoveljeä ja heimolaisuutta. Tässä yhteydessä on mahdollista,
että Gyllenhielm viittaa ns. hengenheimolaisuuteen eli aristokraattien suljettuun sosiaaliseen ryhmään. Tätä tukisi myös hänen samassa kirjeessä käyttämänsä ilmaisu Herr Frände Riks Drotzeten, kun hän pyytää Brahelta palvelusta.
Joskus retorisissa ilmauksissa käytettiin lähisukulaisuuteen liittyviä ilmauksia kuten veli tai isä. Tällaiset sanavalinnat ovat nykyajan näkökulmasta
hämmentäviä. Kuten esimerkiksi Per Brahen kirje valtakunnankansleri Axel
Oxenstiernalle:
Korkea hyväsyntyinen Kreivi, Herra Valtakunnankansleri, rakas sukulainen ja herra
isä.313

Vaikka isä-sanaa käytettiin kirjeretoriikassa toisinaan vain kuvainnollisessa merkityksessä, on sen esiintyminen Per Brahen kirjeissä Axel Oxenstiernalle
merkillistä. Brahen suku oli vanha kreivillinen suku, jolla oli kunniakas historia,
kun taas Oxenstierna nostettiin kreivin arvoon vasta vuonna 1645. Sosiaalisessa
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Kummallakin oli kuitenkin verenperintönä yhteys Vaasa-sukuun, mutta niin monien
mutkien kautta, että sukulaisuudesta ei oikeastaan voida puhua. Per Brahe vanhemman äiti oli Kustaa Vaasan sisar kun taas Carl Gyllenhielmin oli Kaarle-herttuan
avioton poika.
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hierarkiassa Brahe oli kiistatta Oxenstiernan yläpuolella. Kuitenkin Oxenstiernan vahva rooli kuninkaan luottokanslerina valtion johdossa oli antanut hänelle
huomattavan määrän poliittista valtaa, jonka avulla hän pystyi pitämään Brahen valtapyyteet aisoissa. Se, miksi Brahe kutsuu poliittista vastapuoltaan isäksi,
ei välttämättä liity edellä mainittuihin asioihin lainkaan, vaan kyseessä saattaa
olla yksinkertaisesti ikäero, jolloin Brahelle oli luonnollista kutsua itseään iäkkäämpää henkilöä isäksi ja siten osoittaa kunnioittavansa iän tuomaa auktoriteettia ja viisautta. 314 Brahe käytti myös frände-sanaa, mikä oli yleistä aristokraattisen ryhmän sisällä, mutta tässä tapauksessa sillä oli myös varsinaista
merkitystä, sillä Brahen sisar Margareta oli naimisissa ensiksi Bengt Oxenstiernan 315 ja hänen jälkeensä kansleri Axel Oxenstiernan pojan Johan Oxenstiernan316 kanssa.317
Klienttijärjestelmän samalla sosiaalisella tasolla (ks. kuvio 6) olevat henkilöt toimivat keskinäisessä suhteessa kumpikin patronuksen tai välittäjän roolissa. Patronuksen rooli ei kuitenkaan ollut tässä tapauksessa toiminnallinen vaan
sosiaalinen, ja se tiivisti entisestään sosiaalista ryhmää. Näiden henkilöiden välinen verkostotoiminta saattoi olla pelkästään välitystä kuten mahdollisten
klienttien suosittelemista toisille tai palveluksen pyytämistä oman verkoston
rakentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Klienttijärjestelmän luonteeseen kuului, ettei
asema ollut henkilökohtainen, joten jos henkilön sosiaalinen asema muuttui,
samalla muuttuivat myös roolit. Esimerkiksi ennen klientin asemassa olleen
henkilön sosiaalisen statuksen noustessa hän kohosi uudessa asemassaan tasavertaiseksi ylempänä olleiden henkilöiden kanssa. Toisaalta patronuksen asemassa olleen henkilön jouduttua epäsuosioon hän saattoi vajota sosiaalisine
statuksineen klientin asemaan.318
1600-luvulla klienttijärjestelmä oli ihmisille itsestäänselvyys. Suositusten
saaminen saattoi olla elintärkeää, jos halusi menestyä. Klienttijärjestelmän piirissä suosituksia oli kahdenlaisia: niissä joko ehdotettiin kyvykästä henkilöä
patronuksen klientiksi tai tiettyä henkilöä tiettyyn avoimeen virkaan. Kummatkin suosituksen muodot olivat arkipäivää 1600-luvulla eläneille ihmisille, sillä
ilman niitä ei ollut juurikaan mahdollisuuksia saada haltuunsa hyvää valtiontai kirkonvirkaa.
Kuvaavaa onkin, että heti professoriksi nimittämisensä jälkeen Andreas
Thuronius kirjoitti Brahelle ehdotuksensa toisen professorin viran täyttämiseksi. Thuronius kertoi Brahelle, että Michael Wexionius-Gyldenstolpe aikoi siirtyä
akatemiasta Turun hovioikeuteen.319 Aluksi Thuronius kirjoitti omaan nimitykseensä liittyvistä uutisista, mutta heti tämän jälkeen hän ehdotti akatemian kirjastonhoitajaa ja filosofisen tiedekunnan apulaista Axel Kempeä vapautuvaan
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Wexionius-Gyldenstolpen aikomus siirtyä hovioikeuteen ei varmasti ollut uutinen
Brahelle, sillä tämä oli hänen klienttinsä. Thuronius on saattanut kuulla asiasta jo
suoraan Brahelta ollessaan hänen sihteerinään.
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historian ja politiikan professorin virkaan. Kempe oli juuri se henkilö, joka syrjäytettiin Thuroniuksen nimityksen yhteydessä. Kempen nimitystä Thuronius
perusteli tämän meriiteillä sekä suomalaisuudella. Hänen mielestään Kempe
olisi sopiva henkilö kasvattamaan nuoria ylioppilaita.320 Päätöksiä nimitysasiassa ei tehty nopeasti. Thuronius ei kuitenkaan kirjoitellut jatkuvasti nimitysasiasta Brahelle, mikä varmasti oli viisastakin. Hän palasi asiaan vasta puolen vuoden päästä, syksyllä 1657. Silloin hän varsin laajasti esitteli mahdollisuuksia,
kuinka Kempe voitaisiin valita professorin virkaan.321 Kempelle tällaisten suositusten saaminen oli elintärkeää, sillä muuten hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta saada professorin virkaa akatemiasta.
Thuronius toimi myös välittäjänä henkilöille, jotka etsivät itselleen patronusta. Hän tiesi, että Brahella oli aina käyttöä hyville klienteille ja uuden
klientin välittäminen kuului niihin vastapalveluksiin, jotka hän oli velkaa patronukselleen. Toisaalta henkilö, joka häneen turvautui ja siten menestyi, oli kiitollisuudenvelassa myös hänelle. Thuronius esitteli Brahelle syksyllä 1661 maisteri Eskil Fabriciuksen, jota myös akatemian konsistori suositteli. Opinnoissaan
Fabricius oli pärjännyt hyvin ja oli siten pystyvä vaativiinkin tehtäviin.322 Uudelleen Thuronius suositteli Fabriciusta Brahelle toukokuussa 1662. Kyseinen
kirje oli pelkästään suosituskirje, jossa Fabriciusta esiteltiin ja kehuttiin. Thuroniuksen mukaan tämä oli taitava ja oppinut. Fabricius oli toiminut Thuroniuksen kotitaloudessa opettajana, ja opetustaidoista annettiin erityiset mainesanat. Thuronius ehdotti häntä opettajan virkaan. Käytännön taitojen lisäksi oli
myös suositeltavan henkilön perhetaustoja tuotava esiin mahdollisimman hyvässä valossa.323
Vastaavanlaisen suosituskirjeen Thuronius kirjoitti Brahelle syyskuussa
1663, jolloin mainiosti opinnoistaan suoriutunut Arvid Karckuens sai suosituksen Turun tuomiokirkon taloudenhoitajan virkaan. Kirjeen retoriikalla Thuronius yritti vedota Braheen akatemian isänä, sillä ottaessaan nuoren Arvidin suojelukseensa hän samalla tukisi omaa akatemiaansa. Kuten edellisessä niin tässäkin kirjeessä ylistettiin Brahea patronuksena ja samalla kehuttiin suositeltavan henkilön meriittejä.324 Koulutuksessa oli suuri paino, mikä ei ole yllättävää,
sillä henkilöt ovat kiinteästi yhteydessä akatemiaan. Yksinään koulutus ei silti
riittänyt viran saamiseen.
Thuronius tiedettiin akatemian piirissä ja myös laajemmin Turussa Brahen
klientiksi, ja siksi monet lähestyivät häntä. Tällaiset henkilöt halusivat Thuroni320
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uksen välittäjäkseen, koska heillä oli pyyntöjä Thuroniuksen patronukselle,
Brahelle. Thuronius toimi välittäjänä antamalla suosituksia, joiden avulla pyytäjä sai enemmän voimaa pyyntönsä taakse. Esimerkiksi hovioikeuden asessori
Johan Wasseniuksen puolesta Thuronius kirjoitti Brahelle, voitaisiinko asessorin pojalle ja tämän siskonpojalle myöntää kuninkaallinen stipendi. Thuronius
korosti myös, kuinka erinomaisesti pojat opinnoissaan pärjäsivät ja omasta puolestaan mieluusti näkisi heidät stipendien saajina.325 Tämä tapaus kuvastaa vaikutusvaltaa, jonka Turussa asuvat ihmiset ajattelivat Thuroniuksella Braheen
olevan. Vaikka Brahe ei tietenkään suostunut kaikkiin Thuroniuksen pyytöihin,
on myös tapauksia jotka puhuvat selkeästi Thuroniuksen vaikutusvallan puolesta.
Toisena vastaavanlaisena esimerkkinä arvostuksesta Thuroniuksen asemaa kohtaan Brahen klienttinä oli Isak Abrahamin kääntyminen Thuroniuksen
puoleen. Isakin isä, Tyrvään kirkkoherra, oli kuollut, ja Isak oli menossa Brahen
luokse anomaan muutamaa armovuotta, joita tuomiokapituli ei ollut myöntänyt. Thuronius kirjoitti perheen puolesta, jotta orvoiksi jääneet lapset pystyisivät kouluttamaan itsensä ja siten kykenisivät elättämään leskeksi jääneen äitinsä.326 Thuronius ei kovin monta suositusta kirjoittanut niinä kahdeksana vuotena, jotka toimi akatemian professorina. Suositusten kirjoittamiselle täytyi olla
hyvä syy, sillä klientin kannalta ei ollut järkevää jatkuvasti vaivata patronusta,
joka oli hänet asemaansa auttanut.
Välittäjien roolina oli yhdistää eri resursseja, jotka hyödyttivät ja kasvattivat molempien osapuolten kokonaisresursseja. Toiminta voidaan jakaa kahteen
eri muotoon. Ensiksikin välittäjä saattoi olla kokonaan ulkopuolinen henkilö,
joka keskittyi pelkästään välitystoimintaan ja sai tehtävästään aina erilliskorvauksen. 327 Tällainen henkilö ei välttämättä ollut henkilökohtaisessa suhteessa
kummankaan osapuolen kanssa. Kyseessä oli puhdas liiketoimi tai palveluksen
hankkiminen ”varastoon” myöhemmin perittäväksi, jos tarvetta ilmenisi. Tarkoituksena oli oman tulevaisuuden turvaaminen. Toinen välitystoiminnan
muoto oli palveluksien vaihtaminen eri verkostojen kesken, jolloin sosiaaliselta
statukseltaan samanarvoiset henkilöt välittivät resursseja toisilleen, eli kyseessä
oli palvelusten vaihtokauppa. Tämänkaltaisella toiminnalla pyrittiin myös edistämään omien klienttien urakehitystä.328 Käytännössä se oli klienttien siirtämistä verkostosta toiseen siinä tapauksessa, että kyseisestä klientistä ei ollut enää
välitöntä hyötyä patronukselleen ja hän ikään kuin viimeisenä palveluksena
ohjasi tämän eteenpäin. Samalla patronus keräsi itselleen palveluksen ”varastoon” myöhempää käyttöä varten. Välittäjä siis saattoi toimia roolissaan itsenäisesti tai yhdistettynä patronuksen tai klientin rooliin.329
Välitystoiminta on yksi klienttijärjestelmän ominaisuuksista, vaikka se voi
olla myös itsenäistä toimintaa. Omien tai oman verkoston etujen tuominen esille tai toimiminen eri osapuolien välikätenä on ollut vaikeasti tutkittava piirre
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klienttijärjestelmässä, koska siitä ei ole jäänyt toiminnan suullisuuden takia virallisia dokumentteja.330 Oikeastaan ainoaksi lähteeksi ovat jääneet suosituskirjeet, joista kuitenkin saa varsin yksipuolisen kuvan välitystoiminnasta.
Konkreettisempi osa-alue välitystoiminnassa oli avioliittojen järjestäminen,
jonka avulla vahvistettiin joko sosiaalisia kontakteja tai taloudellisia intressejä
tai avioliittoneuvottelut saattoivat kääntyä osaksi poliittista valtapeliä. Välittäjinä toimi lukuisia henkilöitä ja ystäviä, mutta usein muutama henkilö nousi
muita välittäjiä tärkeämmäksi. Toiminnan luoneen vuoksi avioliittojen välittämisessä operoitiin pääsääntöisesti ystävyysterminologian avulla.331

3.6 Rakenteita myötäilevä retoriikka
Klienttijärjestelmä on sosiaalinen verkosto, joka perustuu vuorovaikutuksen
kautta vaihdettaviin resursseihin, vallankäytön lähteisiin. Klienttijärjestelmä
itsessään ei ole instituutio, joka muokkaa ympäristöä ja sosiaalisia käytänteitä.
Päinvastoin se on erittäin joustava ja mukautumiskykyinen järjestelmä, herkkä
yhteisössä tapahtuviin arvojen ja normien tai käytänteiden muutoksiin. Se pyrkii jatkuvasti mukautumaan niihin tarpeisiin, joita verkostoa käyttävät ihmiset
tarvitsevat. Valtionhallinnossa tapahtuneet muutokset toteutuivat sen jäsenien
toiminnan johdosta, mikä taas vaikutti heidän roolinsa valtiossa. Samanaikaisesti kun hallinnon jäsenet muokkasivat hallintoa, he olivat sen jäseniä. Tähän
kaksoisrooliin perustui klienttijärjestelmän toiminta, ja se muokkasi itseään
muutoksiin sopivaksi toiminnalliseksi työkaluksi. Kun valtion tarpeet muuttuivat, klienttijärjestelmän kulttuuriset käytänteet hakivat tilanteeseen sopivia
muotoja.332 Samalla uudelleen muotoutuneet käytänteet toimivat järjestelmän
puolustuksena ja suojana.333 Kun hallinnolliset muutokset vihdoin saivat tuulta
alleen 1620-luvulla, vaikutukset heijastuivat myös klienttijärjestelmään, ja
ylemmän aatelin käsissä se muokkautui aiempaa näkyvämmäksi ja hierarkkisemmaksi verkostoksi.
Klienttijärjestelmä oli yhtä aikaa sekä yksityinen että julkinen, ja 1600luvulla alkanut massiivinen ja mahtaileva rakennusbuumi, johon rikastunut
ylempi aateli sijoitti huomattavasti varoja osoittaakseen julkisesti sosiaalisen
statuksensa loistavuuden ja tärkeyden, vain korosti klienttijärjestelmän merkitystä aristokratialle. Sen kautta aristokratia kahmi itselleen yhden lisäkeinon
korostaa oman statuksensa merkitystä.334 Vähitellen yksityiset kirjeet puettiin
klienttijärjestelmän termein kuvaamaan ja ylistämään henkilöitä, joilla oli valtaa
vaikuttaa muiden ihmisten elämään joko yksityisen tai julkisen sektorin kautta.
Muistettava kuitenkin on, ettei retoristen ilmausten merkitys ollut vain koreileva ja imarteleva, vaan kyse oli sosiaalisista koodeista, joita ilman kommunikoin330
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ti ei olisi onnistunut.335 Ilmaisuissa voitiin mennä jopa niin pitkälle, että fraaseja
ilmaistiin lyhenteinä. Esimerkiksi fraasi ”niin kauan kuin elän” lyheni muotoon
N.K.K.E.336 Koska fraasit olivat kaikille tuttuja ja niiden sosiaalinen konteksti
itsestään selvää, oli lyhenteitä kirjoittajan helppo käyttää ja vastaanottajan lukea.
Klienttijärjestelmän merkityksen kasvaminen ja sitä ilmaisevan retoriikan
ilmestyminen yksityiseen kirjeenvaihtoon eivät olleet sattumaa, vaan kertoivat
läheisestä yhteydestä klienttijärjestelmän ja valtionrakennuksen kesken, vaikka
valtionrakennuksessa ei olisikaan ollut kyse täysin tietoisesta toiminnasta. Keskittyvä valta veti puoleensa ylhäisaatelia, sillä enää ei ollut järkevää jäädä periferiaan rakennettuihin kartanoihin, vaan uudet mahtipontiset linnat oli parempi
rakennuttaa lähelle pääkaupunkia. Visuaalisen retoriikan kautta ylhäisaateli
alleviivasi omaa valtaansa ja rakennusbuumi kukoistikin 1630-luvulta aina
1670-luvulle asti. Etikettien ja sosiaalisen hierarkian rinnalla klienttijärjestelmä
antoi ihmisille uuden alustan, jossa voitiin näytellä omia rooleja ja mikä ettei,
ihmisethän ovat aina rakastaneet näytelmiä ja näyttelemistä.
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VERKOTTUVA VALTA
Ihmiskunnan historiaa hallitseva rakenne muodostuu viestinnän ja vuorovaikutuksen
verkkojen kehityksestä.337

J. R. McNeill & William H. McNeill

4.1 Muovautuva verkosto
Klienttijärjestelmä verkostona on kuin useita hämähäkin seittejä olisi kiedottu
yhteen niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin. Se ei ole pelkästään yksinkertainen valtaverkosto, vaan sen sisään on lomittunut useita muita verkostoja
jokaisen verkostoon kuuluvan jäsenen kautta. Klienttijärjestelmää voikin kuvata
ns. sateenvarjoverkostoksi, jonka suojissa muut yksinkertaisemman funktion
omaavat verkostot toimivat. Näitä muita verkostoja klienttijärjestelmä käyttää
välillisenä resurssivarastona. Tällaisia tavoitteellisesti eriytyneitä verkostoja
muodostui esimerkiksi eri ammattiryhmien, kuten käsityöläisten338 tai kauppiaiden, keskuuteen. Luonnollisesti nämäkin verkostot toimiakseen tarvitsivat
kanavat yhteiskunnallisen vallankäytön verkostoihin. 339 Käytännössä ihmisen
oli mahdotonta olla kuulumatta minkäänlaiseen verkostoon, mikä antaa verkostotutkimukselle laajat ja monipuoliset mahdollisuudet.340
Sukulaissuhde tai sen muodostuminen avioliiton kautta oli usein käytetty
keino verkoston vahvistamiseksi ja laajentamiseksi horisontaalisella tasolla341,
koska sukulaissuhteen kautta sitouduttiin voimakkaammin suvun yhteiseen
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strategiaan. Avioliiton kautta verkostoon tullut henkilö nautti verkoston valmiiksi luomista resursseista kuten esimerkiksi hyvästä patronuksesta. Luonnollisimmin patronus–klientti-suhde muodostui välittäjän kautta tai yhteisen
ystävän suosituksesta. Tällainen yhteinen ystävä saattoi olla joko patronuksen
klientti tai toinen patronus, jolla ei ollut käyttöä hänelle tarjotulle henkilölle.
Usein ei ollut mahdollista päästä klientiksi ilman suosittelijaa. Patronus saattoi
ottaa siipiensä suojaan lähipiiriinsä kuuluvan henkilön. Tällaisissa tapauksissa
oli etuna tuttuus, mikä on lähellä sukulaisuussuhdetta. Tällöin patronuksella oli
hyvä käsitys siitä, millaisesta henkilöstä oli kyse, koska hän oli pystynyt tarkkailemaan potentiaalista klienttiä jo pitemmän aikaa. Patronus saattoi myös
suoranaisesti värvätä itselleen klienttejä lahjakkaina pitämistään henkilöistä.
Usein värväyspaikkoina toimivat koulut ja yliopistot. Oppilaat kirjoittivatkin
innokkaasti omistuksia mahdollisille patronuksille. Värväystä saatettiin tehdä
kilpailevastakin verkostosta, mutta silloin patronuksella piti olla tarjottavana
enemmän kuin mahdollisen klientin entisellä patronuksella. Toisinaan tällaiseen tilanteeseen ajauduttiin klientin toimesta, jos hän tunsi olonsa epävarmaksi
sen hetkisessä patronus–klientti-suhteessaan. Patronus–klientti-suhde saattoikin syntyä mitä moninaisemmissa tilanteissa, koska suhde oli sosiaalisen vuorovaikutuksen seurausta.342
Valtaneuvoston poliittisen kädenväännön jälkimainingeissa Per Brahe sai
tehtäväkseen toimia Suomen suuriruhtinaskunnan kenraalikuvernöörinä ensimmäisen kerran vuosina 1637–1640. Tuona aikana hän teki Turusta käsin seitsemän tarkastusmatkaa eri puolille suuriruhtinaskuntaa. Maaliskuussa 1638 ja
helmikuussa 1639 Brahe pysähtyi Venäjän rajan tuntumassa sijaitsevassa Käkisalmessa.343 Vierailujen aikana hän tapasi Käkisalmen linnassa Arnold Johan
Messeniuksen.344 Vaikka Arnold Johanin tuomion perusteena oli maanpetoksellinen toiminta, tuomiossa painoi myös voimakkaasti hänen sukutaustansa. Hänen isänsä Johan Messenius oli aikoinaan tuomittu vankeuteen maanpetoksellisesta toiminnasta pidettyään yhteyttä katolisiin ruotsalaisiin emigrantteihin
Puolassa.345
Patronuksena Brahe katseli ympärilleen etsien potentiaalisia klienttejä.
Käkisalmessa hän pani merkille Arnold Johan Messeniuksenkin, joka oli hyvin
koulutettu. Brahe oli myös kiinnostunut historiasta346 ja siten Arnold Johanin
isän kirjoittamasta mittavasta Ruotsin historian käsikirjoituksesta Scondia Illustratasta.347
On mahdotonta sanoa, pyysikö Messenius Per Brahen apua jo heidän tavatessaan. Arnold Johan katsoi kuitenkin tilaisuutensa tulleen maaliskuussa
1639, 15 vuoden vankeuden jälkeen. Brahe oli jo 1638 helpottanut Messeniuksen
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elinoloja, ja uusi tapaaminen helmikuun lopussa 1639 herätti lopullisesti toiveet
Arnold Johanissa. Brahe jatkoi talvista matkaansa Käkisalmesta Sakkolan hallintopitäjään, Heitermannin kylään. Taival jatkui sieltä Viipuriin ja lopulta rannikkoa pitkin Turkuun.348 Arnold Johan kirjoitti Brahelle vain kuusi päivää tämän lähdön jälkeen. Kirjeessä hän vetosi Braheen saadakseen apua äidilleen ja
samalla saattaakseen päätökseen isänsä aloittaman Ruotsin historiaa käsittelevän teoksen.349
Aikansa pohdittuaan Brahe ryhtyi toimiin Arnold Johanin vapauttamiseksi. Hänen lopullinen motivaationsa jää arvailujen varaan, mutta varmasti hän
näki nuoremmassa Messeniuksessa potentiaalia hyväksi klientiksi. Brahe kirjoitti marraskuussa 1639 holhoojahallitukselle350 ja pyysi Messeniuksen vapauttamista jatkamaan isänsä työtä.351 Holhoojahallitus vapautti maaliskuussa 1640
päivätyllä kirjeellä Messeniuksen. 352 Kirje saapui vasta heinäkuussa, jolloin
Brahe vastauskirjeessään pyysi pientä rahallista avustusta Messeniuksille. 353
Sitä vastoin holhoojahallituksen johtaja, kansleri Oxenstierna piti edelleen Messeniusta kruunulle vaarallisena, mutta Brahe oli toista mieltä: mies oli hänen
mielestään vaaraton.354
Arnold Johan Messeniukselle tieto vapautumisesta oli saapunut elokuuhun mennessä, ja oli aika kirjoittaa holhoojahallitukselle kiitoskirje.355 Pari päivää myöhemmin Messenius kirjoitti Brahelle selvittäen matkasuunnitelmiaan
hankkiakseen takaisin isänsä käsikirjoitukset Puolasta. Hän odotti näkevänsä
uuden patronuksensa Tukholmassa.356 Holhoojahallitus, kuningattaren nimissä,
myöntyi Brahen ehdotukseen Messeniuksen perheen rahallisesta avustamisesta
ja kirjoitti kahteen otteeseen kamarikollegiolle käskyn avustaa Messeniuksia.357
Brahen rooli Arnold Johanin patronuksena vahvistui, kun hän sai valtaneuvoston takaamaan rahoituksen Messeniuksen Puolan-matkaa varten.358 Värväämällä Messeniuksen klientikseen Brahe sai uuden miehen kansliaan, sillä hyvät nimitykset seurasivat nopeasti toisiaan Arnold Johanin elämässä. Vuonna 1641
hänet nimitettiin kuninkaan kanslistiksi, vuonna 1645 valtakunnanhistoriografiksi ja lopulta suvulle myönnettiin aatelisarvo 1647.359
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Andreas Thuroniuksen tausta ei ollut yhtä dramaattinen kuin Arnold Johan Messeniuksen, mutta kummankin isällä oli suuri vaikutus poikiensa opiskeluihin. Hämeenkyrön kappalaisella Thuro Theodorilla oli varaa kouluttaa
lapsiaan. Nuorimman poikansa Andreaksen hän lähetti Turun akatemiaan, sillä
tämä oli osoittautunut lahjakkaaksi. 360 Thuroniuksen opiskelua akatemiassa
rahoittivat isän lisäksi muut lähiseudun kirkkojen viranhaltijat, mikä on pääteltävissä siitä, että hän omisti osittain heille ensimmäisen väitöksensä.361 Kodin
tuen lisäksi Thuronius rahoitti opintojaan toimimalla kotiopettajana. Lisäansioita tärkeämpi motivaatio oli kuitenkin kontaktien luominen henkilöihin, joiden
sosiaalinen status oli korkea ja joiden kautta sai avatuksi ovia klienttiverkostoihin. Opintojen ohella nuorelle ylioppilaalle oli tärkeää patronuksen etsintä. Hyvän viran saaminen pelkästään koulutuksen avulla olisi ollut vaikeampaa.
Vähäinenkin kontakti saattoi muodostua tulevaisuudessa korvaamattomaksi. Andreas Thuronius oli opettanut kreivi Arvid Wittenbergin sisaren lapsia. 362 Kreivin sisko Margareta oli naimisissa Turun alimaaherran 363 Jöns
Schmidtin kanssa, tämä aateloitiin 1640 Rosenschmidtiksi. Thuroniuksen toinen
maisteriväitöskirja oli omistettu yksinomaan kreivi Wittenbergille. Lisäksi maisteriksi valmistavan pro gradu -väitöskirjan onnittelijana oli Johannes Rosenschmidt.364 Yhteydet Wittenbergin sukuun säilyivät, sillä 1657 Thuronius kirjoitti Per Brahelle rouva Margareta Wittenbergin luota Nauvon kylästä, johon
hän oli vetäytynyt ruttoa pakoon.365 Ei ole yllätys, että opintojensa päätyttyä
Andreas Thuronius matkusti Tukholmaan kreivi Wittenbergin kotitalouteen
opettamaan tämän poikaa.366 Thuronius onnistui saamaan Wittenbergistä itselleen patronuksen ja sitä myötä omalle uralleen nousevan suunnan.
Klienttijärjestelmän kaltaisessa sosiaalisessa verkostossa kaikkea ei kannattanut jättää yhden kortin varaan.367 Thuronius oli jo vuoteen 1653 mennessä
luonut hyvän kontaktin Wittenbergin sukuun, joten pro gradu -väitöskirjansa
hän omisti maaherra Lorentz Creutzille368, jonka pojat myös opiskelivat Turun
akatemiassa.369 On mahdollista, että Creutz oli rahallisesti avustanut Thuroniusta, joka vastapalvelukseksi avusti Creutzin poikia opinnoissa akatemiassa.
Näin Thuroniuksella oli kaksi vaihtoehtoista suuntaa verkostoitumiselle.
Ranskassa, jossa perifeeriset alueet liitettiin keskushallintoon klienttijärjestelmän avulla, välittäjän rooli muodostui tärkeäksi, sillä usein juuri välittäjä
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tunsi parhaiten paikalliset henkilöt ja olosuhteet.370 Sitä vastoin Ruotsissa keskushallinto ulottui jo 1600-luvulla varsin tehokkaasti syrjäisillekin paikkakunnille.371 Keskusvallan keskittyminen Tukholmaan sekä sosiaalisen ja poliittisen
eliitin vähälukuisuus merkitsivät välittäjien roolin kaventumista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei välittäjiä olisi käytetty ollenkaan. Ruotsissa välittäjänä saattoi toimia verkostoon kuuluva klientti tai patronus, jolloin tämä toimi ns.
kaksoisroolissa.
Andreas Thuroniuksen siirtyminen Arvid Wittenbergin verkostosta Per
Brahen klientiksi kuvastaa hyvin välittäjän roolia 1600-luvun Ruotsissa. Toiminta ei ollut määrätietoista vaan ennemminkin käytännön sanelemaa, tilanteen mukaista toimintaa. Thuronius oli saapunut Tukholmaan opintojensa päätyttyä taskussaan akatemian konsistorin suosituskirjeet, jotka oli osoitettu kuninkaalliselle majesteetille ja valtakunnankanslerille.372 Kauan ei Thuronius kuitenkaan ehtinyt olla Wittenbergin palveluksessa, sillä kreiviä tarvittiin Pommerissa, jossa hän otti osaa armeijan Puolan-sotaretkeen.373 Potentiaalinen klientti
oli kuitenkin kelpo valtti klienttiverkoston kaltaisessa vaihtokauppoihin perustuvassa järjestelmässä. Kreivi Wittenberg oli ilmeisen tyytyväinen Thuroniukseen ja katsoi asiakseen suositella häntä Brahelle.374 Thuronius siirtyikin Brahen
palvelukseen ja toimi tämän yksityissihteerinä.375 Wittenberg ei tilanteessa saanut välttämättä mitään vastapalvelusta, mutta kyse olikin toiminnasta tulevaisuutta silmällä pitäen. Hänelle oli varmasti etua säilyttää hyvät suhteet drotsin
kaltaiseen vaikutusvaltaiseen henkilöön.
Patronus–klientti-suhteet olivat aina kaksisuuntaisia vuorovaikutussuhteita. Lisäksi välittäjän ollessa aktiivisesti mukana suhteen muodostamisessa sen
voidaan sanoa olleen kolmisuuntainen. Vuorovaikutuksen vahvistuessa ja
muuttuessa pysyvämmäksi suhdetta voidaan alkaa kutsua patronus–klienttisuhteeksi. Samalla suhde on muuttunut henkilökohtaisemmaksi. Mitä pidempikestoiseksi suhde muodostui, sitä enemmän tunnesiteet vahvistuivat. Patronuksen ja klientin välisen suhteen tavoitteena oli hallita oman kontrollin ulottumattomissa olevia resursseja, joita pyrittiin kontrolloimaan vuorovaikutuksen
avulla. Tämän vuorovaikutuksen luonnollinen seuraus oli tunnesiteiden vahvistuminen, kun ihmiset tulivat tutuiksi keskenään. Tuttuus saattoi muodostua
rasitteeksi, mutta sen vastapainona kuitenkin saavutettiin luotettavuutta, joka
oli kummankin osapuolen kannalta toivottavaa ja tavoiteltavaa.
Tunteellisuudella patronus–klientti-suhteissa tarkoitetaan yleensä kiintymystä. Vaikka patronus ja klientti tunsivat kiintymystä toisiaan kohtaan, ei
suhde koskaan ollut tasa-arvoinen. Patronus oli aina ylempiarvoinen kuin
klientti. Ainoastaan näin patronus–klientti-suhteen oli mahdollista syntyä ja
toimia. Patronuksella oli paremman aseman turvin mahdollisuus palkita klient370
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ti. Jos klientti patronuksen avustamana nousi sosiaalisella asteikolla yhtä korkeaan asemaan kuin patronus, patronus–klientti-suhde mitätöityi. Kumpikin
henkilö pystyi tällöin toimimaan niin patronuksena kuin välittäjänä keskinäisessä suhteessaan.376 Joissakin tapauksissa klientti saattoi nousta korkeampaan
asemaan kuin patronuksensa. Tällaisissa tapauksissa roolit saattoivat kääntyä.
Tällöin oli edellytyksenä, että edellinen suhde oli ollut ystävällinen ja lämminhenkinen.377 Klienttijärjestelmä ei ollut stabiili. Liikkuvuus järjestelmän sisällä
oli yksi sen elinvoimaisuuden ja pysyvyyden edellytyksistä.378 Kaikki eivät toki
edenneet klientin asemastaan patronukseksi ja osa pysyi klienttinä koko elämänsä ilman että heidän olonsa olisivat muuttunut edes osittain paremmaksi.

4.2 Toimivat verkostot
Virallisen vallankäytön ja klienttijärjestelmän välillä oli selkeitä eroavaisuuksia.
Julkinen valta ja sen käyttäminen oli poliittista valtaa, ja sen toimintaympäristönä oli julkishallinto, joka koostui eri organisaatioista. Tämä koneisto tuotti ja
turvasi virkoja, joiden avulla hallinto toimi. Järjestelmä oli riippuvainen yksilöllisestä palkitsemisesta (esimerkiksi palkasta) pystyäkseen ylläpitämään ja laajentamaan poliittista kontrolliaan. Klienttijärjestelmä oli julkisen hallintokoneiston sidosaine ja toimi sen sisällä. Sitä ei pitänyt yllä ideologia, kurinalaisuus,
pakko eikä sen johtajien karisma, vaikka kaikkia näitä ominaisuuksia esiintyikin. Klienttijärjestelmäverkostojen tarkoituksena oli toimia julkisen vallankäytön sisällä edistämässä verkoston johtajien uratavoitteita ja valtapyrkimyksiä.
Verkostot olivat palkkioverkostoja, joissa henkilösuhteet olivat käytännöllisiä,
opportunistisia, erittäin taipuvia ja verkostojen jäsenillä oli erittäin vaihtelevat
taustat. 379 Nämä ominaisuudet mahdollistivat klienttijärjestelmän elinvoimaisuuden julkisessa valtakoneistossa, koska niiden toimintaperiaatteet olivat osittain samat. Klienttijärjestelmän oli helppo sopeutua vallitsevaan poliittiseen
kulttuuriin ja siten toimia taustalla näkymättömänä instituutiona.
Klienttijärjestelmän tutkijat ovat maakohtaisesti jaotelleet järjestelmiä eri
kategorioihin. 380 Esimerkiksi Sharon Kettering on Ranskaa koskevissa tutkimuksissaan päätynyt kahteen eri pääkategoriaan: ylhäisaateliverkostoihin ja
hallinnollisiin verkostoihin. Vastaavanlaista jakoa on Ruotsin tapauksessa vaikea tehdä, koska valtion rakenne sekä yhteisöllinen rakenne olivat esimerkiksi
Ranskaan verrattuna oleellisesti erilaisia. Toki klienttijärjestelmäverkostot Ruotsissakin painottuivat eri alueille verkoston funktion mukaan,381 mutta käytän376
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nössä ne lomittuivat keskushallinnollisen luonteen takia tiiviimmin ja siksi on
mahdotonta tehdä selkeitä kategorisia jaotteluja.
Klienttijärjestelmä verkostona oli monimuotoinen, mutta se voidaan yksinkertaistettuna ajatella pyramidin kaltaiseksi (ks. kuvio 6). Ylimpänä huipulla
oli vaikutusvaltaisin patronus, jolla oli mahdollisuudet ja keinot tehdä palveluksia sosiaaliselta asemaltaan alemmille. Patronus otti kyseiset henkilöt klienteikseen, joita hän sitten valtaansa käyttämällä tai suosittelemalla sijoitti hyviin
asemiin yhteiskunnassa, mutta silti omaansa alempiarvoisempiin. Nämä klientit toimivat myös omalta osaltaan patronuksina ja vastaavasti värväsivät alempiarvoisiaan omiksi klienteikseen. Samaa kaavaa noudattaen ketju jatkui, kunnes se saavutti yhteiskunnan alimmat kerrokset. Jokaisella vertikaalisesti yhteiskunnassa alaspäin etenevän ketjun tasolla klienttijärjestelmä levittäytyi
myös horisontaalisesti. Paikallisella tasolla toimiva klientti alkoi toimia patronuksen roolissa ottaen klientikseen henkilöitä, jotka hän oman patronuksensa
avustuksella sijoitti virkoihin paikallistasolla; esimerkiksi kirkkoherraksi, nimismieheksi tai paikalliseen siviilihallintoon/oikeuslaitokseen. Vähitellen
klienttijärjestelmä oli levittänyt vertikaalisesti ja horisontaalisesti lonkeronsa
läpi koko yhteiskunnan. Vaikka koko verkoston ylin patronus ei ollut suoranaisessa yhteydessä jokaiseen verkoston henkilöön, kaikki henkilöt yhdessä muodostivat yhtenäisen verkoston epäsuorien henkilösuhteiden kautta.
Klienttijärjestelmä saattoi ulottaa toimintansa tehokkaammin ja nopeammin alueille, joissa virallisilla organisaatioilla ei ollut kunnollista edustusta.
Tämä johtui verkoston päätöksenteon nopeudesta verrattuna yhteiskunnallisiin
organisaatioihin. Klienttijärjestelmälle oli ominaista sen joustavuus. Se pystyi
toimimaan yhtä aikaa sekä yhteiskunnallisten organisaatioiden sisä- että ulkopuolella. Tämä oli mahdollista, koska klienttijärjestelmän kautta käytettiin epävirallista valtaa. Jokainen tiesi sen olevan olemassa, vaikka sillä ei ollut näkyviä
instituutioita eikä organisaatioita.382
Mahtavimmat patronukset rakensivat itselleen klientistön omien intressiensä lisäksi myös turvatakseen oman säätynsä hallitsevan aseman. Pienemmät
klienttiverkostot muodostuivat ensisijaisesti uratavoitteiden parantamiseksi.
Ruotsissa 1600-luvulla laajimpia verkostoja rakentaneiden Axel Oxenstiernan,
Per Brahen sekä muun poliittisen ja sosiaalisen eliitin tavoitteena oli omien etujen valvomisen lisäksi myös koko aatelin etujen valvominen. Hallintokoneiston
ytimeen oli nousemassa väkisinkin aatelin ulkopuolisia henkilöitä. 383 Aatelin
kannalta olisi ollut turhaa taistella muutosta vastaan. Parempi vaihtoehto oli
käyttää tilannetta hyväksi. Klienttijärjestelmän kautta uudet tulokkaat sidottiin
ajamaan aatelin etua ja pitämään yllä yhteiskunnan staattisuutta. Kuinka sitten
pidettiin klientit tyytyväisinä? Klienttien yleinen tavoite oli sosiaalinen nousu.
Myös tämä valjastettiin klienttijärjestelmän hyväksi. Palkinnoksi hyville klien-
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Kustaa Vaasa oli käyttänyt aatelittomia hallinnossaan, mutta aateli oli privilegioin
pystynyt hankkimaan itselleen yksinoikeuden hallinnollisiin virkoihin. Tältä kannalta katsottuna aatelittomat olivat palaamassa hallintovirkoihin.
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teille annettiin aatelisarvo, mutta samalla uusaateli pidettiin järjestelmän avulla
pelkkänä sosiaalisena ryhmänä ilman todellista valtaa.
Kuten monet muutkin klientit, myös Andreas Thuronius halusi aatelisar384
von. Käytännössä aatelisarvo oli mahdotonta saada siviilihallinnossa ilman
patronuksen tukea. Thuronius oli onnellisessa asemassa, koska hänellä oli patronuksenaan yksi valtakunnan mahtavimmista henkilöistä, Per Brahe, joka pystyi tarpeeksi painokkaasti puoltamaan aatelisarvon myöntämistä. 385 Erityisen
kohteliaasti aloittamassaan kirjeessä Thuronius pyysi Brahen apua voidakseen
periä äidinpuoleisen sukuhaaransa melkein sammumassa olevan aatelisarvon.
Thuronius toi esille heti kirjeen alussa pyytävänsä erittäin tärkeää palvelusta ja
samalla korosti Brahen merkitystä asiassa. Thuronius totesi kiitollisena, kuinka
drotsi oli edistänyt hänen uraansa. Hän ei olisi päässyt eteenpäin ilman ”korkean kreivillisen armon” tukea.386
Thuronius koetti tasapuolisesti tuoda esille niin Brahelta saamiensa etuisuuksien suuruuden kuin omat ansionsa, joiden varassa Thuronius ”nöyrimmässä alamaisuudessaan” uskalsi asiassa Brahea lähestyä. Samalla Thuronius
vetosi sammumassa olevan suvun saavuttamaan kunniaan, joka oli ansaittu
urhoollisella sotapalvelulla ja pyysi, ettei sen annettaisi painua unohduksiin,
vaan varmistettaisiin sen säilyminen pysyvästi muistoissa. Thuroniuksen motiivina ei ollut ainoastaan sosiaalinen hyöty. Taustalla oli myös taloudellisen
hyödyn saavuttaminen, sillä sammumassa olevalla aatelishaaralla oli omistuksessaan kaksi säteritilaa. Sekä Rautajoen tai Haapaniemen tilaa olivat jo muutkin henkilöt havittelemassa. Siksi asialla alkoi olla kiire, ja Thuronius oli keskustellut asiasta sotaneuvos Simon Simonsson Rosenbergin kanssa, joka oli luvannut tukea Thuroniusta.387
Thuronius koetti taiteilla vaatimattomuuden ja liikaa pyytämisen välillä.
Kaksi Thuroniuksen sukulaista oli jo edellisessä katselmuksessa pyytänyt saada
varustaa säteritilat. Haapaniemen tilan Thuronius ystävällisesti antaisi Jacob
Israelssonille, joka oli sotilas. Rautajoen tilan oli luvannut varustaa Tyrvään
kirkkoherra, jolla jo oli hallussaan ratsutila. Jos hän vielä olisi saanut pappilan
ja ratsutilan lisäksi säteritilan, olisi se Thuroniuksen mielestä ollut pappismiehelle aivan liikaa. 388 Thuroniuksen vetoomukset eivät kuitenkaan tuottaneet
tulosta, sillä kuollessaan vuonna 1665 hän oli edelleenkin aateliton. Todennäköistä kuitenkin on, että hän myöhemmin olisi saanut aatelisarvon Brahen tuella.
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Poikkeuksiakin oli: esimerkiksi Antti Äimä kieltäytyi aatelisarvosta. Karonen 2007,
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Andreas Thuronius Per Brahelle 7.11.1661 PBB II:1 1932, 194–196. Asia ei ollut Brahelle aivan uusi, sillä Thuronius mainitsi kirjeessään puhuneensa Brahelle asiasta jo
edellisenä kesänä.
Andreas Thuronius Per Brahelle 7.11.1661 PBB II:1 1932, 194–196. Rosenberg saattoi
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Andreas Thuroniuksen kollega Michael Wexionius-Gyldenstolpe oli siirtynyt akatemiaan saapuessaan Axel Oxenstiernan verkostosta Brahen vaikutusvallan piiriin, ja näin oli luonnollista, että hänestä vähitellen tuli Brahen klientti.
Wexionius-Gyldenstolpe esitti Brahelle moneen otteeseen toiveensa aatelisarvosta. Hän katsoi tämän onnistuvan nimenomaan Brahen kautta, koska tämän
suku oli vanhinta aatelia ja siten sen painoarvo suosittelijana oli suuri. Aateliarvon anominen merkitsi lopullista siirtymistä Brahen klienttiverkostoon.
Elokuussa 1646 Wexionius-Gyldenstolpe lähestyi Brahea erityisen kunnioittavaan sävyyn. Jo kirjeen alussa lukija pystyi päättelemään, mikä asia lähettäjällä oli mielessä. Wexionius-Gyldenstolpe kirjoitti Brahen olevan erityisen
tärkeä ja huomattava patronus Ruotsissa. Hän kertoi olevansa itse äitinsä puolelta sukua vanhalle ja kunniakkaalle smålandilaiselle Stålpen aatelissuvulle.
Suku oli miespuolelta jo sammunut, ja Wexionius-Gyldenstolpe toivoi voivansa
periä tämän kunniakkaan nimen ja siten estää suvun kunnian vaipuminen
unohduksiin. Kirjeeseen hän oli lisännyt piirretyn sukupuuselvityksen esittämästään sukusiteestä sekä hienovaraisen kertomuksen Stålpe-suvun kunniateoista.389

KUVA 12: Michael Wexionius-Gyldenstolpen käsin piirtämä sukuselvitys Per Brahelle.390

Wexionius-Gyldenstolpe ei kirjoittanut Brahelle asiasta turhaan, sillä hänelle myönnettiin kyseinen aatelisarvo muutaman vuoden odottamisen jälkeen
syksyllä 1650, päivää ennen Kristiinan kruunajaistilaisuutta. Aateliskirjassa todettiin, että kyseinen arvo myönnettiin, koska suosittelijana oli Per Brahe, joka
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Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 13.8.1646, SRA, SS II, E8159.
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oli samalla tuonut esiin Wexionius-Gyldenstolpen laajan oppineisuuden. Jo aiemmin hänelle oli myönnetty seitsemän tilaa perinnöllisinä lahjoituksina.391
Tukemalla klienttinsä tavoitteita ja edesauttamalla niiden toteutumista
Brahe vahvisti suhdetta ja samalla osoitti Wexionius-Gyldenstolpelle sitoutumisensa hänen patronuksenaan. Wexionius-Gyldenstolpe vastasi huutoon ja toimi
Brahen uskollisena klienttinä elämänsä loppuun asti, kuten hän aina kirjeissä
lupasi. Vaikka kyseessä oli ajan henkeen kuuluva retorinen ilmaisu, piti se tässä
tapauksessa kirjaimellisesti paikkansa. Brahen toiminta patronuksena oli
enemmänkin kuin kohtuullista, sillä hän piti Wexionius-Gyldenstolpen kuoleman jälkeen huolta tämän pojista, joista hän oli jo kasvattanut itselleen hyviä
klientteinä omaan verkostoonsa. Wexionius-Gyldenstolpen suvun ja Brahen
välinen patronus–klientti-suhde on oivallinen esimerkki molemminpuolisesta
hyvin toimivasta vuorovaikutuksesta.
Aateliskilven hankkiminen ei ollut edes Per Brahen kaltaiselle vaikutusvaltaiselle miehelle läpihuutojuttu, vaan sen eteen oli tehtävä töitä ja käytettävä
hyväksi oman verkoston resursseja. Merkittävään rooliin nousivat ne henkilöt,
joilla oli paras mahdollisuus vaikuttaa asioihin hallitsijan lähipiirissä. Yksi tällainen ryhmä olivat kuninkaalliset sihteerit, jotka hoitivat kuninkaallisen kirjeenvaihdon. 392 Heillä oli tilaisuus keskustella melko esteettömästi hallitsijan
kanssa työtehtävien yhteydessä. Halutessaan ajaa oman verkostonsa asioita
myös Brahe turvautui sihteerien apuun,393 ja siksi olikin erityisen tärkeää haalia
heitä omaan klientistöön. Esimerkiksi Brahen klientti, kuninkaallisen kanslian
sihteeri Nils Tungel, raportoi Brahelle tekevänsä töitä Brahen hopmannin aateliskilven eteen niin paljon kuin se vain hänelle oli mahdollista.394
Koska meritokratia oli vielä tuntematon käsite 1600-luvun Ruotsissa, yksi
aatelittomien keinoista hyvän viran saamiseksi oli ryhtyä jonkun vaikutusvaltaisen henkilön klientiksi. Aatelittomien uran luomisen vaikeus voidaankin katsoa yhdeksi syyksi klienttijärjestelmän syntymiseen. Oli vaikea itse luoda uraa
hallintokoneistossa, jossa usein vain hyvät verkostolliset yhteydet takasivat
menestyksen. Klientin rooli oli helppo omaksua, koska se tarjosi paremmat
mahdollisuudet menestykseen. Menestyäkseen klientit siis tarvitsivat verkostoa
tuekseen.395 Useamman henkilön oli helpompi toimia yksikkönä ja siten hyödyntää toinen toisiaan. Verkoston resurssit olivat aina yksilön resursseja suuremmat. Klientin kannalta oli hyödyllistä kuulua mahdollisimman isoon verkostoon, jolloin myös hänellä oli suuremmat resurssit. Toisaalta siinä piili myös
vaara joutua ”unohduksiin”, jos itsellä ei ollut ominaisuuksia, jotka takaisivat
menestyksen mahdollisuuden verkostossa.

391
392

393
394
395

Laitinen 1912, 87, 298–301.
Kuninkaalliset sihteerit tiedostivat omat vaikutusmahdollisuutensa ja valtansa ja
usein aateliskirjeen myötä henkilö joutui myös maksamaan ”korvauksen” sihteerille.
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245.
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Klienttiverkostot muodostuivat alkuvaiheessa usein kotitalouden piiristä.
Patronus tarvitsi palvelijoita sihteereiksi tai muihin tehtäviin. Samalla hän saattoi lähettää omat lapsensa tai sukulaisensa muualle töihin tai palvelijoiksi ja
siten liittää oman pienen verkostonsa toiseen verkostoon.396 Verkostojen nivoutuessa toisiinsa niistä muodostui samalla hyvin heterogeenisiä. Eri asemassa tai
arvossa olevia ihmisiä ja erilaisin resurssein varustettuja henkilöitä yhdistyi
moninaisten henkilösuhteiden kautta. Verkostoon kuului ihmisiä läheisistä sukulaisista kaukaisiin serkkuihin ja lisäksi tavallisia kotitalouspalvelijoita, aatelisseurueita, linnanvartijoita, erilaisia virkamiehiä, tilanhoitajia, hopmanneja,
asianajajia, taloudellisia neuvonantajia, paikallista eliittiä ja talollisia, jotka olivat halukkaita palveluksiin ja sitä myötä saamaan vastapalveluksia, sekä lukemattomia muita henkilöitä.397 Myös henkilöiden liikkuvuus verkostossa oli jatkuvaa. Uusia jäseniä tuli mukaan, ja samalla toisia joutui lähtemään esimerkiksi
heidän jouduttuaan epäsuosioon tai siirtyessään suoraan toiseen verkostoon
koettamaan onnea toisen patronuksen ohjauksessa.398
Verkostot olivat heterogeenisiä ja koostumukseltaan vaihtelevia. Suurien
verkostojen patronuksilla olikin joskus vaikeuksia olla täysin selvillä verkostonsa todellisesta tilasta. Verkoston johtaminen oli työlästä, sillä verkoston henkilöt,
toiminta ja tapahtumat olivat kaikki sidoksissa ja riippuvaisia toisistaan, kaikki
vaikutti kaikkeen. Patronuksen oli ohjattava useita henkilöitä yhtä aikaa saavuttaakseen päämääränsä, ja juuri tässä piilivät verkoston toiminnan vaikeudet.
Patronus rakensi verkostonsa henkilökohtaisia pyrkimyksiä edistäen, tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Hovin piirissä toimivat patronukset koettivat haalia verkostoonsa henkilöitä hovista, jotta verkosto mahdollisimman
laaja-alaisesti kattaisi hovin eri osa-alueet. Armeijassa uraa luovat patronukset
halusivat verkostoonsa henkilöitä, joilla oli mahdollisuus vaikuttaa kattavasti
armeijan asioista päättäviin organisaatioihin. Samanlainen strategia päti myös
valtionhallinnon korkeisiin virkamiespatronuksiin. He koettivat verkostojensa
avulla ulottaa valtansa mahdollisimman laajalle alueelle hallinnon piirissä. Vastaavasti klientit etsivät patronusta ja verkostoa, jotka edistäisivät parhaiten heidän omia uratavoitteitaan.399 Verkostojen tavoitteena ja tarkoituksena oli ohjata
toimintaa ensisijaisesti patronuksen etujen mukaisesti mutta samalla koko verkostolle suotuisaan suuntaan.400
Laajat klienttiverkostot lisäsivät suurimpien patronusten vaikutusmahdollisuuksia ja siten kasvattivat heidän poliittista valtaansa. Verkostot eivät olleet
aina kokonaisuudessaan aktiivisia, vaan ne yleensä aktivoitiin tarpeen vaatiessa.
Patronus pystyi selviytymään konflikteista verkostonsa avulla, koska sen kautta
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hän pystyi vaikuttamaan suotuisasti päätöksiin. Samalla tavalla klientti pystyi
suojautumaan konfliktitilanteilta verkoston avulla varsinkin, jos hänellä oli tärkeitä resursseja verkoston hyödynnettäväksi.401 Patronuksen johtama verkosto
toimi aktiivisesti ainoastaan silloin, kun sille oli asetettu tehtävä tai päämäärä.
Suurin osa toiminnasta oli passiivista edunvalvontaa ja informaation keräämistä, mistä tarpeen tullen tiedotettiin verkoston johtajalle, patronukselle. Palkinnot verkoston jäsenille tulivatkin etupäässä yksittäisistä tehtävistä, jotka oli
suoritettu patronusta tyydyttävällä tavalla. Vasta pidemmän aikaa samaa patronusta luotettavasti palvelleet klientit saivat palkintoja ilman erityistä vastapalvelusta. Patronuksen anteliaisuus oli siten ansaittava vuosia kestävällä luotettavalla palvelulla.
Palkinnot eivät aivan automaattisesti pudonneet klientin syliin, vaan usein
he anoivat useaan otteeseen patronukselta erilaisia etuisuuksia. Andreas Thuronius ei ollut poikkeus. Hän ei ollut toiminut vielä vuottakaan virassaan kirjoittaessaan keväällä 1658 Brahelle taloudellisista vaikeuksistaan: akatemian
professorin palkka oli hänen mielestään pieni. Palkalla oli vaikeaa ylläpitää kotitaloutta, joka sisälsi palvelijat, ruuan ja kunnolliset vaatteet. Thuronius huomautti saaneensa ainoastaan puolen vuoden palkan vuodelta 1657, koska oli
aloittanut virassaan vasta toukokuussa. Helpotukseksi taloudelliseen taakkaansa Thuronius pyysi Brahea vaikuttamaan asioihin siten, että hän saisi professorin virkansa lisäksi tuomiokunnan hoidettavaksi. Hän vetosi Braheen, jotta tämä suosittelisi ja esittelisi asian kuninkaalle. Samalla Thuronius huomautti,
kuinka monet epäkelvot henkilöt olivat saaneet vastaavia virkoja, koska heillä
oli ollut patronus tukenaan.402 Thuronius ei onnistunut tavoitteissaan.403
Taloudelliseen tilaansa tyytymätön Thuronius kirjoitti lokakuussa 1659
uudestaan Brahelle. Tällä kertaa Thuroniuksen lähestymistapa oli erilainen.
Hän kertoi valmistelleensa kalentereita ja almanakkoja muiden töiden ohella.
Lisäksi Thuronius toivoi voivansa esitellä Brahelle uuden työnsä keväällä, joka
varmasti toisi kunniaa niin Brahelle kuin akatemiallekin. Samalla hän kertoi
oman työnsä vaikeudesta, koska vähäiset varat eivät riittäneet töiden julkaisemiseen. Elämiseen tarvittavat varat hän oli joutunut ottamaan vaimonsa myötäjäisistä. Thuronius ehdotti Brahelle, että tämä mahtava hyväntekijä järjestäisi
hänelle paremman toimen tai jonkin lisätoimen professorin viran lisäksi, mikäli
hyvä tilaisuus tulevaisuudessa tulisi esiin.404
Brahe vastasi Thuroniukselle tammikuussa 1660 ja hylkäsi yksiselitteisesti
tämän pyynnöt palkankorotuksista vedoten valtion tukalaan tilaan sota-aikana.
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Samalla hän kuitenkin sanoi toivovansa akatemialle hyödyllisten julkaisujen
toteutuvan ja lupasi, ettei unohtaisi klienttiään.405 Thuronius sai kuitenkin pyytämänsä palkankorotuksen maaliskuussa 1660 Brahen nimittäessä hänet myös
fysiikan professoriksi. Tämä ei varmasti tullut yllätyksenä Thuroniukselle, sillä
kyseinen virka oli vapautunut jo vuonna 1659 professori Thauvoniuksen siirryttyä teologiseen tiedekuntaan. Tähän avoimeen paikkaan Thuronius oli lokakuun kirjeessään Brahelle rivien välissä vihjannut. Thuroniuksen nimittäminen
akatemiaan vuonna 1656 oli ollut konsistorin mielipiteen vastainen. Konsistorin
reaktio oli vastaava toisenkin nimityksen jälkeen. Varsinkin piispa Terserus oli
tyytymätön Brahen toimintaan, sillä hän halusi säilyttää jonkin verran valtaa
yliopiston päätöksenteossa.406 Vaikka Brahe oli aluksi hylännyt klienttinsä palkankorotusvaatimukset, ei hän ollut tätä unohtanut. Tarkkana talousmiehenä
Brahe halusi palkita klienttinsä mieluummin siten, ettei se kasvattanut suoranaisesti menoja. Näin professoreiden palkkaa ei tarvinnut nostaa ja kokonaiskulut pysyivät samalla tasolla. Tällainen toiminta ei ollut Brahelle vierasta, sillä
olihan hän aikaisemminkin suosinut klienttiään kahdella professuurilla.407
Thuronius oli tyytyväinen saadessaan toisen professuurin hoidettavakseen. Kiitoskirjeessään Brahelle huhtikuussa 1660 hän mainitsi akatemian varakanslerin olleen hieman käärmeissään nimityksestä ja arveli että odotettavissa
oli jonkinlainen vastareaktio. Kirje ilmentää hyvin klientin ja patronuksen välisen suhteen laatua: klientti korostaa vähäpätöisyyttään ja vastaavasti ylistää
patronuksensa mahtavuutta. Klientti vakuuttaa sitoutuneisuuttaan palvella
patronustaan kuolemaansa saakka, ja tähdentää että: se on hänelle etuoikeus.408
Thuroniuksen anomuksesta Brahe palkitsi klienttinsä, vaikka se aiheuttikin akatemiassa välien kiristymistä. Thuroniuksen kirjeistä ilmenee selkeästi hänen
näkemyksensä patronuksen suuresta merkityksestä 1600-luvun yhteiskunnassa,
sillä ilman Brahea ei Thuroniuksella olisi ollut mahdollisuutta saada virkaa akatemiassa – puhumattakaan kahdesta.
Klientti saattoi anoa patronukseltaan apua saadakseen hoidettavaksi tehtäviä, jotka toivat klientille kunniaa ja siten lisäsivät hänen sosiaalista statustaan.
Andreas Thuronius lähestyi Brahea keväällä 1659 pyytäen apua, jotta hän voisi
toimia promoottorina tulevissa maisterinvihkiäisissä.409 Pyynnön perusteluiksi
hän kirjasi laveasti kolme valintaansa puoltanutta seikkaa. Ensimmäisenä pe405
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Wexionius-Gyldensolpen henkeä, koska hänet oli mainittu onnittelurunossa viimeisenä. Per Brahe ehdottikin, että jatkossa promovendien paikat määrättäisiin arvalla.
Melander 1927, 215–216.
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rusteluna oli, että edellisillä kerroilla dekaani oli toiminut promoottorina ja nyt,
kun hän oli dekaani, olisi hänen valitsematta jättämisensä osoitus hänen kykenemättömyydestään hoitaa tehtävänsä tai rangaistus jostain pahasta teosta. Toiseksi Thuronius vetosi suomalaisuuteensa, sillä Brahen mielestä suomalaisuutta
oli puolustettava akatemiassa. Hän huomautti, että aikaisemmin ainoastaan
ruotsalaiset (swenska) olivat saaneet kunnian toimia promoottorina ja suomalaiset, kuten Stodius ja Alanus, oli sivuutettu. Hän myös totesi, että monilla filosofisen tiedekunnan professoreilla oli virkansa lisäksi kirkkoherranvirka tuomassa lisätuloja. Promoottorina toimiminen toisi kipeästi tarvittavia lisätuloja
Thuroniukselle.410 Hyvistä perusteluista huolimatta Brahe ei antanut Thuroniuksen toimia promoottorina tämän koko elinaikana, vaan tehtävän hoiti vuonna 1661 Kexlerus ja vuonna 1664 Bergius.411 Aina eivät Thuroniuksen anomukset saaneet vastakaikua Brahen taholta, sillä patronustenkin täytyi välillä taiteilla monien eri klienttien pyyntöjen sekä toisten patronusten tavoitteiden välillä.
Thuronius kuitenkin pysyi uskollisesti Brahen klienttinä.
Klienttien oli toimittava patronusten kannalta hyödyllisesti. Lisäksi klienteiltä odotettiin oma-aloitteisuutta, koska he olivat kiitollisuudenvelassa patronuksilleen. Klientit halusivat miellyttää patronustaan ja siten turvata myös
oman tulevaisuutensa. Per Brahe oli perinyt isältään kiinnostuksen luonnontieteisiin, tähtitieteeseen ja ajan hengen mukaisesti astrologiaan.412 Visingsön saarella sijainneen vanhan keskiaikaisen Kumlabyn kirkon Brahe muutti kouluksi
1638 ja samalla kirkon torni katkaistiin, jotta tornista olisi parempi tarkastella
tähtitaivasta.413 Thuronius tiesi hyvin patronuksensa kiinnostuksen kohteen ja
siksi kirjoittikin tammikuussa 1665 havainneensa taivaalla komeetan. Hän kirjoitti uudelleen Brahelle asiasta maaliskuussa, koska ei ollut varma, oliko Brahe
saanut edellisen kirjeen. Samassa kirjeessä hän kiitti Brahea suopeudesta häntä
kohtaan ja siitä, että oli saanut työskennellä akatemiassa. Hän kuitenkin pyysi
Brahea auttamaan hänet johonkin vähemmän kuluttavaan työhön, sillä sairautensa vuoksi hän ei kunnolla pystynyt suoriutumaan työstään. Jokin kevyempi
työ Suomessa tai Tukholmassa olisi ollut Thuroniuksen mieleen.414
Brahe vastasi saaneensa Thuroniuksen lähettämän kuvauksen ja myös itse
tarkkailleensa komeettaa. Hän kirjoitti olevansa kiitollinen Thuroniuksen lähettämästä kuvauksesta ja arvostavansa sitä, koska Thuronius oli etevä tiedemies.
Brahe ilmaisi Thuroniukselle tämän tehneen hänelle suuren palveluksen ja kertoi haluavansa mielellään kuulla lisää asiasta. Brahe kirjoitti, että komeetta oli
näkynyt pian uudemman kerran. Hän kysyikin Thuroniukselta ilmiön merkitystä, sillä eihän kahden komeetan ilmestyminen lyhyessä ajassa voinut olla
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sattumaa. Brahe halusi erityisesti lisää tietoa siitä, oliko kyseessä yksi vai kaksi
komeettaa.415
Thuronius vastasi Brahelle jo toukokuun alussa. Pitkässä selonteossaan
hän kuvaili tarkkaan havaintojaan ja kirjoitti Brahelle tulkintojaan komeetasta.
Samassa kirjeessä hän kirjoitti, mitä tapahtumia kyseiset komeetat mahdollisesti
ennustivat tapahtuvan maailmassa. Brahea olivatkin eniten mietityttäneet näin
mahtavan ilmiön astrologiset merkitykset.416 Thuroniuksen ripeä toiminta tuo
hyvin esille sen, miten vakavasti klientin piti suhtautua patronuksensa antamaan tehtävään. Thuronius ei varmastikaan toiminut vastahakoisesti Brahen
pyynnön mukaan, sillä olihan hän itsekin kiinnostunut asiasta. Kuitenkin hän
oli tyytyväinen saadessaan tehdä vastapalveluksen patronukselleen.
Klientin kannalta katsottuna klienttijärjestelmä ei ollut pelkästään resurssilähde, jonka avulla pyrittiin eteenpäin omalla uralla. Toinen merkittävä funktio klienttijärjestelmällä klientin kannalta oli toimia sosiaalisena turvaverkostona, kun henkilökohtaisessa elämässä ajauduttiin vaikeuksiin, joko taloudellisiin
tai erityisresursseja kaipaaviin uhkakuviin, kuten esimerkiksi oikeudenkäynti.417 Klientti saattoi joutua joko oman toimintansa takia tai syyttömänä verkoston ulkopuolisen tahon haastamaksi oikeudessa, jolloin klientti saattoi puolustautuakseen tarvita erityistä asiantuntija-apua tai patronuksen vaikutusvaltaa
oikeusprosessin voittamiseksi.
Per Brahen klientti Nils Tungel oli velvoitettu saapumaan Götan hovioikeuden kuultavaksi kiistassaan Marcus Nilssonin kanssa. Tungel oli omasta
mielestään kärsinyt vääryyttä, koska Nilsson oli epärehellisin keinoin pyrkinyt
saattamaan Tungelin syylliseksi. Tungel pelkäsi kaiken lisäksi joutuvansa maksumieheksi kaksi kertaa. Koettuaan asemansa epävarmaksi Tungel kääntyi
Brahen puoleen ja pyysi tätä auttamaan asian kääntämiseksi Tungelille suotuisaan suuntaan. Brahelle lähettämässään kirjeessä hän selostaa seikkaperäisesti, mistä asiassa on kyse, jotta Brahe pystyisi siihen mahdollisimman tehokkaasti puuttumaan. Ehkä Tungel oli luottanut itseensä asian hoitamisessa eikä
ollut halunnut vaivata patronustaan asiassa aikaisemmin. Hovioikeuden joulukuussa 1656 antama välituomio oli kuitenkin Tungelin kannalta huono, joten oli
aika kääntyä Brahen puoleen.418
Per Brahen asema Ruotsin valtakunnan oikeuslaitoksen ylimpänä virkamiehenä antoi hänelle hyvän mahdollisuuden vaikuttaa Nils Tungelin asiaan
suotuisasti. Asemansa takia hän ei kuitenkaan suoranaisesti voinut puuttua
oikeudenkäynnin kulkuun, ja Brahe kirjoittikin Tungelille hyvin varovaiseen
sävyyn kirjeen, jossa ei suoranaisesti lupautunut asiaan puuttumaan.419
Brahe ei kuitenkaan jättänyt klienttiään pulaan vaan lähestyi hovioikeutta
suosituskirjeellä. Brahe osoitti kirjeensä suoraan hovioikeuden varapresidentille
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Per Sparrelle, jonka suku kuului Brahen ohella aristokratian ydinryhmään.
Tungel oli suosituskirjeestä erittäin kiitollinen, koska suosituksen saaminen
näin arvovaltaiselta taholta ei voinut olla painamatta hovioikeuden päätöksissä.420 Hän ei säästellyt sanojaan ylistäessään patronuksensa jalomielisyyttä ja
ihmetellessään sitä, kuinka näinkin vähäpätöinen henkilö voi saada näin paljon
kunniaa osakseen.
Tosiasiassa Brahe toimi asiassa juuri siten kuin patronuksen tuleekin toimia, sillä Tungel oli suoriutunut Brahen klienttinä hyvin ja täyttänyt roolinsa
ansaitakseen vastavuoroisuuden periaatteen puitteissa ansaitun vastapalveluksen. Pystyäkseen kasvattamaan klienttiverkostoaan ja ylipäätään pitämään
hyppysissään nykyisen verkostonsa Brahen oli pidettävä huoli myös maineestaan klienttien silmissä. Patronus, joka ei toimisi asemansa velvoittamalla tavalla, olisi vähitellen patronus ilman klienttejä ja siten lakkaisi olemasta. Tosin
Brahen asemassa tällainen tilanne oli mahdoton, sillä hänen virallinen asemansa valtahierarkian huipulla takasi hänelle jatkuvan klienttivirran, mutta pärjätäkseen poliittisessa kamppailussa muille valtakunnan mahtaville henkilöille
hänen piti pitää huolta maineestaan hyvänä ja klienttinsä huomioivana patronuksena.421

4.3 Sukuverkostot
At the highest level, everybody is a relative.422
Pierre Goubert

Klienttijärjestelmäverkoston solmukohdissa ydinryhmät rakentuivat osittain
sukuverkostojen varaan, koska sukulaissuhteet koettiin luotettaviksi. Verkostojen laajentaminen tai liittäminen yhteen sukulaissuhteiden kautta oli strategisesti suunniteltua toimintaa, sillä sukusitein toisiinsa liitetyt henkilöt olivat
valmiita toimimaan kollektiivisen edun mukaisesti.423 Avioliittojen kautta sukuun koetettiin värvätä hyödyllisiä henkilöitä, toisin sanoen parhaat klientit
tuottamaan kunniaa koko suvulle.424 Sukuun liittyminen toi mukanaan myös
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enemmän vastuuta, sillä epäonnistuminen oli koko suvun epäonni.425 Liittämällä sukuun tärkeitä henkilöitä haalittiin suvulle lisää resursseja, joita voitiin käyttää hyväksi klienttijärjestelmässä. Vastaavasti klienttijärjestelmää käytettiin hyväksi yrityksissä vahvistaa suvun asemaa koettamalla saada mahdollisimman
monta suvun edustajaa strategisesti tärkeille päätöksentekopaikoille, joissa valtaa käytettiin.
Sukulaissuhteiden merkitys on aina ollut erityinen ja tärkeä. Maailmanlaajuisesti on havaittu samaan sukuun kuuluvien liittoutuvan selviytyäkseen paremmin yhteisössään. Suku muodosti oman informaalisen instituutionsa, jonka
jäsenten kesken vallitsivat yhteiset moraali- ja tunnesiteet. Nämä ominaisuudet
loivat vankan perustan luottamukselle ja empatialle, jolloin voitiin luoda yhteiset tavoitteet, sukustrategiat.426
Suvun toimiminen yhteisen strategian ohjaamana ei rajoittunut ainoastaan
tiettyyn sosiaaliseen kerrostumaan 1600-luvun yhteiskunnassa. Toimintamalli
ulottui aina kuninkaallisista talonpoikiin. Strategioiden tarkoituksena oli hyödyntää suvun kollektiivista voimaa saattamalla suvun käyttöön mahdollisimman laajat resurssit. Giovanni Levi on 1600-luvun Italiaa koskevassa tutkimuksessaan todennut, ettei kaikkien sukuun kuuluneiden henkilöiden ollut tarpeellista tehdä samaa työtä, vaan oli järkevämpää kohdistaa henkilöitä eri toimialoille, kuten lääkäriksi, papiksi, nimismieheksi tai notaariksi. Kun suku sai levitettyä jäsenensä laaja-alaisesti, siitä oli suvulle kollektiivista hyötyä. Tällainen
toimintatapa tietysti oli myös rajoittava tekijä yksilön kannalta. Jos suvun hallussa oli jo lääkärin toimi tai kaksi, siihen ei enää haluttu uhrata resursseja. Tällöin henkilö, joka olisi halunnut lääkäriksi, joutui valitsemaan jonkin muun suvun toimintaa paremmin tukevan toimen. Uravalinnan lisäksi avioliitoista tuli
tärkeä osa suvun strategista toimintaa. Suvun piiriin haluttiin avioliittositein
liittää muita huomattavia sukuja, jotka pystyisivät vahvistamaan jo olemassa
olevaa asemaa.427
Suvun toimintaan kuului myös muiden liittosuhteiden solmiminen, joka
auttoi täydentämään kokonaistavoitteita. 428 Sukuverkostoon saatettiin liittää
henkilöitä, jotka eivät olleet sukulaisia. Näin ollen verkosto laajeni suvun ulkopuolelle ja siitä voidaan käyttää jo nimitystä klienttijärjestelmäverkosto. Esimerkiksi kirkkoherrat käyttivät järjestelmää turvatakseen sukunsa säilymisen ja
menestymisen. Tämä osoittaa, kuinka klienttijärjestelmä toimi paikallistasolla.
Samalla vahvistuu näkemys siitä, klienttijärjestelmä oli aikalaisten mielestä oikeutettu, niinhän yhteiskunnassa kauttaaltaan toimittiin. Klienttijärjestelmä käsitettiinkin pikemmin myönteiseksi turvajärjestelmäksi, joka oli takaamassa vakaata elämisen laatua. Esimerkiksi nykyisen Italian alueella talonpojat saat-
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toivatkin nimenomaan pelätä klienttisuhteiden häviämistä, jolloin he olisivat
jääneet ilman turvaverkostoa.429
Suvun yhteistoimintaa voidaan jossain määrin kutsua nepotismiksi, mutta
silloin asiaa tarkastellaan liiaksi nykypäivän näkökulmasta. Selvää kuitenkin oli,
että 1600-luvulla sukulaisia pyrittiin saamaan mahdollisimman hyviin asemiin,
jotta suvulle saataisiin rakennettua vahva ja laaja verkosto.430 Voidaan sanoa,
että klienttijärjestelmäverkoston ydin oli lähellä nepotismia, mutta tällainen
käytäntö oli pikemmin väistämätöntä kuin tahallista sukulaisten suosimista.
Tämä johtui nimenomaan yhteiskunnan yleisistä rakenteista. Samalla kun meritokratia ideologiana ei vielä ollut merkittävässä asemassa, oli sukulaisten asettaminen eri toimiin vakiintunut käytäntö.431 Toisaalta on myös vaikeaa erottaa,
milloin oli kyseessä pelkästään klienttijärjestelmäverkoston toiminnasta ja milloin etäisen sukulaisen aseman edistämisestä. Sukulaisuussuhde ei aina välttämättä ollut suora, sillä yhteistyötä tehtiin myös avioliittositein yhdistyneiden
verkostojen välillä. Juuri näissä tapauksissa nepotistinen suosiminen on vaikeasti nähtävissä.432
Aivan kuten muuallakin Euroopassa niin myös Ruotsissa 1600-luvulla sukulaissuhdeverkostot olivat tärkeä osa valtarakenteita.433 Ruotsin valtaneuvostolla oli tärkeä rooli valtakunnassa aina vuoteen 1680. Valtaneuvostoon ei valittu ketä tahansa vaan huolella seulottuja henkilöitä, jotka olivat joko sukusitein
yhteydessä muihin neuvoston jäseniin tai klienttijärjestelmäverkoston kautta
tulleita. Axel Oxenstiernan toimiessa valtakunnankanslerina nimitettiin vuonna
1633 kahdeksan uutta valtaneuvoston jäsentä. Näistä kuusi kuului Oxenstiernojen kolmeen sukuhaaraan tai oli vastikään siihen liitetty nimitystä silmällä pitäen. Kaksi uutta valtaneuvosta ei ollut Oxenstiernan sukulaisia. Toisen uuden
valtaneuvoksen suku oli kuitenkin liitetty Oxenstiernojen sukuun edellisen sukupolven aikana, toinen puolestaan korvasi isänsä jättämän paikan. Vastaavanlainen kaava on havaittavissa kaikissa 1600-luvun alkupuolen nimityksissä. Oli
erittäin harvinaista, ettei valtaneuvostoon nimitetyllä ollut minkäänlaista sukulaissidettä valtaneuvostossa jo istuviin henkilöihin. Vasta 1600-luvun jälkipuoliskolla alkoi osittainen vanhojen kaavojen hajoaminen, ja ilman sukulaissuhteita valtaneuvostoon nimitettävien osuus kasvoi. Silti huomattavin osa nimitetyistä oli edelleen sukulaissuhteissa valtaneuvostoon.434
Sukulaisten suosiminen virkanimityksissä oli sen julkisen luonteen vuoksi
näkyvää toimintaa verrattuna klienttijärjestelmän nimityksiin. Tämän vuoksi
kamppailu nimityksistä sukulaisille oli raivoisampaa kuin klienttijärjestelmän
kautta tehdyt nimitykset. Jos omaa klienttiä ei saatu halutulle paikalle, tappio
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nieltiin helpommin, sillä klientin eteen oli tehty kaikki, mihin pystyttiin, ja muita tilaisuuksia saattaisi ilmetä tulevaisuudessa. Sukulaisen etuja ajettaessa oli
puolestaan kyseessä suvun maine ja kunnia. Tämän vuoksi käytettiin kaikki
mahdolliset keinot ja koetettiin mahdottomiakin. Peli saattoikin olla välillä varsin likaista. Näin ainakin oli hovin piirissä, jossa avoimeen virkaan oli hakijoita
runsain mitoin. Taisteluun paikasta kannusti myös tieto sen tärkeydestä tulevilla viranhakukerroilla. Mitä enemmän sukulaisia oli eri viroissa, sitä paremmat
mahdollisuudet oli saavuttaa uutta menestystä seuraavaa virkaa haettaessa,
koska puolestapuhujia oli useampia.435
Henrik Tawast nuoremman siirtyminen Ebba Brahen klienttiverkosta Per
Brahen klienttiverkostoon takasi hänelle pääsyn parempiin virkoihin. Hän liittyi Brahen klienttiverkostoon myös avioliiton kautta, sillä hän meni naimisiin
tukholmalaisen kauppiaan tyttären Anna Meisnerin kanssa. Myös toinen Brahen klientti oli naimisissa saman perheen tyttären kanssa: Andreas Thuronius
oli mennyt naimisiin Sara Meisnerin kanssa. Molemmat avioliitot oli solmittu
vuoden 1657 alussa.436
Henrik Tawastin ja Andreas Thuroniuksen välille muodostui avioliittojen
kautta yhteys ja se osoittautui molemmille tärkeäksi. He tunsivat samanarvoisina Brahen klientteinä yhteenkuuluvaisuutta jo asemiensa puolesta, ja sukulaisuussuhde vahvisti sidettä. Kun Andreas Thuronius alkoi sairastella, kirjoitti
Henrik Tawast useaan otteeseen Brahelle pyytäen tätä huomioimaan lankonsa
huonon tilan ja auttamaan tätä siirtymään vähemmän vaativaan virkaan ennen
kuin tämän terveys kokonaan hiipuisi.437 Varsinkin Thuroniukselle yhteys Tawastiin oli tärkeä, sillä tämä toimi Tukholmassa ja siten lähempänä Brahea. Kesäisin Thuroniuksilla oli tapana oleskella Tukholmassa ja varmaankin hän oli
usein yhteydessä juuri Tawastin perheeseen. Näin ollen Tawast pystyi informoimaan Thuroniusta Tukholman tapahtumista, mikä auttoikin tätä toimimaan
paremmin omassa patronus–klientti-suhteessaan.
Michael Wexionius-Gyldenstolpen toiminta Brahen klienttinä johti hänen
lastensa menestykseen. Brahe palkitsi klienttinsä ottamalla WexioniusGyldenstolpen poikia palvelukseensa ja myöhemmin sijoittamalla heidät hyviin
virkoihin. Brahen yksityissihteerinä toimi ensimmäisenä Andreas Thuronius,
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häntä seurasi Johannes Schäder. 438 Kesäkuussa 1660 Wexionius-Gyldenstolpe
kirjoitti kahteen otteeseen Brahelle ja tiedusteli, voisiko tämä ottaa hänen poikansa Nilsin luokseen. Hän toivoi Brahen löytävän pojalle jonkin viran tai avustavan Nilsin opiskelua. Wexionius-Gyldenstolpe vetosi Braheen, jotta tämä ottaisi Nilsin luokseen, koska hänellä itsellään ei ollut varaa kouluttaa poikaa tarpeeksi hyvin.439 Jo lokakuussa Nils Gyldenstolpe palveli Brahen hovissa, mutta
hänen asemansa oli ilmeisesti hieman epävarma, sillä Wexionius-Gyldenstolpe
pyysi Brahelta, voisiko hän auttaa Nilsin johonkin virkaan kansliassa tai mahdollisesti kuninkaan hoviin opettamaan kuninkaalle latinaa.440 Brahe havaitsi
nuoren Nilsin kuitenkin erittäin kyvykkääksi, päätti pitää hänet omassa palveluksessaan ja kaksi vuotta myöhemmin ottikin Nilsin yksityissihteerikseen.441
Brahen sihteereinä palvelivat Wexionius-Gyldenstolpen perheestä myös
pojat Daniel ja Samuel.442 Daniel lähetettiin Brahen hoviin jo silloin, kun Nils
toimi vielä Brahen sihteerinä. Isä painottikin Nilsille, että tämän piti valvoa
nuorempaa veljeään ja auttaa tätä mahdollisimman paljon. Kaikkien kolmen
pojan urat siviiliviroissa muodostuivat menestyksekkäiksi juuri Brahen ansiosta,
sillä kaikkien virat olivat sellaisilla aloilla, joissa Brahella oli paljon vaikutusvaltaa. Nils toimi Brahen luota lähdettyään aluksi oikeusrevisiosihteerinä, kunnes
sai hoidettavakseen diplomaatin tehtävän. Hän toimi lähetystösihteerinä Kööpenhaminassa ja lähettiläänä Hollannissa. Vuonna 1687 Nils nimitettiin hovikansleriksi ja hän sai vapaaherran arvonimen. Kolme vuotta myöhemmin hänet
nimitettiin sekä kuninkaalliseksi neuvokseksi että kanslianeuvokseksi ja korotettiin kreivin arvoon. Viimein vuonna 1705 hänestä tuli kansliapresidentti.443
Nuoremmat veljet jatkoivat sen sijaan isänsä viitoittamaa tietä akateemisessa
maailmassa. Danielista tuli asessori Turun hovioikeuteen vuonna 1670 ja Samuelista politiikan ja historian professori Turun akatemiaan vuonna 1671.444
Kolme Wexionius-Gyldenstolpen poikaa toimi puolestaan sotilasuralla.445
Klientin kannalta pääseminen vaikutusvaltaisen patronuksen verkostoon
oli merkittävää, mutta toi myös menestystä koko perheelle ja varsinkin lapsille
kuten Wexionius-Gyldenstolpen tapaus osoittaa. Samanlaisia ajatuksia oli myös
Per Brahen klientillä Nils Tungelilla, joka elokuussa 1660 lähestyi Brahea yksityiskirjeellä pyytäen tältä audienssia pojalleen Nilsille (Nilsson),446 joka oli seurannut isänsä jälkiä ja työskenteli kuninkaan kansliassa kanslistina.447 Nils Tungel oli jo 68-vuotias, ja hänen tarkoituksenaan saattoi osittain olla oman pojan
tulevaisuuden turvaaminen ja siirtäminen Brahen verkostoon.
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Schybergson 1922, X–XII.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 22.6.1660 ja 23.6.1660 BPP I:1 1932,
168–169.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 11.10.1660 PBB II:1 1932, 179.
Laitinen 1912, 140 erityisesti viite 3.
Schybergson 1922, XII–XIII.
Elgenstierna 2002, hakusana ”Gyldenstolpe”, G35 Tab. 1, hakusana ”Gyldenstolpe”.
Samuel Gyldenstolpen toiminnasta tuomarina ks. Vilkuna 2009, 221–249.
Laitinen 1912, 144–145, 153–154.
Nils Tungel Per Brahelle elokuussa 1660. Kirjeeseen on lisätty melko harvinainen
lisäys ”privat”. SRA, SS II, E 8150.
Elgenstierna 2002, hakusana ”Tungel”, Tab. 3.

109
Avioliittositeet saattoivat olla hyvin tärkeitä henkilön uran kannalta ja siksi avioliiton merkitys oli usein puhtaasti sopimuksellinen. Hyvin palvellut
klientti saatettiin ottaa sukuverkoston sisäpiiriin nimenomaan avioliiton kautta.
Kyseessä oli molemminpuolinen sitoutuminen. Klientti sidottiin sukuun luottamussuhteella ja häneltä odotettiin luottamuksellisuutta, koska avioliiton solmimisen jälkeen hänen toimintansa koski kollektiivisesti koko sukua. Usein
avioliiton myötä seurasi nopeasti nimitys parempaan virkaan, joka katsottiin
sopivaksi suvun arvolle. Joskus nimitystä saatettiin viivyttää, kunnes avioliittositeet oli solmittu. Aivan ketä tahansa ei kuitenkaan suvun sisäpiiriin otettu.
Avioliitot solmittiin oman säädyn tai sitä hyvin lähellä olevien kanssa. Varsinkin Ruotsin valtaneuvostoa 1600-luvulla hallinneet suvut solmivat ahkerasti
avioliittoja keskenään ja pyrkivät näin säilyttämään tiukan otteen vallasta. Erityisen tarkka oli Brahe-suku, jonka avioliitot suuntautuivat aina ylhäisaatelin
ydinpiiriin. Näin toimi valtaosa muistakin suvuista, mutta joskus myös esiintyi
poikkeuksia.448 Sukulaisuussuhteiden merkitys oli huomattavan suuri verkostojen horisontaalisella tasolla, koska jokainen kerrostuma pyrki turvaamaan selviytymisensä ensisijaisesti suvun kautta. Mahdoton ei ole ajatus, että alemmalla
tasolla suku yritti hajauttaa jäseniään eri patronusten verkostoihin, sillä harva
verkosto oli vakaa ja ongelmaton. Kun joku verkoston jäsen joutui ongelmiin,
tulivat apuun usein joko sukulaiset tai erittäin luotettava patronus tai klientti.449
Kotitalouteen kuului palvelijoina monia henkilöitä, jotka eivät olleet sukulaissuhteessa kotitaloutta hallitsevaan sukuun. Silti myös heitä kohdeltiin melkeinpä sukulaisina ja autettiin parempiin tehtäviin urallaan. Esimerkiksi Oxenstiernan ja De la Gardien kotitalouden piiristä nimitettiin useita henkilöitä hovin
eri virkoihin. Esimerkiksi De la Gardien parturi siirtyi Kaarle XI:n miespalvelijaksi, kun kuningas oli vielä alaikäinen.450 Näillä nimityksillä patronukset palkitsivat klienttejään ja palvelijoitaan, mutta samalla kasvattivat oman verkostonsa ulottuvuuksia saamalla ”omia miehiään” lähemmäksi vallan sisäpiiriä.
Koskaan ei ollut haitaksi ujuttaa uskollista korvaparia kuuntelemaan käytäväpuheita ja haistelemaan, minkälaisia poliittisia tuulia oli ilmassa. Hallitsijan
epäsuosioon joutumista varottiin viimeiseen asti, sillä se saattoi olla tuhoisaa.
Nimitykset olivat myös kunnianosoituksia patronuksille, joiden alaiset oli kelpuutettu palvelemaan jopa kuningasta itseään.

4.4 Klienttityypit
Klienttijärjestelmäverkostoon sijoitettavat klientit ovat jaettavissa patronusten
motiivien mukaisesti kahteen ryhmään. Ensimmäistä klienttityyppiä voidaan
kutsua informatiiviseksi klientiksi. Tämän toimintaan kuului tiedon välittäminen patronukselle, joka verkoston kautta saadun luotettavan tiedon avulla pys448
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Ågren 1976, 62, 64–65, 67.
Persson 1999, 174–175.
Persson 1999, 82–83.
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tyi tekemään itsensä ja verkostonsa kannalta hyviä päätöksiä. Toki patronukset
tekivät myös päätöksiä, jotka eivät suoranaisesti koskeneet heitä itseään tai verkostojaan vaan pelkästään valtiota. Päätöksenteon taustalla oli kuitenkin aina
motiivi, joko henkilökohtainen tai ideologinen, jonka puitteissa päätös syntyi.
Hyödyllisen informaation saaminen oli 1600-luvulla merkityksellisempää kuin
nykyään, sillä tiedon määrä saattoi olla hyvin vähäinen. Koska informaatiota
saattoi olla saatavissa vain yhdestä tai muutamasta lähteestä, oli sen luotettavuus tärkeää.451
Toiseksi klienttityypiksi voidaan määritellä taloudellisten motiivien perusteella verkostoon valitut klientit. Suurta klienttiverkostoa johtavilla patronuksilla oli myös suuremmat kustannukset ylläpitää verkostoa. Kuitenkin on huomattava klienttijärjestelmälle tyypillinen seikka – sen kustannukset maksoi pääasiassa yhteiskunta. Esimerkiksi organisaatiot maksoivat palkan ja valtio myönsi
etuoikeudet. Patronus pystyi siten palkitsemaan klienttinsä siirtämällä hänet
parempipalkkaiseen virkaan tai nimittämällä hänet samanaikaisesti kahteen
virkaan.
Mahtavilla patronuksilla oli yhteisöllistä valtaa, jonka avulla he olivat
saaneet haltuunsa huomattavia omaisuuksia. Nämä omaisuudet syntyivät usein
maaomaisuuden tai liiketoiminnan kautta. Vielä 1600-luvulla suurin osa valtaeliittien omaisuudesta oli maaomaisuutta läänityksien muodossa, ja sen hyödyntämiskeinona oli tehokas hallinto. Patronusten tavoitteena oli sijoittaa hallinnollisiin tehtäviin luotettavia klienttejä, joiden tuli asemastaan käsin toimia
siten, että patronus hyödyntäisi aluetta mahdollisimman tehokkaasti taloudellisessa mielessä.
Kaksi klienttiä saattoi toimia täsmälleen samankaltaisessa virassa, vaikka
heidän toimenkuvansa olivat hyvin erilaista. Toinen oli puhtaasti informatiivinen ja toinen taloudellinen toimija. Nämä esimerkit ovat kuitenkin vain toistensa ääripäitä ja usein klientti oli sekoitus kumpaakin tyyppiä riippuen sijoituspaikasta ja samalla alueella toimivien klienttien lukumäärästä. Kolmas klienttityyppi onkin informatiivisen ja taloudellisen klientin hybridi.

4.5 Klientit tiedonlähteinä
Andreas Thuronius toimi Per Brahen klienttinä Turun akatemiassa. Hänen tehtävänään ei ollut hyödyttää Brahea taloudellisesti vaan välittää luotettavaa in451

Kulkuyhteydet 1600-luvulla olivat vielä suhteellisen hitaita, sillä laivamatkat saattoivat keliolosuhteista riippuen kestää jopa viikkoja, vaikka välimatka olisikin ollut
suhteellisen lyhyt. Taloushistoriallisessa tutkimuksessa on tarkasteltu myös informaation osuutta päätöksenteossa ja on huomattu sen merkittävyys yhtiöiden tai
kauppiaiden saamaan kaupalliseen tulokseen. Vaikka kyseessä olivat kauppaverkostot, oli informaation saaminen yhtä tärkeää myös klienttiverkostoissa, sillä klienttiverkostot olivat syntyneet osittain juuri luotettavan informaation puutetta korvaamaan. Informaation tärkeydestä taloushistoriallisessa tutkimuksessa katso Kallioinen
1997, 50–54, Ojala 1997, 346; Ojala 2002, 208. Informaatiota kerättiin myös tiedusteluverkostojen kautta. Keblusek 2003, 209–211; Noldus 2003, 215.
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formaatiota, jotta Brahen akatemian kanslerina oli helpompi tehdä oppilaitosta
koskevia päätöksiä. Thuroniuksen rooli informatiivisena klienttinä oli ratkaisevan tärkeä, kun piispa Terserus koetti varsin radikaalein keinoin poistaa akatemiaa vaivanneen maineen magian tyyssijana. Akatemiassa oli sen alkuvuosikymmenien aikana varsin herkästi puututtu magian harrastamiseen viittaaviin
seikkoihin. Varsinaisia tuomioita ei kuitenkaan ollut langetettu, koska varsinkin
Brahe katsoi, että syytöksissä oli kyse ylireagoinnista.452
Isaacus Rothovius ja häntä seuranneet piispat loivat saarnoissaan ilmapiiriä, joka oli erityisen herkkä herättämään magiasyytöksiä. Piispat osallistuivat
virkansa puolesta akatemian toimintaan, joten oli luonnollista, että syytöksiä
esiintyi myös akatemiassa.453 Thuronius kirjoittikin Brahelle piispa Terseruksen
kyseenalaisista saarnoista, jotka yltyivät hänen mielestään liiallisuuksiin ja aiheuttivat turhaa masennusta ihmismielissä.454
Kesällä 1661 ylioppilas Henrik Eolenius joutui magiasyytteiden kohteeksi.
Asiaa tutkittiin moneen otteeseen konsistorissa ja hänen tuomiokseen vaadittiin
kuolemanrangaistusta.455 Andreas Thuronius ja Per Brahe eivät olleet tietoisia
tapahtumista, koska Thuronius oli lähetetty jo alkukesästä 1661 Tukholmaan
hoitamaan yliopiston asioita.456
Thuroniuksen palattua asiat olivat jo siinä pisteessä, että päätöstä magiasyytösasiassa oltiin tekemässä. Thuronius osallistui tällöin Eoleniuksen asian
käsittelyyn ensimmäistä kertaa. Hän ei katsonut todisteiden riittävän ja oli siksi
jyrkästi kuolemantuomiota vastaan. Samaa mieltä oli myös akatemian konsistorin enemmistö, mutta varakanslerina toiminut piispa sekä rehtori olivat asiasta
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Syytösten kohteeksi oli joutunut henkilöitä aina professorista opiskelijoihin asti. Tarkemmin akatemian piirissä esiintyneistä magiasyytöksistä ja Per Brahen toiminnasta
niiden yhteydessä ks. Schybergson 1923 ja Heikkinen 1969, 78–163. Magiasyytöksistä
aikakauden ilmapiiriin kuuluvana elementtinä ks. Eilola 2003.
Heikkinen 1969, 78–80, 140.
Andreas Thuronius Per Brahelle 27.3.1662 PBB II:1 1932, 210. ”Jagh vptager detta af
Hans Ehrev:t Biskopen wara skedt, till att fördempa denne nation, att ingen aff oss
må här effter bliffwa brwkad uthi nånon anseenligh tienst uthi Republica eller Ecclesia.” Jälkikirjoitukseen Thuronius lisäsi vielä ihmettelevänsä piispan itsensä tietävän
sellaisia maagisia juttuja, joita muut eivät tiedä ja esittelevänsä niitä vielä julkisesti
saarnassa. Tällainen toiminta saattoi Thuroniuksen mielestä piispan aika outoon valoon! ”Det är till vndra att Hans Ehrewyrd:t Biskopen talar så mycket om artibus
Nicromantics och trullkonster, ty han giorde sielff deruthinnan ett märkeligit prof i
sin predikan i lögerdagz, då han sade, att den som skrifwer dhe orden Joh. 1. v. 1 etc.
I begynnelsen war ordet etc. på ett papper och lägger det uthi en ask, och bär den
bunden widh sin hals, han skall wara frij för skott och för swärdh, att intetdera skall
bijta på honom. Jagh will swäria på att icke tree uthi församlingen, föruthan honom
det tilförenne wiste.”
Asiaa käsiteltiin konsistorissa yhteensä kahdeksan kertaa ennen kuin tuomiosta päätettiin: 12.6., 22.6., 1.7., 5.7., 11.7., 23.7., 31.7. ja 28.8.1661. Varsinainen konsistorin päätös asialle saatiin 11.9.1661. CAAP II 1887, 292, 295–311. Tarkemmin Eoleniuksen tapauksesta ks. Tigerstedt 1881.
22.6.1661 CAAP 1887, 294; 11.9.1661 CAAP 1887, 310–311. Kesäkuun 22. päivän kokouksessa konsistorissa luettiin Thuroniuksen Tukholmasta 14. päivänä lähettämä
kirje, jossa ilmoitettiin asioiden edistymisestä. Näin ollen vaikuttaisi siltä, että Thuronius oli jo huomattavasti aikaisemmin matkustanut Tukholmaan. Konsistorin kokouksista hän oli poissa aina syyskuuhun saakka, sillä vasta 11. päivän kokouksessa
hän oli läsnä ja antoi selostuksensa matkan tuloksista.
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varmoja ja Eolenius tuomittiin kuolemaan. Konsistorin tuomiosta päätettiin kirjoittaa kansleri Brahelle, joka lopullisesti teki akatemiaa koskevat päätökset.457
Piispa Terserus kirjoitti Brahelle 19.9.1661 konsistorin nimissä tehdystä
päätöksestä ja esitteli samalla asian seikkaperäisesti. Kirjeessä Terseruksen toiminnan motiivit paljastuvat, sillä hän kertoi Brahelle Eoleniuksen olleen vankilassa jo juhannuksesta saakka, mutta silti hän ei ollut tunnustanut mitään. Piispan mielestä kuolemanrangaistus olisi sellainen pelote, jolla Eolenius saataisiin
tunnustamaan tekonsa ja samalla paljastamaan samaan asiaan syyllistyneet toverinsa. Mitään konkreettisia todisteita piispa ei kirjeeseensä sisällyttänyt. Toiminnan motiiviksi hän ilmoitti yliopiston maineelle aiheutuneet vauriot, sillä
moni ylhäinen herra oli alkanut epäillä opinahjon sopivuutta heidän pojilleen.458
Per Brahe reagoi piispan lähettämään kirjeeseen nopeasti ja asian vakavuuden takia lähetti Turkuun kolme eri kirjettä, joissa kaikissa oli sama päiväys.
Piispalle Brahe vastasi asialliseen sävyyn, että kuolemantuomion suhteen ei
voida toimia kovin kevytmielisesti. Oli oltava ehdottoman varma asianomaisen
syyllisyydestä. Brahe pyysikin kopioita asiaa koskevista dokumenteista, jotta
hän pystyisi paremmin perehtymään tapaukseen ja päättämään tuomiosta. Brahe korosti piispalle myös yhteistyön merkitystä yliopiston konsistorin kanssa.
Piispa oli kirjoittanut Brahelle, ettei konsistori ollut yksimielinen tuomion suhteen, mutta ilmoitti totuudenvastaisesti enemmistön olleen silti kuolemantuomion kannalla.459 Melkein vastaavanlaisen kirjeen Brahe lähetti myös yliopiston
konsistorille, joka muodollisesti oli päätöksen julistaja syytösasiassa. Tällä Brahe varmaankin halusi tuoda mielipiteensä julki kaikille konsistoriin kuuluneille
henkilöille, siten hänen mielipiteensä ei olisi vain piispan välityksen varassa ja
tämän manipuloitavissa.460
Kolmannen ja samalla tärkeimmän kirjeen Per Brahe lähetti Andreas Thuroniukselle. Kirjeessä Brahe pyysi Thuroniukselta tietoja Eoleniuksen tapauksesta sekä taustatietoja tämän perheestä. Brahe ilmaisi haluavansa kuulla vastauskirjeessä Thuroniuksen oman mielipiteen kyseisestä asiasta. Brahen kirjeen
sävy poikkeaa huomattavasti piispalle ja konsistorille lähetetyistä kirjeistä. Thuroniukselle Brahe ei huomauta lainkaan kuolemantuomion vakavuudesta eikä
riittävien todisteiden tarpeellisuudesta. Kirjeestä puuttuu myös virallinen leima,
toisin kuin piispalle ja konsistorille lähetetyistä kirjeistä. Brahe korosti Thu457
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18.9.1661 CAAP 1887, 312–316.
Johan Elai Terserus vanhempi Per Brahelle 19.9.1661 PBB II:1 1932, 190–191. Esimerkeiksi epäilevistä ylhäisistä herroista Terserus mainitsee Herman Flemingin ja Lorentz Creutzin. Epäillä voi, onko väitteellä todellista perää, sillä Terserus on voinut
ilmoittaa nimet vain heittona, jotta hänen asialleen tulisi lisäpainoa.
Per Brahe Johan Elai Terserus vanhemmalle 4.10.1661 PBB I 1922, 75–76. ”Så alldenstunstundh man icke kan bringa den persohnen, som der vti gripen är, till propriam
Confessionem eller Man hafwer – fullkommelige wittne emot honom och ehuru wäl
som wij förnimme af Edhers Ehrewördigheetz relation, han tämmelig groft dermedh
har omgåt, tycker oss doch bäst wara att Edhers Ehrewördigheet medh dee andre
gode Herrar af Consistorio holla der öfwer enn noga ransakningh, och att dee alla äre
eense vti meningen, fällandes lijka dom af hwilken ransakningh medh dee skäl der
till domen finnas, …”
Per Brahe Turun akatemian konsistorille 4.10.1661 PBB I 1922, 76–77.
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roniukselle, että hänen pyytämiensä tietojen toimittaminen osoittaisi suurta ystävyyttä häntä kohtaan.461 Kirjeellä Brahe aktivoi klienttinsä, jotta hänellä olisi
paremmat mahdollisuudet tehdä päätös asiasta. Tiedon myös piti olla mahdollisimman luotettavaa, jotta sillä olisi arvoa. Thuronius oli Brahen ykkösklientti
akatemiassa ja siten myös hänen luotettavin ja ehkä puolueettomin tietolähteensä.
Thuronius vastasi viivyttelemättä ja kirjoitti asiasta laajan selvityksen Brahelle. Thuronius kertoi saaneensa tietää Eoleniuksen tapauksesta kollegoiltaan
heti Ruotsista saavuttuaan ja välittömästi tutustuneensa konsistorin aineistoon.
Aineiston luettuaan hän oli kysynyt kollegoilta, miksi Eoleniusta ei ollut päästetty vapaaksi, koska asia ei ollut kovinkaan suuri. Tähän oli vastattu, etteivät
piispa ja rehtori olleet sitä sallineet. Seuraavassa konsistorin kokouksessa Eoleniusta kuulusteltiin viimeisen kerran ja nyt myös Thuronius oli ollut läsnä.
Thuronius kertoi, ettei Eoleniukselle annettu hänelle kuulunutta oikeutta puolustautua, sillä piispa voimallisesti painosti häntä niin, ettei syytetyllä ollut
mahdollisuutta ilmaista itseään. Tästä masentuneena Eolenius oli vain sanonut,
että tuomitkoot hyvät herrat niin kuin pystyvät Jumalan edessä teostaan vastaamaan. Thuronius kertoi Brahelle myös tuomion äänestyksestä ja nimesi henkilöiden kannat selkeästi tuoden samalla esille sen, että osa oli empinyt päätöstään. Lopuksi Thuronius ilmoitti oman kantansa: hänen mielestään kyseessä oli
ex Musca Elephantem eli kärpäsestä oli tehty härkänen ja siten samalla vahingoitettu akatemian mainetta, minkä varjolla magiasyytöksiä oli nimenomaan ajettu.
Hänen mielestään Eolenius pitäisi heti päästää vapaaksi ja kumota kaikki häntä
vastaan nostetut syytteet.462
Per Brahe ilmoitti akatemian konsistorille, ettei Eoleniuksen syytöksiä ollut näytetty toteen ja että hänet oli vapautettava välittömästi. Samassa kirjeessä
Brahe moitti konsistoria siitä, kuinka vahingollista oli paisutella pienistä asioista suuria. 463 Päätökseen olivat vaikuttaneet Thuroniuksen toimittamat tiedot
sekä tämän oma arvio tapauksesta. Tätä seikkaa puoltaa Brahen lähettämän
kirjeen sanamuoto, joka on melkein sama kuin Thuroniuksen kirjeessä.464
Brahen päätös luettiin konsistorissa joulun alla ja osa professoreista katsoi
tarpeelliseksi pyytää anteeksi hätäistä tuomiota Eoleniuksen tapauksessa. Anteeksipyyntökirjeen allekirjoitti kahdeksan professoria. 465 Suurin osa heistä
kuului Brahen klienttiverkostoon. Yksikään allekirjoittaneista ei kuulunut niihin, jotka kiivaimmin olivat olleet kuolemantuomion kannalla. Allekirjoittanei461
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Per Brahe Andreas Thuroniukselle 4.10.1661 PBB I 1922, 77–78. ”Hwar med i giöre
oss een behageligh wänskap; Och wij befalle Eder.”
Andreas Thuronius Per Brahelle 17.10.1661 PBB II:1 1932, 191–194.
Per Brahe Turun akatemian konsistorille 8.11.1661 PBB I 1922, 78–79. Samaan asiaan
oli myös Thuronius viitannut, ja varmasti hän tunsi suurta tyytyväisyyttä, kun Brahe
oli hänen kanssaan samaa mieltä.
Andreas Thuronius Per Brahelle 17.10.1661 PBB II:1 1932, 193. Thuroniuksen ehdotus
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den joukossa oli myös Andreas Thuronius, joka oli toiminut asiassa Brahen informaatiolähteenä ja vaikuttanut vahvasti Brahen päätöksen taustalla. Kyse on
klienttijärjestelmän piirteistä, joissa yksityinen ja julkinen alue erottuvat selkeästi toisistaan. Thuronius oli klienttijärjestelmän puitteissa toiminut kiitettävästi,
mutta julkisella alueella hän oli osa kollektiivista konsistoria, jonka nimissä
tuomio oli julistettu ja siten Thuroniuksen täytyi osallistua kollektiiviseen ja
viralliseen anteeksipyyntöön. Toisaalta Brahen verkostoon kuuluvien henkilöiden kollektiivinen anteeksipyyntö oli tarkoitettu kunnianosoitukseksi Brahea
kohtaan.
Informaation kerääminen ja lähettäminen patronukselle oli yksi klienttien
tärkeimmistä tehtävistä, sillä ainoastaan saamansa informaation avulla patronukset pystyivät hoitamaan tehtäviään ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan.
Pystyäkseen rakentamaan oman klienttiverkostonsa patronusten täytyi olla hyvin perillä niistä seikoista, jotka edesauttoivat klienttiverkoston tehokasta toimintaa. Klienttejä oli värvättävä tai sijoitettava sellaisiin paikkoihin, joissa
klientin toiminnasta oli todellista hyötyä.
Per Brahen asema valtakunnan hallinnon johdossa luonnollisesti vaati
runsasta informaatiota valtakuntaa koskettavista asioista. Olikin erityisen tärkeää ulottaa verkosto kuninkaalliseen kansliaan, joka oli valtakuntaa koskevan
informaatiovirran solmukohta ja siten suoranaisesti vallankäytön keskus.
Yleensä Brahe matkusti pois Tukholmasta loppuvuodesta viettämään joulua
perheensä kanssa kreivikuntaansa Visingsborgiin.466 Valtiolliset asiat eivät kuitenkaan levänneet. Niinpä Brahen klientin, kuninkaallisen sihteerin ja sittemmin hovikanslerin, Nils Tungelin tehtävänä oli raportoida tärkeistä tapahtumista, tärkeiden henkilöiden liikkeistä ja tietenkin kansliaan saapuneista kirjeistä.
Klienttijärjestelmäretoriikalle tyypillisesti Nils Tungel ilmaisi informaation
lähettämisen velvollisuudekseen, mutta hänestä se oli hyvin mieluisaa ja hän
teki sen mielellään aina kun jotain uutta ilmaantuisi.467 Tungelin selvityksiin
sisältyi erityisesti tietoja Ruotsin laivaston liikkeistä ja sotamenestyksestä. Varsin seikkaperäisen kuvauksen Tungel lähetti Brahelle Clas Flemingin epäonnisesta meritaistelusta, jossa tämä lopulta sai surmansa luodin osumasta. Tungel
kuvaili tarkasti osuman seuraukset ja kertoi Flemingin eläneen vielä kaksi tuntia osuman jälkeen, kunnes kuoli aamulla kello kuusi. Tämän murheellisen asian lisäksi Tungel raportoi kattavasti Manner-Euroopan tilanteesta.468
Sotauutisten lisäksi Tungel raportoi vieraiden valtioiden lähettiläiden saapumisesta tai poistumisesta Tukholmaan. Jotkut heistä majoitettiin kuninkaanlinnaan ja erityisen arvokkaille lähettiläille saatettiin järjestää suuri juhlaateria.469 Lähettiläiden liikkeiden lisäksi tärkeää informaatiota olivat hallitsijan
liikkeet, koska valta oli edelleen vahvasti kietoutunut hallitsijan fyysisen olinpaikan ympärille. Vieraiden valtioiden hallitsijoista Tungel ei raportoinut, tosin
poikkeuksen teki Venäjän tsaarin Mihail I:n kuolema, jolloin Tungel kertoi po466
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jan seuraavan isäänsä hallitsijana.470 Valtaneuvosten liikkeet, tehtävänimitykset
ja terveydentilat olivat myös raporttien aiheina, sillä kaikkinaiset muutokset
aristokratian kokoonpanossa vaikuttivat koko poliittiseen kenttään, koska se
määrältään oli suhteellisen pieni.471
Suurin osa Tungelin Brahelle lähettämästä informaatiosta käsitti saapuneiden kirjeiden kopioita tai kanslian tuottamien asiakirjojen kopioita. Informaation saamisen tärkeydestä Brahelle kuvastaa hyvin se seikka, että useaan
otteeseen Tungel mainitsi olevansa erityisen otettu Brahen hänelle lähettämästä
ns. ”käsikirjeestä” (handbref). Se tarkoitti, että kirje ei ole tullut normaaliin tapaan postin kautta,472 vaan toimitettiin joko Brahen oman palvelijan tai erityisen kuriirin välityksellä suoraan Tungelille. Kyseinen henkilö on saattanut jäädä odottamaan Tungelin vastakirjettä vietäväksi takaisin Brahelle.473
Nils Tungelin toiminta Per Brahen klienttinä ei ollut erityisen vaativaa, sillä kuninkaallisena sihteerinä ja hovikanslerina hän oli työtehtäviensä puolesta
suhteellisen omavarainen ja riippumaton. Hänen toimintansa Brahen informatiivisena klienttinä ei vaatinut ammatillisessa mielessä suuria ajallisia tai materiaalisia uhrauksia, ainoastaan kerran hän ilmoitti Brahelle kirjoittavansa kiireessä ja keskellä suurta työtaakkaa kansliassa. 474 Tungelin kannalta Brahen
tuki olikin merkittävää silloin kun hän joutui turvautumaan Brahen apuun yksityiselämänsä pulmissa. Hyvässä sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa olevan klientin tavoitteena olikin vaihtaa omat resurssit klienttijärjestelmän kautta
saatavaan henkilökohtaiseen turvaverkostoon.

4.6 Klientit taloudellisina toimijoina
Per Brahe ei vuoden 1651 jälkeen enää käynyt Kajaanin vapaaherrakunnassaan.
Hän kuitenkin ohjasi sen hallintoa tarkasti pääasiassa kirjeenvaihdon avulla.
Lisäksi aika ajoin joku paikallisista virkamiehistä matkusti Tukholmaan ja selosti Brahelle vapaaherrakunnan tilanteen. Tämän vuoksi Brahe tarvitsi hyviä ja
luotettavia virkamiehiä hoitamaan vapaaherrakunnan hallintoa. Henrik Corte
oli Brahen ratkaisu ongelmaan.
Brahe oli vapaaherrakunnassaan järjestänyt hallinnon mieleisekseen. Alueen johtavat viranomaiset päättivät yhdessä tärkeimmistä asioista vuosittain
kokoontuvassa Kajaanin konventin kokouksessa. Siellä tehdyt päätökset lähetettiin Brahelle tarkistettaviksi ja vahvistettaviksi.475 Tällaisen hallintotavan etuna olivat tarkemmin harkitut päätökset, koska asiaa oli pohtimassa useita henkilöitä. Henrik Cortella oli poikkeuksellinen suhde Braheen verrattuna muihin
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vapaaherrakunnan virkamiehiin. Hänen roolinsa Brahen klienttinä oli varsin
tärkeä, joten hän saavutti Brahen täyden luottamuksen ja saattoi välillä toimia
hyvinkin itsenäisesti, mikä aiheutti muissa vapaaherrakunnan virkamiehissä
paheksuntaa. Tyynnyttääkseen muita hän joutui esittämään vuoden 1655 konventin kokouksessa Brahen kirjeen, jossa Corten käskettiin totella vapaaherrakunnan hopmannia siinä missä muutkin virkamiehet.476 Tällä tavoin Brahe halusi estää henkilösuhteiden liiallisen kiristymisen taatakseen alueelle toimivan
hallinnon.
Patronus valvoi hallinnassaan olleen alueen asukkaiden etuja kriisiaikoina.
Esimerkiksi pahan katovuoden sattuessa Per Brahe lähetti vapaaherrakuntaan
vilja-avustuksia, jotta asukkaat selviytyisivät huonon ajan yli. 477 Myös sotaaikana Brahen toiminta loi turvallisuuden tunnetta alueelle, joka olisi jäänyt
todennäköisesti ilman puolustusta, mikäli se olisi ollut kruunun hallinnassa.478
Corten tehtävistä julkisimpia olivat suoranaisesti hallintoon liittyvät tehtävät. Suurin vastuu hänellä oli Raahen kaupungin pormestarina, sillä Raahe oli
maantieteellisesti tärkeä linkki vapaaherrakunnan ja Brahen välillä. Raahen
kautta kulkeva laivaliikenne teki kaupungista niin taloudellisen kuin informatiivisenkin solmukodan. Kaupungin menestys oli siten elintärkeää koko vapaaherrakunnan kannalta. Koska Corte huolehti Brahelle kuuluvien verotavaroiden välittämisestä vapaaherrakunnasta Tukholmaan, hänellä oli paremmat
mahdollisuudet kommunikoida joko Brahen kanssa suoraan tai tämän taloudesta vastaavien klienttien kanssa. Laivaliikenteen mukana Cortella oli mahdollisuus käydä henkilökohtaisesti neuvottelemassa tarvittavista toimenpiteistä.
Näitä matkoja hän tekikin melkein joka purjehduskausi.479
Corte johti lähes yksin Raahen kaupunkia. Hänellä oli apunaan Zacharias
Ficke, joka toimi kaupungin ja pitäjän kirjurina sekä postimestarina vuoteen
1664 asti.480 Corten kuoltua maaherra piti kaupungissa tarkastuksen, jonka yhteydessä porvaristo ilmoitti, ettei se ollut koskaan nähnyt kaupungin laskuja
eikä tiennyt mitään sen tuloista ja menoista. Tämän vahvisti myös Henrik Corte
nuorempi, joka ilmoitti isänsä huolehtineen samalla kaikista kaupungin tuloista
ja toimineen kassanhoitajana. Corte ei ollut edes antanut porvareille kuitteja
näiden maksuista.481 Tästä käy ilmi, että Corte hallitsi kaupunkia itsenäisesti,
eikä Brahella ollut mitään valittamista asiasta, sillä Corten toiminta tyydytti
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häntä.482 Corte suoritti aina tilinsä säännöllisesti, joten Brahen ei tarvinnut häntä
asiasta muistuttaa.483
Corte joutui ahkerasti puolustamaan Raahen kaupunkia muiden kaupunkien hyökkäyksiä vastaan. Varsinkin Oulu, josta Corte oli pormestarin virkaan
siirtynyt, hyökkäsi alituiseen Raahea vastaan syyttäen kaupunkia Oulun porvareiden elinkeinon huomattavasta heikentämisestä. Kuningatar Kristiinan säädöksillä vuosina 1638 ja 1639 venäläisiä oli kielletty kauppaamasta tavaroitaan
muualla kuin Oulussa. Käytännössä sääntöä oli mahdoton valvoa ja kauppaa
käytiin ahkerasti myös maaseudulla.484 Silloin tällöin venäläisiä kauppamiehiä
saapui myös Raaheen Savon ja Pyhäjoen kautta. Vuoden 1661 lopulla Corte kirjoitti Brahelle ja kysyi, olisiko mahdollista, että venäläiset kauppiaat myisivät
edes osan tuotteistaan Raahessa. Tiedusteluun antoivat aiheen Raaheen saapuneet venäläiset kauppiaat, joista toinen oli myynyt siellä hieman tavaroitaan.
Tästä tiedon saatuaan oululaiset olivat heti lähettäneet kaupungin valtuuttamana kauppias Carl Cameronin vaatimaan myytyjen tavaroiden takavarikoimista ja kieltämään Raahea tullauttamasta tavaroita. Raaheen saapuneet kauppiaat olisi ohjattava Ouluun.485 Corten ajatuksena oli saada Brahe vaikuttamaan
asioihin niin, että Raahessa voitaisiin myös järjestää markkinat venäläisille
kauppiaille. Näin saataisiin kaupungille lisätuloja, jotka samalla kasvattaisivat
verojen myötä Brahen omaisuutta. Suoranaista muutosta Corte ei saanut aikaiseksi, mutta vuonna 1664 sääntöä muutettiin siten, että venäläisten oli tullattava
tavaransa myös Kajaanissa. Nämä tulot Corte sitten välitti eteenpäin Brahelle,
joten hän sai kuin saikin osuutensa kaupasta.486
Henrik Corten vastuulla oli Raahen kaupungin taloudellisen toiminnan
varmistamisen lisäksi myös sen puolustuksen järjestäminen. Hän oli saanut tehtävän itseltään Brahelta, joka oli lähettänyt ohjeidensa mukana myös alustavat
piirustukset. Corte oli tutustunut ohjeisiin, mutta uskoi suunnitelman olevan
halvemmallakin toteutettavissa. Oman ehdotuksensa Corte oli liittänyt vastauskirjeeseen.487 Corten toiminta osoitti, ettei hän ollut pelkästään Brahen käskyläinen, vaan ajatteli asioita monesta eri näkökulmasta ja uskalsi toimia oman
harkintansa mukaisesti. Nämä olivat ominaisuuksia, joiden vuoksi Brahe varmasti luotti Cortehen. Hän antoikin Corten laatia Raahea varten järkevän linnoittamissuunnitelman. Vaikka asiaa pohdittiin useita vuosia, se raukeni lopul482
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ta.488 Ehkä suunnitelma oli liian kallis Raahen kokoiselle kaupungille, eikä Brahe ollut tarpeeksi halukas kuluttamaan siihen rahaa.
Raahen kaupungin toimintaan liittyi oleellisesti Henrik Corten toinen tärkeä luottamustehtävä, jonka hän Brahen klienttinä oli saanut hoitaakseen. Suurin osa Kajaanin vapaaherrakunnasta kerättävistä veroista toimitettiin Raaheen
varastoitavaksi.489 Corten tehtävänä oli toimittaa verotulot Brahelle. Tätä tehtävää varten hän oli varustanut itselleen useita laivoja. Vapaaherrakunnassa verot
oli sovittu kerättäväksi neljässä eri muodossa: viljana, voina, lihana ja rahana.
Myöhemmin Brahe antoi Cortelle ohjeita lihaveron muuttamiseksi rahaksi, sillä
lähetetyn lihan laatu oli ollut erittäin kehnoa.490
Myöhemmin 1660-luvulla talonpojat korvasivat rahanpuutteessa veromaksut tervalla. Tämä asetti Henrik Corten ikävään välikäteen, sillä tervan
viennille oli asetettu kiintiöt. Vaikka Corten kiintiö oli huikeat 50 lästiä, hän
pyysi Brahea vaikuttamaan kiintiön lisäämiseksi, jotta talonpojat voisivat hoitaa
verovelvoitteensa. Brahella oli riittävästi valtaa ajaakseen klientilleen erityislupia tervan vientiin. Tällainen epävirallinen toiminta oli mahdollista, ja se muodostuikin Corten ja Brahen välillä melko normaaliksi menettelytavaksi. Lisäksi
menettely oli kummankin osapuolen edun mukaista. Brahe sai verotulonsa ja
Corte, joka omisti useita laivoja, laivakuljetuksesta koituvat tulot.491
Joinakin vuosina Corte oli toimittanut Tukholmaan jopa yli sata lästiä tervaa, mikä oli yli puolet koko Raahen 200 lästin kiintiöstä. Tämä aiheutti riitoja
pormestarin ja muun porvariston välille.492 Brahen kannalta terva verotavarana
oli ongelmallinen. Vientiä rajoittivat kiintiöt, mutta ilman tervaa olisivat alueen
verotulot jääneet saamatta. Koska Henrik Corte toimi pormestarinvirkansa
ohella Salon pitäjän voutina, oli hänen tehtävänään vastaanottaa suurempia
määriä tervaa kuin muiden porvareiden.493 Osittain tästä johtuivat kiintiöistä ja
niiden ylittämisestä johtuneet kiistat. Brahen täytyi tukea klienttiään, joka toimi
hänen hyväkseen, mutta samalla hänen täytyi välttää herättämästä pahaa verta
muiden porvareiden keskuudessa, sillä vakaat olot olivat toimivan kaupungin
edellytys.
Tervatoimituksien lisäksi Corte kuljetti laivoillaan verotulot, jotka kuuluivat Brahelle. Maataloustuotteiden lisäksi hän kuljetti laivoillaan myös veroina
saadut rahat, jotka oli pakattu tynnyreihin.494 Corte omisti parhaimmillaan neljä
alusta, mutta hänellä oli myös muita laivoja tilapäisesti käytössään. Cortella oli
työvoimana laivureita, jotka huolehtivat laivaliikenteestä. Eräs Corten käyttä488
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mistä laivureista avioitui myöhemmin Corten tyttären kanssa ja ryhtyi itsenäiseksi varustajaksi. 495 Omien ja Brahen tavaroiden lisäksi Corte kuljetti myös
muiden porvareiden tavaroita Tukholmaan kaupattavaksi.496 Corte oli ollut varakas porvari jo toimiessaan Oulussa, mutta Raahessa hänestä kasvoi Brahen
klienttinä todella huomattava kauppiasporvari.
Corten tärkeisiin tehtäviin kuului luotettavan informaation lähettäminen
Brahelle, sillä kuten edellä on mainittu, Brahe hallitsi vapaaherrakuntaansa
pääasiallisesti kirjeitse. Brahelle oli tärkeää saada säännöllisesti tietoa vapaaherrakunnan oloista. Cortelle tämä toimi lankesi osittain siksi, että hänellä oli vapaaherrakunnan virkamiehistä parhaat yhteydet Braheen jo senkin vuoksi, että
Raahe oli merenrantakaupunki. Corten ja Brahen kirjeenvaihto oli säännöllistä.
Corte kirjoitti Brahelle yleensä useita kertoja kuukaudessa ja monesti jopa peräkkäisinä päivinä, mikäli asia oli ajankohtainen.497
Koska viljalla oli merkittävä osa verotulojen kannossa, Corte kirjoitti Brahelle usein kadoista ja ylipäätään vuodentuloista. Esimerkiksi syksyllä 1663
pakkanen oli aiheuttanut kadon koko vapaaherrakunnan alueelle ja Corte oli
hieman huolissaan viljan riittävyydestä.498 Joskus kato kosketti vain osaa vapaaherrakunnasta, kuten vuonna 1657, jolloin Saloisten pitäjällä ja osalla Pohjanmaata oli veronmaksuvaikeuksia. Samanaikaisesti talonpoikien taakkaa lisäsi ylimääräinen sotavero, joka oli yhden ruistynnyrin verran talonpoikaa kohti.
Corte pyysikin Brahelta menettelytapaohjeita.499 Katovuodet aiheuttivat suuria
ongelmia vapaaherrakunnan väestölle, ja harvoin Corten pormestarikauden
aikana päästiin nauttimaan runsaasta sadosta. Ainoastaan kolme kertaa Corte
mainitsi kirjeissään Brahelle sadon olleen runsas.500
Henrik Corte oli Brahelle tärkeä klientti, ja Brahen tuen avulla Corte nousi
omassa paikallisyhteisössään huomattavan tärkeään asemaan. Vastapalvelukseksi Corten suorittamasta uskollisesta työstä Brahe palkitsi klienttinsä useilla
tiloilla, jotka lahjoitettiin Cortelle tämän eliniäksi. 501 Saavuttamansa aseman
turvin Corte pyysi Brahen apua auttaakseen oman poikansa Henrik Corte nuoremman hyvään asemaan yhteiskunnassa. Corte nuorempi saikin lainlukijan
toimen, sillä hän oli opiskellut lakia Turun akatemiassa ja toiminut auskultanttina Turun hovioikeudessa.502 Lisäksi Corte vanhemman toiveesta Corte nuorempi sai Brahelta valtakirjan Raahen kaupungin kirjuriksi vuonna 1672. Siviilivirkojensa lisäksi Corte nuorempi toimi myös maakapteenina puolustaen Kajaanin vapaaherrakuntaa venäläisiä vastaan. Myöhemmin hän kohosi sotilasurallaan majurin arvoon.503
Henrik Corte toimi osana Brahen klienttiverkostoa, mutta samalla hän
pystyi asemaansa hyödyntäen muodostamaan myös varsin laajan liiketoimin495
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taansa keskittyneen oman verkoston. Verojen kerääjänä ja kauppiaana hän pystyi harrastamaan talonpoikien kanssa tuottavaa liiketoimintaa näiden verotuotteilla.504 Kun hän vielä toimi laivurina varsin laajamittaisesti, ulottui hänen verkostonsa muillekin paikkakunnille aina Tukholmaan saakka eikä Tallinnaakaan
voida sulkea pois laskuista. Corten ja Brahen välinen patronus–klientti-suhde
onkin mainio esimerkki suhteen symbioottisesta luonteesta, jossa molemmat
osapuolet hyötyvät suuresti, ja tämä onkin syy siihen, miksi patronus–klientti–
suhteet olivat merkityksellisiä 1600-luvun ihmisille.
Useissa tapauksissa Brahen klientit sijoittuivat pysyvästi tiettyyn paikkaan
yhteisössä tai hallintorakenteissa. Poikkeuksena tästä ilmiöstä oli Antti Äimä,
joka teki pitkän uran Suomen kamariviskaalina. Hänen tehtävänsä erityisviranomaisena oli kiertää valvomassa valtionhallintoon liittyviä tehtäviä. Hänen tuli
järjestää asioita paikallistasolla ylempää tulevien määräysten mukaisesti. Tärkeänä tehtävänä oli myös valvoa valtion verotulojen keräämistä. Hänen tuli
yhtäläisesti valvoa niin kruunun kuin veronmaksajien etua. Ensisijaiseksi tehtäväksi aikaa myöten muodostuivatkin verotarkastajan tehtävät.505
Äimän toimenkuvaan kuului myös kaupunkien ja niiden pormestareiden
tilien tarkastaminen, missä hän osoittautui tarkaksi.506 Kuvaavaa kuitenkin on,
ettei hän tarkastanut Raahen kaupungin tilejä kertaakaan. Tämä kävi ilmi, kun
Raahen pormestarin Henrik Corten kuoltua kaupungissa suoritettiin maaherran
johdolla tarkastus. Myöskään minkäänlaisia kuitteja kaupungin talouden hoitamisesta ei ollut olemassa. Koska Corte oli Brahen luottoklientti, joka oli Äimän välityksellä asetettu virkaan, on ymmärrettävää, ettei Äimä tehnyt Raahessa tarkastuksia ilman Brahen nimenomaisia ohjeita.
Äimä oli vapaan ja säännöllisen liikkuvuutensa vuoksi poikkeava klientti,
jota patronus pystyi käyttämään hyvin laajalla mantieteellisellä alueella. Tämän
mahdollisti hänen virkansa poikkeuksellinen luonne Suomen ja Viipurin alueen
yleisenä verotarkastajana, jolla oli tehtävään laajat valtakirjat. Äimä ei ollut
riippuvainen vain yhdestä patronuksesta, sillä hänellä oli kontakteja useisiin
henkilöihin, jotka pystyivät edistämään hänen asioitaan.
Ennen kamariviskaaliuttaan Äimä toimi kihlakunnanvoutina ensin YläSatakunnassa ja sittemmin Ala-Satakunnassa. Suomen kenraalikuvernööri Gabriel Bengtsson Oxenstierna nimitti hänet vuonna 1633 kamariviskaalin virkaan. 507 Sittemmin valtakunnan amiraaliksi ylenneen Gabriel Oxenstiernan
puoleen Äimä kääntyi vielä vuonna 1654 pyytäen tätä auttamaan hänet johonkin muuhun virkaan. Varovaisuuden nimissä hän kääntyi samassa asiassa
myös Per Brahen klientin kamarineuvos Johan Apelgrenin puoleen, sillä Äimä
toimi pääsääntöisesti Brahen klienttinä.508
Tarvitessaan palvelusta Äimän ei tarvinnut aina kääntyä vain Brahen,
suurimman tukijansa, puoleen. Tammikuussa 1656 hän lähestyi Kokemäen vapaaherrakunnan haltijaa, kenraali ja valtaneuvos Arvid Forbusta, anomuksella,
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jossa hän pyysi vävylleen virkaa suomalaisesta ratsuväestä.509 Vastapalveluksi
Äimä oli valvonut Kokemäen vapaaherrakunnan veronkantoa Forbuksen toimiessa Pommerin kenraalikuvernöörinä.510
Äimän asemaa kuvastaa myös hänen suhteensa maaherra Lorentz Creutziin. Maaherra asettui vuonna 1654 tukemaan Äimää tämän kiistellessä Pälpälän kartanon omistuksesta. Maaherran tuki oli merkittävä asian ratkaisussa.
Creutzin ja Äimän välisessä kirjeenvaihdossa maaherra kutsuukin Äimää veljekseen, mikä yleisesti tarkoitti toisen osapuolen tunnustamista tasavertaiseksi.
Vastapalvelukseksi Äimä toimi maaherran sijaisena lakimääräisillä käräjillä.511
Äimän sosiaalinen asema viittaa selkeästi patronuksen asemaan, koska varsinkin Creutz käyttäytyi Äimää kohtaan kuten patronus toista patronusta kohtaan.
Kuitenkin Äimän toiminta oli pikemminkin klientin toimintaa. Henkilöiden
välillä oli myös tuona aikana tärkeäksi koettu säätyero, sillä Äimä ei ollut
Creutzin tavoin aatelinen.
Äimän toimintaan klienttinä vaikutti suuresti hänen kamariviskaalin virkansa. Sen vuoksi useat henkilöt tunsivat tarvetta pitää yllä yhteyksiä häneen,
sillä Äimän liikkuvuus laajalla maantieteellisellä alueella teki hänestä hyödyllisen klientin monille henkilöille. 512 Äimän tärkein patronus oli kuitenkin Per
Brahe. Toimiessaan Suomen kenraalikuvernöörinä Brahe oli Äimän esimies.
Hänen antamillaan valtakirjoilla Äimä oli toiminut ainakin vuodesta 1639 lähtien.513 Yhdeksi tehtäväksi Brahe antoi Äimälle postinkuljetuksen kehittämisen.514
Tämä oli tärkeää, sillä informaation kulku eri alueiden välillä oli oleellista, jotta
hallinnollisia toimenpiteitä tai ohjeita saataisiin välitettyä. Monesti isojakin alueita hallittiin miltei tyystin kirjeenvaihdon perusteella.
Muutamissa tapauksissa Brahe antoi verotarkastajan toimen lisäksi Äimän
hoidettavaksi virkamiesten palkanmaksun. Heinäkuussa 1652 Brahe kirjoitti
Äimälle ohjeita hovioikeuden asessorin Georg Sylviuksen palkanmaksusta.515
Toisen palkanmaksumääräyksen Äimä sai Brahelta elokuussa 1653, kun hänen
oli toimitettava 700 taalerin palkka Uudenmaan ja Hämeen läänin maanmittarille Laurentius Schrodarukselle.516 Äimä näki paljon vaivaa, mikä viittaa siihen,
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että kyseessä olivat erityiskohtelua ansainneet henkilöt. 517 Brahe halusi varmistaa palkkojen maksamisen aikana, jolloin palkkaa jouduttiin pahimmassa tapauksessa odottamaan elinikä.
Brahe käytti Äimää myös puhtaasti omien asioidensa hoitamiseen. Vuonna 1652 Brahe määräsi Äimän tarkastusmatkalle Brahen Kajaanin vapaaherrakuntaan, vaikka Äimä olikin kruunun virkamies. Persoonalleen uskollisena
Äimä ei suostunut antamaan puhtaita papereita klienttiverkoston henkilöille.
Hän kohdisti kuitenkin kritiikkinsä lähinnä alempiin virkamiehiin ja papistoon.518 Vastapalveluksena Brahe piti huolta siitä, että Äimä sai osansa kruunun
lahjoittamista tiloista. Nämä olivatkin Äimälle tärkeitä, sillä hänen palkkansa
juoksi epäsäännöllisesti. Joutuipa Brahe henkilökohtaisesti kirjoittamaan ohjeita
Pohjanmaan maaherralle Hans Kylellekin, jotta kamariviskaali saisi viranhoitoonsa välttämättä tarvitsemansa matkarahat.519 Kuningatar Kristiina lahjoitti
Äimälle eliniäksi Laukalan ja Mäkelän autiotilat Eurassa.520 Lahjoitusten ja itse
hankittujen tilojen myötä Äimälle kertyi huomattavasti verovapaata maata.
Kuningatar Kristiina tarjosikin Äimälle aatelisarvoa nimellä Ljusenstjerna, mutta tästä kamariviskaali kohteliaasti kieltäytyi.521
Brahe ulotti palkkion Äimän itsensä lisäksi tämän sukulaisille. Äimän toisen vaimon Margareetta Ketermannin velipuolelle maisteri Johan Ketermannille Brahe järjesti 200 taalerin stipendin.522 Tämäkään raha ei vaivattomasti päätynyt asianomaisten haltuun, vaan johti pitkälliseen kirjeenvaihtoon useiden
henkilöiden kesken.
Antti Äimä oli omana aikanaan poikkeuksellinen henkilö ja hänen kamariviskaalin virkansa harvinainen. Hän toi selkeästi esille suomalaisuutensa ja
valvoi lähes pyyteettömästi kruunun etuja. Samalla hän kuitenkin säilytti hyvät
suhteet aateliin valvoen heidänkin etujaan. Hänen tehtäväkuvansa oli kontrolloida rahvasta ja valvoa, ettei aatelisten etuja väärinkäytetty. Käytännössä tämä
tarkoitti Äimän valvovan, ettei tiloja pidetty verovapaana aateluuden nimissä,
kun tilan haltija oli aatelin ulkopuolelta. Äimä suorittikin tarkkoja sukuselvityksiä todetakseen mahdolliset väärinkäytökset.523
Klienttijärjestelmässä Äimää on vaikea sijoittaa yksiselitteisesti mihinkään
tiettyyn kategoriaan. Tämä johtui Äimän kamariviskaalin viran tarjoamista
mahdollisuuksista luoda laajat kontaktit eri klienttiverkostoihin, mikä oli jokseenkin poikkeavaa. Äimä oli Brahen klientti, mutta ei läheskään niin riippuvainen patronuksestaan kuin aikakauden muille klienteille oli tavallista. Kontaktiensa avulla Äimä pysyi ajamaan asioitaan monen eri henkilön kautta. Kui517
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tenkin hän tiesi, että ainoastaan Brahen kaltainen henkilö voisi järjestää hänelle
kaikkein suurimmat lahjoitukset. Äimä eroaa useasta aikalaisestaan, sillä hänen
strategianaan oli haalia omaisuutta kasaan vähin erin pieninä palasina, joista
aikanaan muodostui suuri kokonaisuus. Tähän strategiaan voidaan katsoa kuuluvan hänen kieltäytymisensä aatelisarvosta. Hän ajatteli taloudellisesti ja oli
tietoinen yhteiskunnallisesta rakenteesta, jossa köyhillä aatelisilla oli varsin kurjat olosuhteet. Siinä missä monille aikalaisille aatelisarvo oli kunnianhimoinen
päätavoite, se oli Äimälle asia, jota oli syytä karttaa.
Äimän kautta klienttijärjestelmää voidaan tarkastella varsin syvällisesti.
Äimä tuo selkeästi esille klienttijärjestelmän toiminnan, mutta myös riippumattomuuden siitä. Jos henkilö pystyi luomaan riittävän määrän kontakteja vaikutusvaltaisiin henkilöihin, oli hänellä mahdollisuus toimia itsenäisemmin klienttijärjestelmässä. Äimä ei ollut täysin riippuvainen järjestelmästä, mutta ei toiminut myöskään sen ulkopuolella. Pystyäkseen hoitamaan virkaansa hänen oli
käytettävä klienttijärjestelmää hyväkseen. Brahen kaltaisen auktoriteetin avulla
Äimän oli helpompi saada maaherrat noudattamaan antamiaan ohjeita. Äimä
antaakin hyvän kuvan 1600-luvun klienttijärjestelmän ulottuvuuksista.

5

VERKOSTOT TOIMINNASSA
Cujvis enim ex populo & infimâ plebe per virtutis viam ad fumma eniti nunquam denegatum fuit.524
Michael Wexionius-Gyldenstolpe, 1650

5.1 Käytännön meritokratiaa
Puhdasoppisuuden aikakaudella korostettiin hierarkkista maailmankuvaa,
harmonian ja muuttumattomuuden ihannointia. 525 Per Brahe omaksui nämä
ominaisuudet täydellisesti, ja kun muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa voimakkaammin 1650-luvulta lähtien, hän koki ne lähes sokkina.526 Vaikka muuttumattomuutta ja staattisuutta ihannoitiin ja sen ideaa pyrittiin toteuttamaan tai ainakin saarnaamaan yhteiskunnan jäsenille, todellisuus oli kuitenkin jatkuvaa
muutosta. Aateli oli saanut kammettua itselleen paremman aseman vähin erin
1500-luvulla, ja viimeistään 1611, Kustaa II Adolfin kuninkaanvakuutuksesta
lähtien, sillä oli teoreettinen yksinoikeus valtion hallinnollisiin virkoihin. Kuninkaan lupaus vahvistettiin vuoden 1617 aatelisprivilegioilla.527 Käytännössä
aatelilla oli hankaluuksia täyttää velvoitettaan valtion virkamiehinä, sillä päteviä henkilöitä ei aluksi ollut riittävästi. Tilannetta paikattiin aateloimalla ne virkamiehet, jotka oli nimitetty aatelisille privilegioiden perusteella varattuihin
virkoihin. Jo 1650-luvun jälkeen tilanne oli kääntynyt kamppailuksi parhaista
viroista.
Lukumääräisesti aatelin keskuudesta olisi löytynyt tarpeeksi miehiä valtion virkamiehiksi, mutta joukkoa verotti kaksi merkittävää seikkaa: armeija ja
kyvykkyys virkojen hoitamiseksi. Kun yhtälöön vielä lisätään hallinnon kasvu
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ja sitä kautta virkamiesten kasvava tarve, tuska kanslerin toimistossa yltyi lähes
sietämättömäksi. 528 Ideologia aatelin elämäntehtävästä sotilaina oli alkanut
murtua jo 1500-luvulla, vaikka osa edelleen piti kiinni sotilaskunniasta aatelin
perimmäisenä tarkoituksena. Osa aatelista näki kuitenkin tulevaisuutensa kuninkaan virkamiehinä, etenkin juuri aateloidut henkilöt, jotka olivat käsityöläistai talonpoikaisperheistä. Tämän muutoksen seurauksena syntyi uusi sosiaalinen ryhmä: yliopistokoulutetut virkamiehet.529
Koulutuksen merkityksen kasvaminen ei kuitenkaan johtanut suoraan
virkamiesprofession 530 syntymiseen, jossa koulutuksen kautta saavutettu erikoisosaaminen olisi ollut peruste virkamiehenä toimimiselle. Muodollisia pätevyysvaatimuksia virkamiehille esitettiin vasta 1700-luvulla531 ja modernin profession syntyminen ajoitetaan yleisesti 1800-luvun lopulle. 532 Vaikka meriitit
eivät olleet tärkeässä osassa, oli kyvyillä hoitaa virkaa merkitystä tehtäviä jaettaessa. Aateli, joka oli saanut privilegioiden kautta oikeuden hallinnon virkoihin, perusteli oikeuksiaan nimenomaan säätynsä jäsenien kyvyillä hoitaa näitä
tehtäviä.533
Meriittien käyttäminen perusteena sopivuudesta virkaan oli osittain mahdotonta 1600-luvulla, koska mitään määritelmiä tarvittavasta pätevyydestä ei
ollut olemassa. Olemassa olevat säännöt koskivat lähinnä työskentelyaikoja ja
tapoja. Esimerkiksi hovioikeudessa toimivien asianajajien pätevyysvaatimuksiin ei sisällytetty yliopistollista koulutusta, vaikka se käytännössä oli suositeltavaa. Oikeuslaitoksella oli 1600-luvun lopussa tavoitteena asettaa asianajajille
pätevyysvaatimuksia, mutta muutoin ehdotuksia ei saatu ajettua läpi vielä kyseisellä vuosisadalla.534 Sosiaalisia verkostoja käytettiinkin hyväksi silloin, kun
tarvittiin oikeusapua.535 Patronukset värväsivät klienteikseen henkilöitä, jotka
tunsivat lain. Klientit turvautuivat patronuksen apuun tarvitessaan lainopillisia
neuvoja tai suoranaista apua oikeusjutuissa.
Juridisen koulutuksen puute johtui osaltaan vahvasti teologiaan painottuvista yliopisto-opinnoista,536 ja osittain siitä syystä asianajajaprofessio pysyi vie528
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lä 1600-luvulla statusprofessiona, joka oli kiinteässä yhteydessä hallitsevaan
sosiaaliseen ja poliittiseen eliittiin klienttiverkostojen avulla. 537 Lakiasioiden,
verotusten ja muiden hallinnollisten tehtävien hoitajiksi tarvittiin koulutettuja
henkilöitä, joilla oli tehtävään soveltuva koulutus. Aikaisemmin näitä tehtäviä
voutien ohella oli hoitanut pappissääty, koska sillä oli hallussaan kirjoittamisen
jalo taito.538 Aateli oli kuitenkin vaatinut itselleen sosiaalisen statuksen sisältävät virat privilegioin, vaikka sen keskuudessa tehtäviin sopivan koulutuksen
merkitys oli jäänyt käytännössä vähäiseksi.
Ruotsin käydessä melkein jatkuvasti sotia 1600-luvulla oli luonnollista, että aatelisideologia painottui edelleen armeijaan. Nuorten aatelisten koulutuksessa pääsääntöisesti tähdennettiin ominaisuuksia ja taitoja, joista oli hyötyä
armeijassa ja sodassa. Mitä vanhempaa aatelissukua edustettiin, sitä vähemmän
siviilihallinnolle hyödyllistä koulutusta nuorelle annettiin. Erityisesti niille nuorille, jotka pyrittiin sijoittamaan lähelle kuningasta eli hoviin, hallinnollisella
koulutuksella ei ollut suurta merkitystä.539
Aatelisnuorten kirjallinen sivistys oli lähinnä antiikin klassikoiden opiskelua ja lyhyitä vierailuja Euroopan eri yliopistoihin. Antiikin tuntemus oli tärkeää, sillä koko aatelisideologia pohjasi vahvasti antiikkiin. Tärkeänä oppiaineena
pidettiin geometriaa, koska siitä oli eniten hyötyä sotilaallisissa asioissa.540 Aatelisperheiden tavoitteena oli saada jälkikasvu mahdollisimman lähelle kuningasta ja sitä kautta hyviin armeijan virkoihin. Hovi toimikin eräänlaisena nuorten aatelispoikien ja kuninkaan kohtauspaikkana, jossa hyvin palvelleena oli
mahdollisuus tulla nimitetyksi armeijaan, ja siellä sai edelleen palvella kuningasta kunniakkaasti hänen vierellään tai kuolla hänen puolestaan. Hovista siirryttiin hallinnollisiin siviilivirkoihin ainoastaan silloin, kun kyseessä oli jokin
erityisen korkea siviilivirka, kuten esimerkiksi maaherran virka.541
Aatelisideologia 1600-luvulla painottui maaomistukseen, ja Per Brahe
vanhemman mukaan aatelisten oli kaupankäyntiä harjoittaessaan toimittava
hienotunteisesti ja varovasti, koska vaarana oli joutua huonoon maineeseen
omassa vertaisryhmässä. 542 Historioitsija Peter Englund kiinnittää huomiota
Brahen tapaan ilmaista asia siten, että se koskee nimenomaan Ruotsia, ja päättelee tästä, ettei Brahe toista kenenkään ulkomaalaisen kollegan mielipidettä eikä
antiikin kirjoituksista nousevaa näkemystä. Näin ollen Brahen näkemys kertoo
meille juuri sen, miten ruotsalainen aateli kaupankäynnin omakohtaisesti koki
ja kuinka se oli sidoksissa aatelisideologiaan.543
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Per Brahe vanhemman näkemys oli kuitenkin hieman modernimpi verrattuna muuhun aateliin, vaikka hänkin piti maanomistusta edelleen aatelin pääasiallisena tulonlähteenä. Sadassa vuodessa asiat kuitenkin muuttuivat radikaalisti, kun vuonna 1680 alkanut iso reduktio pyyhkäisi aatelilta suuren osan
maaomaisuutta takaisin kruunulle. Maaomistukseen perustunut vanha aatelisideologia oli pakotettu taipumaan uusiin muotoihin, ja kaupankäynnistä aatelin keskuudessa tuli yleisemmin hyväksyttävää.544
Vaikeus rekrytoida päteviä virkamiehiä kiteytyi vasta Axel Oxenstiernan
tullessa valituksi kansleriksi. Hän kiinnitti erityisesti huomiota pätevien henkilöiden vähyyteen ja nopeasti tarkensi syyn koulutuksen puutteellisuuteen sekä
olemassa olevan koulutuksen hyödyttömyyteen. Hänen johdollaan yliopistolaitosta alettiin voimakkaasti kehittää perustamalla uusia yliopistoja (Tarto 1632 ja
Turku 1640) sekä muokkaamalla jo olemassa olevan Uppsalan yliopiston oppiaineita teologiasta lähemmäksi käytännöllisempiä aineita. Tavoitteissa ei kuitenkaan varsinaisesti onnistuttu, sillä yliopistojen opetus 1600-luvulla säilyi
edelleen vahvasti teologiaan painottuneena. Toisaalta sosiaalinen ja poliittinen
eliitti ei pitänyt koulutuksen puutetta suurena haittana, sillä se mahdollisti
omien klienttien kouluttamisen ja sijoittamisen hallinnollisiin virkoihin koulutuksen varjolla.545

5.2 Koulutetut klientit
Per Brahe vanhempi ymmärsi koulutuksen merkityksen aatelisnuorille ja siten
koko aatelille, sillä sivistyksen kautta aatelisääty pystyi erottautumaan omaksi
ryhmäkseen ja perustelemaan erityisasemaansa.546 Brahelle aatelislasten kouluttaminen ei ollut pelkästään muodollisuus, vaan hän koetti aidosti vaikuttaa
koulutuksen laatuun ja monipuolisuuteen. Vaikka sotilaallinen koulutus oli
tärkeää aatelisnuorille, ei lukeneisuutta saanut väheksyä, vaan siihen piti erityisesti kannustaa. Omassa opaskirjassaan aatelisnuorille hän kirjoittikin, että
maailma on täynnä kirjoja kaikenlaisista asioista.547 Vielä 1500-luvulla Per Brahe
vanhemman oppeja ei otettu vakavasti, sillä hyvien hallintomiesten tarve ei ollut akuutti. Vasta 1600-luvulla kasvanut ulkopoliittinen paine hallinnon kehittämiseksi käänsi katseet koulutuksen merkitykseen ja kehittämisen tarpeellisuutteen.
Koulutuslaitosta alettiin uudistaa 1630-luvulta lähtien. Se oli kuitenkin hidasta eikä tuloksia ollut aikaa odotella. Yliopistokoulutuksen rinnalla kollegiot
alkoivat itse kouluttaa virkamiehiä auskultointimenetelmän keinoin. Silti vir544
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Englund 1994, 245. Aateli lähti liiketoimintaan mukaan toden teolla vasta 1670luvulta lähtien, koska se pystyi maaomaisuuden avulla keräämään kokoon riittävät
pääomat. Vilkuna 1994, 119.
Ahnlund 1940, 379–388; Gaunt 1975, 34–38; Wetterberg 2002a, 371–377; Karonen 2006,
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kamiehistä oli pulaa. Usein kollegioiden itse kouluttamat henkilöt aateloitiin,
jotta muodollinen pätevyys saavutettaisiin. Uusaateloinnista löydettiinkin osittainen ratkaisu, joka myöhemmin johti kriteerit täyttävien virkamiesten ylitarjontaan.548 Aatelisarvoa ei juuri saanut siviilipuolella muutoin kuin hyvien suosittelijoiden kautta. Usein klientillä siintelikin silmissä aateluuden autuus. Todellisuus saattoi olla kuitenkin karu näille uusaatelisille, jotka huomasivat uudesta arvostaan huolimatta olevansa edelleen patronusten antamien palkintojen
armoilla.
Tie kohti hallintovirkaa alkoi usein yliopiston kautta. Ensimmäisen rahoituksen saattoi ylioppilaalle kustantaa hänen kotipaikkakuntansa mahtihenkilö
tai kirkonmies. Toisaalta rahoituksen oli voinut kustantaa myös suku. Yliopisto
myönsikin stipendejä oppilailleen, tosin konsistorilla saattoi olla stipendien jaossa omat intressinsä. Turun kuninkaallisen akatemian perustamisesta lähtien,
vuodesta 1640 aina 1660-luvulle, stipendin saajat olivat valtaosin Pohjanlahden
länsipuolelta saapuneita oppilaita.549 Toki konsistori otti stipendejä myöntäessään huomioon, kenen klientistä oli kyse. Esimerkiksi Per Brahe lähetti säännöllisesti omasta koulustaan Visingsöstä oppilaita saamaan korkeampaa opetusta
Turun akatemiaan.550 Yliopistoajasta muodostui tulevaisuuden kannalta käänteentekevä vaihe. Opiskeluaikana oli löydettävä oikeat kontaktit, jotta mahdollisuus hyvään virkaan aukeaisi. Axel Oxenstiernan ja Per Brahen kaltaiset henkilöt valtahierarkian huipulla etsivät riittävän pystyviä oppilaita hallintokoneistoon.551
Näin tapahtui myös Johan Salviukselle, josta tuli Axel Oxenstiernan
klientti.552 Oxenstierna kustansi Salviuksen opintomatkoja ja sai myös hankittua
hänelle kuninkaan myöntämän matkastipendin. Salviuksen ura oli nousujohteinen. Oxenstierna otti Salviuksen kansliakollegioon. Myöhemmin Salvius aateloitiin, jotta hän voisi hoitaa tärkeämpiä virkoja kyseisessä kollegiossa. 553
Myös hyvien sukujen pojat tarvitsivat vaikutusvaltaista patronusta. Turun hovioikeuden presidentin Jöns Kurckin poika aloitti opintonsa Turun akatemiassa
mutta siirtyi nopeasti Uppsalaan. Kurckin suku oli avioliiton kautta tullut osaksi mahtavaa Oxenstiernojen sukua. Axel Oxenstierna halusi sukulaispoikansa
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Karonen 1996, 56–57.
Strömberg 1996, 80.
Brahe lähetti vuosien 1640–1680 välisenä aikana 60 oppilasta Visingsöstä akatemiaan.
HYYM, hakusana ”Visingsö”.
Usein kollegioita johtavat henkilöt palkkasivat omia klienttejään kollegion alempiin
virkoihin. Aatelittomien virkamiesten määrä kollegioissa kasvoikin tasaisesti koko
1600-luvun. Jyrkempi kasvu ajoittui vuosisadan puoleenväliin. Ks. Asker 1990, 93.
Jokipii 1990, 36.
Norrhem 1993, 53–54 (laajemmin 50–68). Norrhem luo katsauksen virkamiesten rekrytointiin laajemmalti 1600-luvulla ja huomioi suuriakin eroja rekrytointimenetelmissä. Nimitykset kollegioihin eivät aina olleet yksinkertaisia, vaikka nimitys tulikin
kuninkaan nimissä. Usein muutamat mahtavat patronukset joutuivat kiistoihin nimitysasioissa ja varmasti myös jonkinlaisia suullisia sopimuksia tehtiin. Nimityksiin
vaikutti myös valtionhallinnon tila. Holhoojahallituksen aikana nimitykset myötäilivät selvemmin vahvimpien verkostojen etuja, kun taas vahvan kuningashallinnon
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lähemmäksi voidakseen valvoa hänen edistystään tarkemmin ja järjesti hänet
Uppsalaan opintojaan jatkamaan.554
Jo ennen Per Brahen nimittämistä kenraalikuvernööriksi oli Turkuun
puuhattu yliopistoa, mutta vasta Brahen myötä asia edistyi.555 Brahe oli heti
Suomeen saavuttuaan ottanut tehtäväkseen nimittää itse henkilöt melkein joka
ikiseen virkaan, vaikka kuinka mitättömään. Yliopisto Turussa oli Brahelle mitä
mainioin paikka kouluttaa valioklienttejä, joita pystyisi sijoittamaan kaikkialle
valtakuntaan. Yliopiston perustaminen ei kuitenkaan käynyt kädenkäänteessä,
vaikka sen puolestapuhujia oli runsaasti. Hovioikeuden presidentti Jöns Kurck
oli erityisen kiinnostunut akatemian perustamisesta, koska pätevien henkilöiden saaminen hovioikeuteen oli tuskallisen vaikeaa. Aikaisemmin oli turvauduttu auskultointiin, joten juristikoulutuksen tarpeellisuus Turussa oli ilmeistä.
Samoin piispana toiminut Isak (Isaacus) Rothovius kaipasi osaavia pappeja pitämään jääräpäisen kansan ruodussa. 556 Osittain Rothoviuksen vaikutuksesta
akatemian koulutus painottui pitkään teologiaan, mikä oli linjassa valtakunnassa vakiintuneeseen puhdasoppisuuteen.
Per Brahe toimi akatemian suojelijana, ja vuodesta 1646 lähtien kanslerina
aina kuolemaansa saakka. Näin Brahella oli jo muodollisesti suurin päätäntävalta akatemian asioihin.557 Kanslerin toimessaan Brahe ei aina myötäillyt konsistorin päätöksiä ja osissa tapauksista, joissa hän teki ratkaisunsa konsistoria
vastaan, oli kyseessä Brahen ja yliopiston välinen eturistiriita. Brahe saattoi varsin jyrkästikin tukea omia klienttejään konsistoria vastaan558 tai jopa nimittää
virkaan oman klienttinsä ohi normaalien nimitysmenetelmien. Konsistori ymmärsi asemansa ja yritti mahdollisimman paljon myötäillä kansleria nimitystä
varten laatimassaan esityksessä. Akatemiasta muodostui Brahelle todellinen
kultakaivos oman klienttiverkoston rakentamisen kannalta. Hän pystyi kouluttamaan klienttejään hallitsijan tai akatemian myöntämien stipendien turvin ja
Turkuun oli verraten helppoa saada myös ruotsalaisia oppilaita, jotka valmistuttuaan sijoittuivat eri virkoihin Pohjanlahden länsipuolelle. Brahen klienteillä
oli sekä tukijansa että asianmukainen koulutus, joten suuria esteitä viran saamiselle ei syntynyt.
Brahen klientin Andreas Thuroniuksen tie Turun akatemiaan oli osittain
varsin tyypillinen 1600-luvun aikakaudelle. Papisto pyrki kouluttamaan poikansa, jotta nämä voisivat saada hoidettavakseen kirkollisen viran.559 Tällä toimenpiteellä he halusivat varmistaa itselleen vanhuudenturvan ja lapsilleen
mahdollisimman hyvän aseman yhteiskunnassa. Thuroniuksen isä Thuro Teo-
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Strömberg 1996, 141–142; Lagerstam 2007, 55.
Yliopiston ideoijiksi voidaan sanoa kenraalikuvernööri Nils Bielkeä, Turun hovioikeuden presidenttiä Jöns Kurckea ja piispa Rothoviusta. Ks. Lehtinen 1961a, 225–229;
Klinge 1987a, 73; Karonen 2008, 284.
Klinge 1987a, 73–75.
Yliopistojen toimintaa ohjattiin valtakeskuksista klienttijärjestelmän avulla. Pumfrey
& Dawbarn 2004, 176.
Heikkinen 1969, 127.
Turun akatemiaan 1600-luvulla kirjautuneista opiskelijoista noin puolet oli pappien
poikia. Laurikkala 1927, 173.
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dori toimi ensin kappalaisena ja sittemmin kirkkoherrana Hämeenkyrössä.560
Hän tunsi akatemian toimintaa ja oivalsi sen merkityksen, sillä hän oli Hämeenkyröstä ainoa pappissäätyyn kuuluva henkilö, joka edusti säätyään akatemian vihkiäisissä 15.7.1640.561
Jo Porin triviaalikoulun rehtori Andreas Johannis Keckonius huomasi
Thuroniuksen lahjakkuuden. Hänen johdollaan Thuronius keskittyi erityisesti
filosofiaan, jossa tärkeitä aineita olivat logiikka ja klassinen retoriikka. Nämä
aineet jättivät Thuroniukseen lähtemättömän vaikutuksen ja myöhemmin hänen uransa yliopistossa suuntautui juuri filosofian alalle.562
Thuronius toimi opiskeluaikanaan väitöstilaisuuden respondenttina neljä
kertaa. Maisteriksi valmistuakseen piti 1600-luvulla julkaista kaksi väitöskirjaa.
Ensimmäinen oli pro exercitio, jonka tarkoituksena oli harjoittaa respondenttina
toiminutta ylioppilasta latinan kielen kirjalliseen ja suulliseen taitoon. Toinen
väitöskirja oli laajempi pro gradu -työ, jonka piti muodostaa erityinen kokonaisuus. Väitöskirjojen julkaiseminen oli respondentin vastuulla, vaikka sen oli
kirjoittanut väitöstyön ohjaaja. Ainostaan pro gradu -työn edellytettiin olevan
respondentin itsensä laatima.563
Ei ollut aivan tavatonta, että ylioppilaat julkaisivat neljä väitöstyötä, mutta
huomionarvoista kylläkin. Andreas Thuronius ei ollut opiskelijoiden köyhimmästä päästä, ja hän oli lahjakkuutensa ansiosta saanut tukea opettajiltaan. Ensimmäisen kerran Thuronius toimi respondenttina kesäkuussa 1651564 professorien Thauvoniuksen ja Alanuksen johdolla, uudelleen jo saman vuoden lokakuussa Alanuksen johdolla ja kolmannen kerran professori Vigeliuksen johdolla 1652.565 Pro gradu -työtänsä hän puolusti julkisesti 1653 valmistuen maisteriksi.566
Andreas Thuroniuksen opintomenestys Turussa vaikutti hänen elämänvaiheisiinsa ja hän menestyi hyvin urallaan.567 Ilman koulutusta tuskin hänellä
olisi ollut vastaavia mahdollisuuksia. Koulutus ei automaattisesti taannut mitään, mutta se antoi mahdollisuuden kilpailla viroista, jolloin klienttijärjestelmän tuella voitiin saavuttaa ratkaiseva etu lopullisessa valinnassa.
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5.3 Virka patronuksen armosta
Per Brahen isä Abraham Brahe oli vuonna 1622 hävinnyt Uppsalan yliopiston
kanslerinvaalin. Vastavetona hän oli mukana perustamassa Västeråsin koulua
kilpailijaksi Uppsalan yliopistolle ja muodostamassa alueelle Brahen suvun ja
Rudbeckius-suvun poliittisen leirin. Abraham Brahe toimi Taalainmaan laamannina ja Rudbeckius oli Taalainmaan hiippakunnan piispa. Kun myös Rudbeckius vuonna 1637 hävisi Uppsalan kanslerinvaalin, suuntasi kumpikin osapuoli tarmonsa Turun akatemian perustamiseen. Kun akatemia sitten 1640 perustettiin, vaikutti Rudbeckius suuresti professorien valintaan.568 Brahen poliittiselle vastustajalle, kansleri Axel Oxenstiernalle, oli tärkeää pystyä valvomaan
myös uutta yliopistoa, joka oli luisumassa täysin Brahen vaikutusvallan piiriin.
Yliopistoista oli muodostunut tärkeitä solmukohtia modernisoituvassa yhteiskunnassa, jossa oli ryhdytty rakentamaan aatelissäädystä hallinnollista virkasäätyä. Taatakseen luotettavan tiedonkulun yliopistolta Oxenstiernan oli sijoitettava sinne oma klienttinsä.569
Oxenstiernan valinta osui Michael Wexionius-Gyldenstolpeen, mutta nimitys Turkuun politiikan ja historian professoriksi ei ollut hänelle mieleinen
uutinen. Hän oli perheineen asettunut Växjöhön ja piti hallussaan hyvää ja
varmatuloista virkaa. Siirtyminen Suomeen merkitsisi maallisen omaisuuden
myymistä mitättömään hintaan ja muuttoa vieraalle paikkakunnalle, jolla oli
kurja maine. Tiedon saatuaan Wexionius-Gyldenstolpe matkusti kiireesti Nyköpingiin tapaamaan patronustaan ja pyysi vapautusta nimityksestä. Oxenstierna ei pyyntöön suostunut, koska katsoi Wexionius-Gyldenstolpen siirtymisen akatemiaan tärkeäksi. Kanslerin mielestä Wexionius-Gyldenstolpen velvollisuus oli ottaa virka vastaan ja hän huomautti nimityksen olevan pikemmin
käsky kuin ehdotus. Klientin tuli kuuliaisesti matkustaa Turkuun ja ryhtyä hoitamaan määrättyä virkaa.570 Klienttijärjestelmä oli kylmästi näyttänyt Michael
Wexionius-Gyldenstolpelle nurjan puolensa.
Klientit sijoittuivat aina patronuksen ehdoilla, mikä klientin kannalta saattoi olla henkisesti ja taloudellisesti raskasta. Hyvän patronuksen verkostoon
pääseminen oli onnekasta klientin elämänlaadun kannalta. Ristiriitoja saattoi
syntyä patronuksen ja klientin välille, jos vakiintuneeseen suhteeseen tuli yllättäen muutospaineita. Wexionius-Gyldenstolpelle raskasta oli nimenomaan vakiintuneen elämän rikkoutuminen. Oli kuitenkin patronus Oxenstiernan etujen
mukaista sijoittaa Wexionius-Gyldenstolpe uudelleen paikkaan, jossa hänestä
olisi enemmän hyötyä. Olihan se hänen oikeutensa, sillä hän oli WexioniusGyldenstolpen nykyiseenkin asemaan nostanut.
Wexionius-Gyldenstolpe ei voinut muuta kuin pyytää, ettei hänen tarvitsisi lähteä Turkuun. Lähdettävä oli, sillä muutoin hän olisi menettänyt pat568
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ronuksen, joka oli tehnyt paljon hänen hyväkseen. Wexionius-Gyldenstolpelle
ei käytännössä jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lähteä matkaan. Hän ilmoitti
Oxenstiernalle matkasuunnitelmansa kirjeitse toukokuussa 1640 ja vahvisti olevansa matkalla Turkuun vastaanottamaan professorin viran.571 Muutto oli ilmeisesti painanut kovasti Wexionius-Gyldenstolpen mieltä, sillä vielä yli vuotta
myöhemmin hän kirjoitti Per Brahelle, että hän mieluummin olisi pysynyt Växjössä. Hän oli joutunut matkustamaan useita kertoja Växjön ja Turun välillä
saadakseen asiansa hoidettua. Tästä matkustelusta oli aiheutunut suuret kustannukset, jotka olivat varmasti köyhdyttäneet Wexionius-Gyldenstolpen taloutta, ja hän pyysikin taloudellista apua Brahelta. Samoin raskaaksi oli käynyt
sosiaalisten suhteiden menettäminen, sillä sukulaiset ja ystävät jäivät Ruotsiin.572
Wexionius-Gyldenstolpe alkoi kuitenkin rakentaa uraa Turussa ja siirtyi
vähitellen Per Brahen verkostoon. Ratkaisullaan hän halusi turvata vakaan
elämän Turussa, sillä uusi muutto ei enää olisi ollut mielekästä. Brahella oli
suuri vaikutusvalta Suomen puolella. Wexionius-Gyldenstolpen ja hänen perheensä kannalta oli parempi siirtyä Brahen klientiksi. Se takaisi myös paremmat
mahdollisuudet menestyä uudessa yliopistossa. Sen voi sanoa olleen onneksi
akatemialle, joka sai Wexionius-Gyldenstolpesta hyvän professorin. Tämän
maine on säilynyt ansiokkaana jälkipolville asti. Suureksi iloksi se oli myös
Brahelle, joka sai hänestä hyvän klientin ja – mikä parasta – kilpailevasta verkostosta.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe halusi urallaan eteenpäin, ja kovan yrittämisen jälkeen hänet nimitettiin asessoriksi Turun hovioikeuteen 1657. Koska
Wexionius-Gyldenstolpen siirtyminen hovioikeuteen oli ollut tiedossa pidemmän aikaa, oli Brahen helpompi valmistella korvaavan klientin asettamista akatemiaan.573 Brahe ei ollut harmissaan Wexionius-Gyldenstolpen siirtymisestä,
sillä hänen toimintansa hovioikeudessa oli patronukselle hyödyllistä. Uuden
klientin sijoittaminen akatemiaan ei tuottanut ongelmia, mikäli sen valmisteli
huolellisesti.
Vaikka tärkeillä patronuksilla oli huomattava valta päättää virkanimityksistä tai suuri vaikutusvalta nimityksen vahvistavaan kuninkaaseen, ei klienttiä
voinut aivan miten tahansa sijoittaa paikallisyhteisöön. Koska yhteiskunta oli
rakenteeltaan hierarkkinen, oli yhteisöjen edustajillakin oma sanansa sanottavana, mikäli he katsoivat itsellään olevan ainakin jonkinlaista päätäntävaltaa.
Esimerkiksi Turun akatemiassa konsistorilla oli perinteisesti ollut oikeus asettaa
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kolme ehdokasta avoimeen virkaan, ja näistä kolmesta akatemian kansleri tai
kuningas sitten nimitti yhden.574 Tämän vuoksi Brahen täytyi toimia varovaisesti ja aluksi hiljalleen valmistella asiaa ennen kuin pystyisi sijoittamaan klienttinsä akatemiaan. Ristiriidoilta ei silti vältytty.
Voidakseen sijoittaa klienttinsä akatemiaan oli Per Brahen ensin hienovaraisesti raivattava vapaaksi jokin virka, johon klientti voitaisiin nimittää. Brahen
toimenpiteiden kohteeksi joutui Johannes Pratanus, joka toimi professorina filosofisessa tiedekunnassa. Verukkeen Brahen toiminnalle soi Uppsalan yliopistolle annettu määräys vuodelta 1651. Sen mukaan teologia ei saisi hyväksyä filosofiseen tiedekuntaan professoriksi.575 Brahe päättikin siirtää Pratanuksen Paraisten kirkkoherraksi, mihin Pratanus itsekin oli tyytyväinen, sillä kirkkoherrat
olivat hyvätuloisia ja virkaa oli huomattavasti helpompi hoitaa kuin akatemian
professuuria. Siirtyminen kirkkoherraksi saatettiin kokea jopa ylennykseksi.576
Ilmoittaessaan konsistorille Pratanuksen siirtymisestä kirkkoherraksi Brahe
valmisteli konsistoria etukäteen klienttinsä nimittämiseksi vapautuneeseen professorin virkaan. Brahe kirjoitti konsistorille, että virkaan tulisi valita taitava ja
nuori henkilö.577
Tuo Brahen mainitsema nuori ja taitava henkilö osoittautui Andreas Thuroniukseksi, joka oli toiminut Brahen yksityissihteerinä. Osa konsistorin jäsenistä jo arvasi Brahen tarkoittavan Thuroniusta.578 Konsistorissa 23.4.1656 luettu
nimitys oli kuitenkin yllätys suurimmalle osalle professoreista ja erityisesti yliopiston rehtorille Simon Kexlerukselle. Brahe kirjoitti, että Andreas Thuronius
oli valittu filosofisen tiedekunnan avoimeen professorin virkaan, koska hänet
tiedekunnassa oli asetettu ehdokkaaksi ja yliopisto oli jo aikaisemmin suositellut häntä. Heti nimityksen lukemisen jälkeen rehtori sekä professorit Bergius ja
Svenonius ilmoittivat, etteivät he olleet kuulleet koko asiasta. Tähän vastasivat
professorit Thauvonius, Pratanus ja Wexionius-Gyldenstolpe, että tiedekunnassa oli keskusteltu aiheesta ja kolme henkilöä oli valittu vaaleilla: Axelius, Jurvelius ja Thuronius. Wexionius-Gyldenstolpe korosti vielä, että asian ollessa vireillä kenelläkään ei ollut mitään sitä vastaan.579
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Thuroniuksen valinta kiristi muutaman professorin ja Brahen välejä, sillä
professorit olivat katkeria siitä, että heidät oli ohitettu valintaprosessissa. 580
Thuronius pääsikin aloittamaan virassa vasta keväällä 1657, kun hän esitti kuninkaan antaman valtakirjan logiikan professuuriin sekä samalla Brahen ohjeet,
joiden mukaan hänet oli nopeasti integroitava akatemian toimintaan.581
Vaikka yliopistolla oli muodollisia oikeuksia vapaiden virkojen täytössä,
ei konsistori voinut vastustella, kun Brahen kaltainen vaikutusvaltainen patronus halusi asettaa oman klienttinsä johonkin tehtävään. Thuroniuksen tapauksessa toki noudatettiin tiettyjä muodollisuuksia, mutta ne muokattiin sopimaan juuri Thuroniuksen nimittämiseen. Samalla Brahe sai apua filosofisen
tiedekunnan professoreilta, jotka olivat tyytyväisiä Brahen tukeen ja siten puolsivat suunnitelmaa. Wexionius-Gyldenstolpen toiminta Thuroniuksen nimittämiseksi tiedekuntaan oli merkittävää, sillä juuri hän valmisteli ja tasoitti Thuroniuksen tietä professoriksi.
Brahen akatemiaan sijoittamien klienttien pääasiallisena tarkoituksena oli
toimia informaatiokanavina ja valvoa Brahen etuja. Heidän oli ilmoitettava Brahelle, jos yliopistossa oli tekeillä muutoksia, jotka vaikuttaisivat kielteisesti Brahen vaikutusmahdollisuuksiin. Samalla klienttien tehtävänä oli vahvistaa Brahen klienttiverkostoa liittämällä siihen uusia jäseniä. Klienttien tuli värvätä potentiaalisia henkilöitä, jotka voisivat toimia Brahen klientteinä. Brahe sijoitti
Thuroniuksen ja Wexionius-Gyldenstolpen suosittelemia henkilöitä erilaisiin
tehtäviin.
Vapaaherrakunnan hallinto oli sen haltijan vastuulla, ja siitä muodostui
merkittävä Brahen klienttien sijoituskohde, sillä alueen tuotto oli miltei kokonaan riippuvainen hallinnon toimivuudesta. Kajaanin vapaherrakunnan poikkeuksellinen laajuus pakotti hallinnon erityisjärjestelyihin. Tärkeimpiä hallintovirkoja olivat hopmannin, kirjurin, pormestarin ja kihlakunnantuomarin virat
sekä kirkolliset virat.582 Juuri merkittävimpiin tehtäviin kreivi sijoitti klienttejään. Siihen oli lukuisia perusteita, mutta tärkeintä oli saada paikalle luotettava
henkilö tai ainakin patronuksestaan riippuvainen klientti. Lisäksi merkittävien
patronusten klienttiverkostot olivat niin laajat, että toisinaan klienttien palkitseminen viroilla oli patronusten moraalinen velvollisuus. Ei ole yllätys, että juuri Axel Oxenstiernan ja Per Brahen Suomessa sijaitsevilla läänityksillä tärkeimmissä viroissa toimi eniten Ruotsista tulleita henkilöitä.583
Merisataman puuttuminen Kajaanin vapaaherrakunnan alueelta oli varmasti suurimpia syitä siihen, miksi Brahe osti Salon ja Pielisjärven pitäjät ja sai
myös 1652 luvan liittää ne osaksi vapaaherrakuntaansa. Myöhemmin saman
vuoden joulukuussa hän antoi julki Raahen kaupungin perustamiskirjan. 584
Samanaikaisesti Brahe perusti Kristiinankaupungin, johon hänellä oli valmiina
klientti pormestariksi. Salon kaupunkiin Brahe kuitenkin tarvitsi pätevän henkilön. Brahe antoi kamariviskaali Antti Äimälle, joka oli lähdössä Pohjanmaalle
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tarkastusmatkalle, tehtäväksi etsiä pystyvä henkilö Salon pormestariksi ja samalla valvoa, että kaupungin rakentaminen lähtisi käyntiin.585 Ohjeet Äimä sai
joulukuussa 1649, joten Brahen on täytynyt tietää saavansa Kajaanin vapaaherrakunnakseen jo silloin, koska lahjoitusasioita valmisteltiin kansliassa pitkään.
Salosta tulisi samalla vapaaherrakunnan alueelle tärkeä solmukohta. Tämän
vuoksi Brahe tarvitsi pormestariksi henkilön, joka pystyisi toiminnallaan turvaamaan kaupungin kehityksen ja samalla olisi pätevä kaupan alalla.
Henrik Corte ei ollut Äimälle aivan tuntematon henkilö, jonka hän vain
sattumalta löysi avoimeen virkaan. Brahe oli varmasti ohjeistanut klienttiään
myös suullisesti siitä, millaisen henkilön hän halusi virkaan nimitettävän, sillä
tämän rooli tulisi olemaan tärkeä tulevaisuudessa. Henrik Corte oli oletettavasti
Lyypekistä kotoisin ja toimi kauppiaana Oulussa. Hän oli menestynyt hyvin ja
saavuttanut kohtalaisen vauraan aseman Oulun porvareiden joukossa.586 Hän
toimi myös kruununvoudin tehtävissä.587 Corte oli Oulussa osallistunut panimon rakentamiseen, koska viranomaiset olivat kieltäneet kotipolton. 588 Juuri
näiden panimoiden rakentamista Brahe oli määrännyt Äimän valvomaan ja valtuuttanut hänet rankkoihinkin toimenpiteisiin, mikäli kaupunki ei noudattaisi
hallituksen päätöstä.589
Äimä oli kamariviskaalina tutustunut Corten liikekumppaniin Johan
Bochmölleriin ja todennut tämän tarmokkaaksi ja luotettavaksi mieheksi, sillä
myöhemmin Äimä järjesti hänen kanssaan rahalainan Johan Ketharmannille,
jolle Brahe puolestaan vahvisti stipendin Turun akatemiassa suoritettavia opintoja varten.590 Hoitaessaan tehtäviään Äimä oli todennut Corten sellaiseksi henkilöksi, jota Brahe etsi Salon pormestarin virkaan. Voutina toiminut Corte tunsi
hallinnollisen puolen. Niin kaupankäyntitaitoja kuin hallintotuntemusta tarvittiin pormestarin virassa.
Vaikka Henrik Corte oli lupautunut ottamaan vastaan Salon pormestarin
viran, oli hän vastahakoinen lähtemään Oulusta uudelle paikkakunnalle. Muuttaminen Oulusta, vakaasta elämäntilanteesta, vasta rakenteilla olevalle paikkakunnalle oli suuri riski.591 Toisaalta hänelle ei välttämättä olisi avautunut uutta
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tilaisuutta päästä Brahen kaltaisen suuren patronuksen palvelukseen ja siten
saavuttaa vielä suurempaa menestystä. Corte asettautui kesällä 1651 Saloon
asumaan ja ensimmäinen raastuvankokous pidettiin 9.8.1651. Läsnä oli Corten
lisäksi neljä raatimiestä.592 Muuttoa Oulusta juuri perustettuun kaupunkiin oli
helpottanut myös Brahen antama lupaus maksuttomasta asunnosta sekä 12
vuoden verovapaus. 593 Corte otti mukaansa useita käsityöläisiä, ja heillä oli
suuri merkitys tulevan kaupungin kehitykseen.594 Brahe halusi pormestariksi jo
vakaaseen asemaan päässeen henkilön, sillä kaupungin tulevaisuus oli tärkeä
hänen suunnitelmilleen. Brahe olikin lähettänyt aikaisemmin maaherran kautta
ilmoituksen, jonka mukaan maaherra Hans Kyle ja Johan Bochmöller sitoutuivat auttamaan Cortea kaikin keinoin.595 Tällä keinoin hän halusi varmistaa, että
Corte tunsi asemansa vakaaksi astuessaan epävarmalta näyttävään virkaan.
Brahen määräyksellä Salon kaupunki muuttui Brahestadiksi eli Raaheksi. 596 Tämä merkitsi Henrik Corten roolin todellista aktivoitumista, ja siihen
Brahe oli alun perin pyrkinytkin. Raahesta tuli Brahen vapaaherrakunnan solmukohta. Iso osa vapaaherrakunnan alueelta kerättävistä veroista toimitettiin
Raaheen, josta Corte lähetti ne edelleen Brahelle. Corten tehtäväksi tuli myös
maataloustuotteina toimitettujen verojen muuttaminen osittain rahaksi ennen
Brahelle lähettämistä. Juuri tämän vuoksi Brahe oli halunnut klientikseen taitavan kauppiaan, joka pystyi hoitamaan myös hallinnolliset tehtävät hyvin.
Corten sijoittaminen uuteen asemaan oli Brahen kannalta varsin pitkäaikainen prosessi, jonka suunnitteleminen oli kestänyt vuosia. Corten tehtävä tuli
olemaan tärkeä, joten hänen oli toimittava siinä erittäin harkitusti. Klientin oli
tunnettava paikalliset olosuhteet, oli oltava perehtynyt hallinnollisiin tehtäviin
ja lisäksi pätevä kauppamies. Vaikka Brahella oli verkostossaan useita klienttejä,
hän tarvitsi tehtävään nimenomaan paikalliset olosuhteet tuntevan henkilön,
jollaista hänellä ei verkostossaan ollut. Oli viisas veto antaa uuden klientin etsiminen tehtäväksi omalle klientilleen Antti Äimälle, joka kamariviskaalin tehtävissä oli perehtynyt laajaan osaan maata ja tunsi varsinkin Pohjanmaan erittäin hyvin. Äimä onnistuikin erittäin hyvin tehtävässä löytäessään Brahelle
Henrik Corten, joka oli juuri sellainen henkilö, jollaista Brahe tarvitsi.

5.4 Ystävyyden rajat ja mahdollisuudet
Klienttijärjestelmäretoriikan vakiintuminen tavalliseen kielenkäyttöön 1600luvun alkupuolelta lähtien ei suoranaisesti tarkoita sitä, että itse klienttijärjes-
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telmä olisi myös syntynyt silloin. Järjestelmä sosiaalisena verkostona vain haki
itselleen ajankohtaan sopivan muodon. Vielä 1500-luvulla sosiaaliset verkostot
rakentuivat ystävyysretoriikan käytänteisiin. 597 Klientit kutsuivat patronuksiaan ystävyyteen liittyvillä termeillä.598
Ystävyyteen liittynyt retoriikka säilyi 1600-luvulle, mutta sen käyttö oli rajoitetumpaa. 599 Esimerkiksi Brahe ei koskaan kutsunut klienttejään ystäviksi,
vaan käytti heidän toimintaansa liittyviä ilmauksia kuten esimerkiksi ”Hyvin
oppinut Professori”600 tai ”Tervehdys teidän Pormestari”601 kirjeissään Andreas
Thuroniukselle ja Henrik Cortelle. Ystävyyteen liittyvää retoriikkaa Brahe käytti lähinnä kommunikoidessaan korkean sosiaalisen statuksen omaavien henkilöiden kanssa. Kuitenkaan tietty sosiaalinen status ei automaattisesti merkinnyt
ystävyysretoriikan käyttämistä, vaan taustalla vaikuttivat myös todelliset tuntemukset. Esimerkiksi Turun piispa Rothoviukselle lähettämissään kirjeissä
Brahe kutsuu häntä ”Erittäin hyväksi ystäväksi”602, kun taas myöhemmin Rothoviuksen jälkeen toiminutta piispa Terserusta hän tervehtii vain
la ”Kunnianarvoisa ja hyvin Oppinut”.603
Sosiaalisen statuksen muutokset heijastuivat ilmauksiin. Vaikka kansleri
Axel Oxenstiernalla oli paljon valtaa, ei Brahe koskaan kutsunut häntä ystäväkseen. Sen sijaan hän käytti sukulaisuuteen viittaavia termejä. Yleisimmin Brahe
kutsui Axel Oxenstiernaa ”Korkeaksi hyväsyntyiseksi herraksi, Herra Valtakunnankansleriksi, rakkaaksi sukulaiseksi ja isäksi”.604 Poikkeuksen Brahe teki
lähestyessään Axel Oxenstiernaa onnittelukirjeellä. Pitkän palvelun kunniaksi
Oxenstiernalle myönnettiin kreivin arvonimi vuonna 1645. Onnittelukirjeessään
Brahe kutsui Oxenstiernaa sukulaisekseen ja isäkseen tuttuun tyyliinsä, mutta
ilmaisi kirjeen lopussa ystävyyttä koko sydämestään.605 Vastaavasti kirjoittaessaan Carl Gustaf Wrangelille, jolle kreivin arvo myönnettiin vasta 1653606 ja joka
oli näin sosiaalisesti Brahen alapuolella, Brahe kirjoitti ystävälliseen sävyyn
käyttäen ystävyysretoriikkaa allekirjoittamalla kirjeen sanoilla ”Ystäväsi Aina”.607
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Samassa sosiaalisessa kontekstissa toimivat henkilöt käyttivät ystävyysretoriikkaa keskinäisessä kommunikaatiossaan. Esimerkiksi valtaneuvokset puhuttelivat toisiaan ystäviksi sukulaisuuteen viittaavien termien lisäksi. Vapaaherra Johan Skytte puhutteli Brahea termein ”Rakas Veli ja erittäin hyvä ystävä”,608 kun taas valtakunnan amiraali ja kuningas Kaarle IX:n avioton poika
Carl Gyllenhielm puhutteli Brahea termein ”Korkeasti Kunnioitettu Rakas Sukulainen ja erittäin luotettava hyvä Ystävä”.609 Koska hyvinkin etäisten sukulaisten tai jopa kaukaisten avioliittojen kautta samaan sukuun kuuluneet käyttivät tervehdyksissään mieluummin sukulaisuuteen kuin ystävyyteen liittyviä
termejä, koettiin ystävyys hieman etäisemmäksi yhteydeksi. Toisaalta ystävyys
oli jotain muuta kuin sukulaisuussuhde, sillä ystävyys ei ollut ainoastaan sosiaalista kanssakäymistä; sen myötä katsottiin sälyttyvän myös velvoitteita. Ystävyyttä pidettiin hyveenä, ja ystävän odotettiin täyttävän ystävyyteen kuuluvat
velvoitteet.610 Ystävyyssuhteita solmittiin tämän vuoksi varovaisesti, sillä ystävyyssuhteen perusteella saattoi joutua sekaantumaan asioihin, jotka olivat poliittisesti vaarallisia ja vastoin omia etuja.611 Mistään vähäpätöisestä asiasta ei
ollut kyse, sillä ystävyyden katsottiin olevan toiseksi tärkein asia ihmisen elämässä Jumalan suosion jälkeen. Ystävyyssuhteet koettiin tärkeiksi, koska ne
olivat eräänlainen turvaverkko klienttijärjestelmän tapaan. Aikana, jolloin yhteiskunnalliset rakenteet eivät taanneet sosiaalista turvaa ihmisten vastoinkäymisille, ystävyyssuhteiden merkitys kasvoi, sillä niiden avulla pystyttiin
hakemaan apua ja suojelusta.612
Ystävyyttä ei kuitenkaan voi sulkea klienttijärjestelmän ulkopuolelle,
vaikka patronuksen ja klientin välisessä kommunikoinnissa ei käytetty siihen
viittaavia ilmaisuja. Varsinkin silloin kun patronus–klientti-suhde oli jatkunut
pitkään, oli luonnollista, että tuttuuden tunne kasvoi ystävyyden puolelle. Ystävyydellä kuitenkin oli rajansa ja usein sen määritteli sosiaalinen asema 1600luvun erittäin hierarkkisessa yhteisössä, jossa rankirajojen ylittämistä pidettiin
epäsopivana.
Patronus–klientti-suhteessa vastavuoroisuus oli avainasemassa. Suhdetta
ei voinut syntyä ilman vastavuoroisuutta, ja sen toimimisen jatkuvuus oli vuorovaikutuksesta riippuvainen. Koska klientit olivat suhteen toimivuudesta patronuksia riippuvaisempia, oli luonnollista, että suhdetta koetettiin vahvistaa
erilaisin keinoin. Niinpä klientit lähettelivät aika ajoin pieniä lahjoja patronuksilleen. Lahjojen antaminen mielletään usein vapaaehtoiseksi ja pyyteettömäksi,
mutta käytännössä – myös 1600-luvulla – sen avulla ajetaan usein omia etuja.613
Lahjojen avulla pyrittiin luomaan uusia kontakteja,614 lujittamaan suhdetta tai
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vahvistamaan jo esitettyä pyyntöä. 615 Lahjan luonteeseen kietoutui kunniallisuuden käsitys vastalahjan muodossa, jolloin lahjan kohde ikään kuin ”pakotettiin” vuorovaikutukseen.616
Syksyllä 1644 Tukholmaan saapui Ruotsin Pommerin alineuvoksen ja ylikamreerin Gerhardt Antoni Rehnskiöldin klientti Erik Jönsson. Hänet oli lähetetty tärkeälle tehtävälle, jonka tarkoituksena oli ylläpitää Rehnskiöldin suhteita
Tukholman vaikutusvaltaisimpiin klienttijärjestelmäverkostoihin. Jönssonin oli
määrä luovuttaa arvokkaita lahjoja pääkaupungin mahtimiehille patronuksensa
nimissä, mikä kuvaa osuvasti klienttijärjestelmän toimintaa. Sosiaalisesti alempiarvoinen henkilö, klientti, toimitti tehtävää patronuksensa hyväksi. Erik tiesi,
että hänen patronuksensa menestys poikisi menestystä myös hänelle itselleen.
Per Brahelle Erik luovutti kauniin hevosen ja tämän vaimolle suuren peilin. Tulevaisuudesta ei voinut olla täysin varma, joten Erik kävi luovuttamassa patronuksensa lahjat myös Axel Oxenstiernalle, joka sai holsteinilaisen orin ja hänen puolisonsa kultakellon. Lahjojen antamisessa ei ollut kyse lahjonnasta617
vaan lähinnä Rehnskiöldin halusta varmistaa itselleen hyvä patronus vallan
keskipisteestä618 tai pitää muita mahdollisuuksia avoimena. Mahdottomuus ei
ollut toimia yhtä aikaa useamman patronuksen klienttinä, mutta siinäkin oli
aina riskinsä. Ystävyydellä oli poikkeuksetta rajansa.619
Rankiin ja sosiaalisen statuksen korostamiseen perustuvassa yhteiskunnassa lahjojen merkitys kasvoi erityisesti silloin, kun lahjoja vaihdettiin sosiaaliselta statukseltaan eriarvoisten henkilöiden kesken. Samalla lahjan merkitys
muuttui riippuen siitä, oliko antaja ylempi- vai alempiarvoinen henkilö. 620
Klienttijärjestelmässä lahjoilla voitiin osoittaa oma asema sosiaalisessa hierarkiassa. Patronus saattoi antaa lahjan klientilleen osoittaakseen ylemmyytensä,
jolloin klientin piti pidättäytyä vastalahjan antamisesta osoittaakseen alempiarvoisuutensa ja näin vahvistaa asemansa klienttinä.621 Toisaalta klientin oli mahdollista pienin lahjoin vahvistaa asemaansa klienttinä.
Raahen pormestari Henrik Corte toimi edellä kuvatulla tavalla ja lähetti
Brahelle lahjoja. Koska Corten tärkein tehtävä oli huolehtia Brahen läänityksiltä
kerättävien verojen lähettämisestä kreiville, oli hänellä hyvät mahdollisuudet
sekä lähettää että saada haltuunsa sopivia esineitä ja tuotteita lähetettäväksi
Brahelle. Corte valikoi Brahelle menevien veroparselien joukosta kreivin omaa
taloutta silmällä pitäen korkealuokkaisimmat tuotteet kuormasta. 622 Suurimman osan maataloustuotteina maksetuista verotuloista Corte myi läänityksen
haltijan toiveen mukaisesti ja toimitti valuutan tynnyreihin pakattuna Bogesundiin.623 Brahelle lahjoja lähettäessään Corte hyödynsi kauppaverkostoaan
ja hankki tälle eksoottisia lappalaistuotteita. Sellaisia olivat mm. kauniit lappa615
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laissaappaat624 ja peski eli lappalaisten käyttämä pitkä turkki. Jalkineet ja takki
sopivat hyvin yhteen nopeasti liukuvan reen kanssa, jota Corte arveli kreivin
itsensä voivan ajaa.625
Lahjat kietoutuivat tiiviisti klienttijärjestelmän retoriikkaan, sillä patronus–klientti-suhdetta muovailtiin myös niiden avulla. Kohteliaisuusvaatimukset asettivat osapuolet tilanteeseen, jossa oli reagoitava vastapuolen toimintaan – aivan kuten kirjeissäkin esitettyihin kohteliaisuuksiin oli vastattava
omalla vastinekirjeellä kohteliaisuuksineen.626 Koska lahjojen antaminen oli retorista peliä, antajan oli mietittävä tarkkaan lahjan sopivuutta, sillä vääränlaisella lahjalla oli helppo loukata.627
Klientit pyrkivät vahvistamaan suhdettaan patronukseen tai pitämään sitä
ainakin yllä lahjojen avulla sekä samalla siirtämään materiaalista omaisuutta
symboliseksi pääomaksi, jonka avulla oli mahdollista vähin erin kasvattaa
omaa sosiaalista statusta. 628 Sosiaalisten siteiden vahvistaminen lahjoin oli
klienttien kannalta tärkeä väylä, sillä sitä kautta oli mahdollista päästä luomaan
ystävyyttä patronukseen, joka muutoin oli yhteiskunnallisen hierarkian rakentaman lasiseinän takana.629 Patronukselle annettujen lahjojen avulla klientit pystyivät ikään kuin muistuttamaan olemassa olostaan patronukselle.630
Brahen kiinnostus astrologiaan oli peruja hänen isältään Abraham Brahelta ja isoisältään Per Brahe vanhemmalta. Abraham Brahe oli opiskellut ulkomailla matematiikkaa, astronomiaa ja astrologiaa. Tämä kiinnostus välittyi Per
Brahelle. 631 Andreas Thuronius ei varmasti voinut olla huomaamatta Brahen
mielenkiinnon kohteita palvellessaan tämän yksityissihteerinä.632 Thuronius oli
jo akatemian opintojensa aikana ja sen jälkeenkin kirjoittanut ja julkaissut kalentereita ja saanut tähän toimintaan akatemialta rahoitusta.633 Thuronius lopetti
kalentereiden julkaisemisen vuoden 1654 jälkeen, mahdollisesti suurten kustannusten takia, mutta Brahen kiinnostus asiaan herätti varmasti hänessä ajatuksen aloittaa kalentereiden tekeminen uudestaan.634
Toukokuussa 1659 Thuronius kirjoitti Brahelle ja ilmoitti valmistelevansa
vuoden 1660 kalenteria ja toivoi saavansa sen lähiaikoina valmiiksi.635 Vihdoin
vuoden 1659 lokakuussa Thuronius ilmoitti Brahelle saaneensa kalenterin ja
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almanakan valmiiksi ja lähettävänsä ne saman kirjeen mukana. Thuronius kirjoitti samalla olevansa kiitollinen Brahelle kaikesta siitä, mitä tämä oli tehnyt
hänen hyväkseen.636
Tammikuussa Brahe kirjoitti Thuroniukselle saaneensa kalenterin, joka oli
hänelle omistettu. Kohteliaasti hän piti sitä suurena kunnianosoituksena ja toivoi jatkossa näkevänsä lisää Thuroniuksen teoksia, jotka olisivat hyödyksi kaikille.637 Thuronius jatkoi Brahelle omistettujen almanakkojen ja kalentereiden
julkaisemista aina kuolemaansa saakka,638 vaikka mainitsikin asiasta kirjeissään
Brahelle vain kerran vuoden 1660 jälkeen.639 Kertaakaan Thuronius ei pyytänyt
mitään erityistä vastapalvelusta kalentereiden varjolla, vaan toivoi kenties niiden ikään kuin luovan myönteisen ilmapiirin sillä hetkellä, kun hän todella tarvitsi palvelusta. Brahelle omistetun, säännöllisesti ilmestyneen kalenterin myötä
Thuronius pysyi kreivin mielessä jatkuvasti. Kalenterit eivät olleet ainoastaan
apukeinoja ajan seuraamiseen, vaan olennaisena osana niihin kuuluivat ennustukset. Ne toimivat myös tieteellisten tulosten julkaisukanavana.640
Brahen toivomus, että Andreas Thuronius tuottaisi hänelle kunniaa työnsä
kautta, avasi tälle mahdollisuuden käyttää lahjoina tieteellistä osaamistaan.
Vuonna 1664 Thuroniuksen toimiessa professorin virassa hän julkaisi 352 sivua
sisältävän teoksen metafysiikasta. Teos, Compendium metaphysicae, oli näyttävästi omistettu Per Brahelle hänen kaikkine arvonimineen.641 Koska patronus oli
mahdollistanut klienttinsä työn, tämä oli varmasti vähäisintä, mitä klientti pystyi patronukselleen vastapalvelukseksi tekemään. Samalla omistukset kertoivat
julkisesti, kenen tukema kyseinen kirjoittaja oli.
Andreas Thuronius pyysikin virkaveljiltään kirjallista selvitystä siitä,
kuinka hän oli toiminut yliopistossa. Konsistori antoi Thuroniuksesta mairittelevan selvityksen Brahelle toukokuussa 1664. Thuronius oli lähdössä käymään
Tukholmassa ja halusi osoittaa Brahelle toimintansa ansiokkuuden. Parhaan
todistuksen työskentelystä pystyivät antamaan hänen kollegansa, jotka kirjoittivat Thuroniuksen hoitaneen molemmat virkansa moitteettomasti, aivan kuten
rehtorin velvoitteensakin. Thuroniuksen toiminnan sanottiin olleen suureksi
iloksi sekä nuorille opiskelijoille että virkaveljillekin. Todistajat suosittelivat
lämpimästi, että Brahe olisi edelleen suosiollinen Thuroniukselle.642
Pystyäkseen osoittamaan uskollisuutensa klientin täytyi suoriutua hänelle
osoitetuista tehtävistä. Samalla se merkitsi kiitollisuuden osoittamista patronukselle, joka oli antanut mahdollisuuden siihen. Epäonnistuminen patronuksen osoittamissa tehtävissä merkitsi luotettavuuden murenemista. Patronuksen tarjotessa mahdollisuutta virkaan hän samalla sekä antoi mahdolli636
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suuksia että sulki pois toisia. Sitomalla henkilön kiitollisuudenvelkaan patronus
samalla sitoi hänet klienttijärjestelmään.643
Voisi ajatella, että yhden henkilön saama suosio johtaisi kateuteen ja välien kiristymiseen virkaveljien keskuudessa. Konsistorin Thuroniuksesta kirjoittama lausunto kuitenkin osoittaa, ettei klienttien saamia etuisuuksia katsottu
vääriksi vaan pikemminkin asiaan kuuluviksi, ja samalla etuisuudet tarkoittivat
yhteistä hyvinvointia. Muilla yhteisön jäsenillä oli klientin välityksellä mahdollisuus edistää omia asioitaan, koska tällä oli suora yhteys päätöksenteon huipulle. Tämä oli suuri etu 1600-luvun yhteiskunnassa.
Lahjojen ja omistuskirjoituksin painettujen julkaisujen kautta klientit pystyivät vahvistamaan suhdettaan patronukseen, mutta samalla se oli ikään kuin
jatkuva prosessi, jonka avulla osapuolet uudelleen arvioivat keskinäisen suhteensa laatua.644 Lahjat kuuluivat ystävyyteen, ja ne olivat osa luonnollista kiertokulkua, jonka avulla ihmiset pystyivät vahvistamaan keskinäistä suhdettaan
ja edelleen syventämään kiintymisprosessia.645 Pitkään kestäneiden patronus–
klientti-suhteiden yhteyteen oli mahdollista kehittyä rajallinen ystävyys, kiintymys tuttua henkilöä kohtaan. Tällaisen suhteen muodostuminen vaati kuitenkin luottamusta toiseen henkilöön, jonka kanssa oli mahdollista jakaa luottamuksellista ja jopa henkilökohtaista tietoa.646

KUVA 13: Andreas Thuroniuksen Compendium metaphysicae Brahelle omistettuna.647
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Patronus–klientti-suhteessa luottamus oli avainasemassa jo siksi, että osapuolten välinen kirjeenvaihto ei ollut pelkästään henkilökohtaista. Kirjeissähän
usein hoidettiin yhtä aikaa sekä virka-asioita että henkilökohtaisia seikkoja, jolloin kahdenkeskinen luottamus oli suurempaa kuin pelkän virkamiehen ja
kruunun välisessä kommunikoinnissa olisi ollut. Osapuolet saattoivat uskoa
toisilleen tehtäviä sen sijaan että olisivat itse yrittäneet ne hoitaa, sillä joskus
pelkästään matkustamiseen kuluva aika rajoitti omaa toimintaa. Esimerkiksi
ruotsalaiset diplomaatit lähettivät palkka-asiansa ja uskollisuusvetoomuksensa
omalle patronukselleen, jonka tehtävänä oli välittää ne kuninkaalle. Näin patronus toimi klienttiensä uskollisena ja luotettavana välikätenä.648
Vuorovaikutussuhteessa luottamus rakentuu siten, että toisen osapuolen
odotetaan sitoutuvan niihin sosiaalisiin ja moraalisiin sääntöihin, jotka jo ovat
olemassa. Klienttijärjestelmän kannalta olennaisin luottamuksen rakentamistapa
oli, että tietyissä tilanteissa kumpikin osapuoli sysää omat intressinsä syrjään ja
toimii toisen osapuolen etujen mukaisesti ja näin osoittaa olevansa luottamuksen
arvoinen. Tärkeintä oli kuitenkin luottamus klienttijärjestelmään ja sen kautta
käytettävään valtaan. Ilman tätä luottamusta klienttijärjestelmän olisi ollut mahdotonta toimia. Patronus–klientti-suhteessa olevat henkilöt asettivat itselleen tavoitteita, joita pyrkivät toteuttamaan järjestelmään sidotun vallan avulla. Tärkein
kanava tämän vallankäytön ohjaamisessa oli sosiaalinen kontrolli, joka tehokkaasti käytettynä oli valtaa. Luottamus oli sosiaalisen kontrollin mekanismi, joka
oli aina läsnä kaikkialla.649 Jos klientti tunsi asemansa omassa yhteisössään uhatuiksi, hänen täytyi pystyä luottamaan, että klienttijärjestelmä oli hänelle se kanava, jonka kautta hän pystyi luotettavasti itseään puolustamaan. Tämä asetti
patronukselle velvoitteita, hänen oli todistettava olevansa luottamuksen arvoinen,
ja osoitettava klientistölleen, että klienttijärjestelmä oli olemassa myös heitä varten ja siten näyttämään, kuinka luottamus toimi käytännössä.
Michael Wexionius-Gyldenstolpen jouduttua vaikeuksiin akatemiassa
asettui Brahe patronuksen asemassaan puolustamaan häntä. WexioniusGyldenstolpe hoiti väliaikaisesti politiikan ja historian professuurinsa lisäksi
juridiikan professuuria. Hänellä ei kuitenkaan ollut tähän virkaan muodollista
pätevyyttä, mikä aiheutti hänelle ongelmia keväällä 1650. Ylioppilas Johannes
Gartzius halusi suorittaa pro gradu -väitöksen juridiikassa, ja tätä varten hän oli
esittänyt asiaankuuluvat teesit. Akatemian konsistorissa epäpätevyys nostettiin
esille ja esitettiin, ettei Wexionius-Gyldenstolpe ollut kelvollinen toimimaan
Gartziuksen preeseksenä väitöstilaisuudessa. 650 Samalla kyseenalaistettiin hänen mahdollisuutensa olla juridisen tiedekunnan dekaani. Konsistori vetosi kuninkaallisen majesteetin sääntökokoelmassa annettuihin määräyksiin.651
Wexionius-Gyldenstolpe turvautui Brahen apuun, sillä pian konsistorin
kokouksen jälkeen hän kirjoitti Brahelle konsistorin esittämistä epäilyistä ja
mainitsi, ettei aikaisemmissa keskusteluissa ollut ilmennyt ongelmia. Olihan
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hän jo useita kertoja virkansa puolesta ylioppilaita disputeerannut. 652 Brahe
suhtautui vakavasti klienttiään vastaan suunnattuihin syytöksiin. Kun asiaa
käsiteltiin seuraavan kerran konsistorissa, oli kansleri itse läsnä kokouksessa.
Brahe osallistui konsistorin kokouksiin vain harvoin. WexioniusGyldenstolpella saattoi olla onni matkassa, koska Brahe sattui juuri silloin olemaan Turussa ja pystyi saapumaan kokoukseen. Kokouksen alkajaisiksi Wexionius-Gyldenstolpe esitti kahdeksan eri seikkaa puolustautuakseen ja erityisesti yhdessä niistä huomautti, ettei esille vedetyssä yliopistosäännössä ollut
pohjaa konsistorin väittämällä tavalla. Tämän jälkeen kansleri Brahe totesi,
kuinka päätöksellä saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia akatemian toimintaan.
Siksi olisi viisainta suorittaa promootiot. Hän ilmoitti jo kirjoittaneensa kuningatar Kristiinalle ja pyytäneensä valtuuksia promootioihin ja toivoi näin toimittavan väliaikaisesti siihen asti, kunnes kuninkaalliselta majesteetilta saapuisi
vahvistus asiaan.653
Kuningattaren vahvistus Brahen päätöksille on päivätty toukokuulle 1650.
Siinä myönnettiin prokanslerille oikeus promoveerata Wexionius-Gyldenstolpe
juridiikan tohtoriksi, minkä jälkeen tämä voi sitten promoveerata Gartziuksen.
Näin annettu päätös myötäili Brahen esittämää päätöstä. 654 Kirjeen mukaan
Brahe oli kirjoittanut kuningattarelle jo 25. päivä, vaikka asia virallisesti esitettiinkin konsistorissa ensimmäisen kerran 29. päivä. Asiasta oli varmasti keskusteltu jo ennen kuin sitä konsistorissa alettiin käsitellä. Wexionius-Gyldenstolpe
oli siten jo puhunut tästä mahdollisuudesta Brahelle aikaisemmin ja näin Brahe
oli ryhtynyt toimiin klienttinsä eduksi jo hyvissä ajoin ja samalla varautunut
olemaan läsnä konsistorin kokouksessa turvaamassa klienttinsä aseman. Brahen toiminta osoitti selvästi Wexionius-Gyldenstolpelle, että klienttijärjestelmään saattoi luottaa, systeemi toimi hänen hyväkseen ja hänen patronuksensa
oli luottamuksen arvoinen.
Vaikka patronus ja klientti eivät olleet tasa-arvoisia, olivat he kuitenkin
vuorovaikutuksen kautta siten sidoksissa toisiinsa, ettei kummallakaan osapuolella ollut mahdollisuutta kohdella toista huonosti ilman suhteen loppumisen
vaaraa. Patronuksen täytyi pitää klienttinsä puolia mahdollisimman hyvin, jotta
tämä palvelisi häntä mahdollisimman hyvin655 ja toisaalta klientin täytyi mahdollisimman uutterasti palvella patronustaan pysyäkseen hänen suosiossaan.
Patronus–klientti-suhteen avainominaisuuksia olikin vastavuoroisuus, jonka
kautta luottamus osapuolten välillä oli mahdollista rakentaa. Aivan näin ruusuinen suhde ei kuitenkaan aina ollut. Riippuen klientin asemasta oli kohtelullakin eri asteita. Varsinkin ne klientit, joilla ei ollut mahdollisuutta vaihtaa patronusta, saattoivat olla patronuksensa armoilla ja joutua palvelemaan voimava-
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rojensa äärirajoilla. Heidät erotti palvelijasta pelkästään asema, johon patronus
oli heidät nostanut.

5.5 Liikkuvuus klienttijärjestelmässä
Sitoutumisen määrä patronus–klientti-suhteissa vaihteli suuresti, mikä oli
luonnollista, koska kyse oli sosiaalisista suhteista. Tästä johtuen patronus–
klientti-suhteet olivat hyvin vaihtelevia sekä merkitykseltään että kestoltaan.
Vaihtelevuus patronus–klientti-suhteissa on yksi niistä ominaisuuksista, jotka
tekevät niiden tutkimisesta haasteellista ja samalla myös varsin kiisteltyä. Historiantutkijoiden tulkinnat klienttijärjestelmän yhteiskunnallisesta merkityksestä vaihtelevatkin suuresti.656
Vain osa patronus–klientti-suhteista kesti muuttumattomana läpi elämän.
Riippuvuus oli osatekijä suhteiden keston määrittymisessä. Myös klientin henkilökohtaiset ominaisuudet määräsivät usein suhteen keston. Yksinkertaistetusti voi sanoa klientin hyödyllisyyden patronukselle määränneen suhteen keston.
Patronus tarvitsi klienttiä suorittamaan palveluksia ja niin kauan kuin klientti
oli maineensa, omaisuutensa, yhteyksiensä tai virkansa puolesta hyödyllinen,
oli hän myös tarpeellinen. Näin klientin resurssit määrittelivät hänen tarpeellisuutensa. Suhteiden keston solmukohdiksi muodostuivat usein konfliktitilanteet. Klientti saattoi joutua tilanteeseen, jossa velvollisuudet patronusta kohtaan
olivat ristiriidassa hänen maineensa ja kunniansa kanssa. Patronus saattoi vaatia klienttiään tekemään tehtäviä, jotka vaativat klientiltä suuria uhrauksia. Vastapainona oli patronuksen suojelun menettäminen ja mahdollisesti uuden patronuksen etsiminen. Jos klientillä ei ollut vaihtoehtoisia patronuksia, hän päätyi
tekemään palveluksen patronukselleen, vaikka palvelus sillä hetkellä olisikin
toiminut häntä itseään vastaan. Teko saattoi kuitenkin patronuksen suurempaan kiitollisuudenvelkaan klienttiään kohtaan. Myöhemmin klientti useimmiten saikin uhrauksestaan runsaan palkinnon ja ennen kaikkea patronuksen
luottamuksen.
Brahe lähetti nuoren klienttinsä Henrik Lantzenfeltin Andreas Thuroniuksen luokse oppiin. Ylimääräinen henkilö kotitaloudessa oli Thuroniukselle taloudellinen rasite. Aivan moitteettomasti hän ei nuorta Henrik Lantzenfeltiä657 ylläpitänyt. Brahe kirjoittikin Thuroniukselle keväällä 1663 olevansa tyytymätön
Thuroniuksen toimintaan, sillä nuoren Henrikin äiti oli valittanut Brahelle poikansa huonosta kohtelusta Thuroniuksen luona. Brahe pyysi Thuroniusta selvittämään pikaisesti pojasta aiheutuvat kustannukset. Brahe tunnetusti nuukana
talousmiehenä kirjoitti Thuroniukselle, ettei pojalle tarvitse kustantaa muuta
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kuin tarpeellinen ja pitää tämä ahkerana opinnoissa.658 Thuronius antoi selvityksensä kuluista Brahelle kesäkuun alkuun mennessä. Brahen mielestä laskelmat
olivat kohtuulliset ja oikeat. Brahe kirjoitti tarkan selvityksen eri kuluista, jotka
Thuronius olisi saamassa omasta panoksestaan Brahen klientin hyväksi.659
Pari viikkoa myöhemmin Brahe kirjoitti Thuroniukselle ohjeita, koska oli
kuullut nuoren Henrikin aikeista matkustaa Tukholmaan heti kun jäät sulavat.
Brahe käski Thuroniuksen ehdottomasti estää sellaiset aikeet, koska ne olivat
ymmärtämättömän nuoren temppuja. Ilmeisesti Henrik oli jo aikaisemmin ”karannut” Thuroniuksen luota ja aiheuttanut Brahelle päänvaivaa.660
Thuroniuksen lisäksi Henrikin opettamiseen osallistui Turussa toinenkin
Brahen klientti. Thuronius kirjoitti maaliskuussa 1662 Brahelle Henrikin saavan
opetusta myös hovioikeuden asessori Michael Wexionius-Gyldenstolpelta, jonka luona Henrik opiskeli ranskan kieltä ja musiikkia. Thuronius antoi akateemisten opintojen lisäksi opetusta Henrikille astrologiassa, maantiedossa sekä
historian ja politiikan opinnoissa.661 Aineet oli sovitettu Brahen mieltymyksien
mukaisesti. Vaikka Henrik oli ensisijaisesti annettu Thuroniuksen huomaan,
niin Wexionius-Gyldenstolpe halusi osallistua opetustoimintaan, sillä hän myös
koetti tällä tavoin miellyttää patronustaan. Tässä tapauksessa Brahen klientit
toimivat yhdessä edistääkseen hyviä suhteitaan patronukseensa.
Thuronius tiedotti Brahelle Henrikin opintojen edistymisestä keväällä
1664, kun tämän väitöstilaisuus oli lähestymässä. Thuronius oli itse kirjoittanut
lyhyen tekstin, jota Henrik julkisesti puolusti. Samassa kirjeessä hän ilmoitti
jättävänsä Henrikin lakitieteen professorin Olaus Wexioniuksen luokse siksi
aikaa kun hän perheineen oli käymässä Tukholmassa. Kuitenkin hän kysyi Brahelta, olisiko poika pitänyt ottaa mukaan tapaamaan Brahea, mutta jätti asian
kohteliaasti Brahen päätettäväksi.662
Keväällä 1665 Thuronius ilmoitti Brahelle, että Henrikin opinnot olivat
valmiit ja tämä oli valmis matkustamaan takaisin kotiin. Se oli helpotus myös
Thuroniukselle itselleen. Samassa kirjeessä hän hienovaraisesti pyysi Brahelta
palkintoa, koska hän oli vaimoineen huolehtinut pojasta viisi vuotta. Samalla hän
varovasti huomautti tarvitsevansa kipeästi niitä 800 taaleria, jotka oli sijoittanut
Henrikin ylläpitämiseen.663 Thuroniukselle Henrikin ylläpitäminen oli ollut suuri
taloudellinen rasite. Tehdessään palveluksen patronukselleen hän vastasi Brahen
tekemiin palveluksiin. Thuroniukselle oli parempi kärsiä taloudellisesta menetyksestä kuin menettää Brahen kaltainen vaikutusvaltainen patronus. Thuronius
ei elinaikanaan saanut rahoja uhrauksestaan takaisin. Sitä vastoin Brahe peri
Henrik Lantzenfeltin omaisuuden, kun tämä kuoli lapsettomana vuonna 1673.664
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Brahesta Henrikin sijoittaminen Turkuun Thuroniuksen huomaan tuntui
hieman arkaluontoiselta, sillä hän kirjoitti Thuroniukselle omakätisesti muutamia Henrikiä koskevia kirjeitä. Kirjeissä Brahe käsitteli tarkasti klienttinsä kustannuksia ja halusi ehkä pitää nämä tiedot ominaan.
Patronukset lahjoittivat enemmän klientilleen kuin saivat takaisin. Tämä
oli kuitenkin odotettua, sillä olihan heillä suuremmat resurssit mistä palkintoja
jakaa. Tyytymätön klientti saattoi vaihtaa patronustaan, jos tämän anteliaisuus
oli nihkeää. Klientit liikkuivatkin klienttijärjestelmässä herkemmin, sillä heidän
tavoitteenaan oli nimenomaan liikkua ylöspäin sosiaalisessa hierarkiassa. Jos
vain oli mahdollisuus siirtyä itselleen vahinkoa aiheuttamatta lupaavamman
patronuksen suojelukseen, eivät klientit useimmiten jättäneet tällaista tilaisuutta käyttämättä.665
Michael Wexionius-Gyldenstolpe oli päässyt Uppsalassa opiskellessaan
Carl Gyllenhielmin klientiksi. Amiraali Gyllenhielm oli perustanut Uppsalaan
stipendijärjestelmän köyhille aatelismiehille, sukulaisille, ja kuten WexioniusGyldenstolpen tapauksessa, klienteilleen. Stipendiaattiaikana WexioniusGyldenstolpe omisti pitämänsä puheet Gyllenhielmille osoituksena kiitollisuudestaan. Näissä puheissa ei ainoastaan mainittu kiitollisena patronusta, vaan ylistysosat olivat yleensä pitkiä, ja niissä selvitettiin perusteellisesti patronuksen ansioita. Samalla tuotiin oma kiitollisuus selkeästi esille. Lisäksi hän omisti myös
väitöskirjansa Gyllenhielmille, arkkipiispa Petrus Keniciukselle ja kaikille Uppsalan professoreille.666

KUVA 14: Michael Wexionius-Gyldenstolpe, historian ja politiikan sekä juridiikan professori.667
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Kettering 1986a, 22–30; Persson 1993, 61–63.
Laitinen 1912, 19–23.
Klinge 1990, 9. Andreas Thuroniuksen muotokuva oli esillä Turun akatemian kirjaston auditoriumissa. Suurin osa Turun akatemian muotokuvakokoelmasta tuhoutui
Turun palossa 1827. Kerkkonen 1953, 187, 196.
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Opintojensa jälkeen Wexionius-Gyldenstolpe siirtyi Gyllenhielmin palvelukseen toimien amiraliteetin kansliassa. Ehkä amiraali katsoi, ettei hänellä ollut
kunnollista käyttöä Wexionius-Gyldenstolpelle omassa klienttiverkossaan, koska hän siirsi Wexionius-Gyldenstolpen ystävänsä Axel Oxenstiernan klienttiverkostoon. Tämä merkitsi Wexionius-Gyldenstolpelle paljon. Saamansa suosituksen avulla hän siirtyi ehkä laajimpaan ja vaikutusvaltaisimpaan klienttiverkostoon, mitä Ruotsissa siihen aikaan oli. Vaarana kuitenkin oli, että tiheään
klienttiverkostoon saattoi kadota. Näin ei kuitenkaan käynyt WexioniusGyldenstolpelle, vaan Oxenstierna kustansi hänelle opiskelut ulkomailla ja sijoitti hänet ensin Växjön koulun rehtoriksi sekä myöhemmin Turun akatemiaan.668
Saavuttuaan Turkuun Wexionius-Gyldenstolpe ryhtyi luomaan kontaktia
Braheen. Vuosi akatemian perustamisen jälkeen hän lähetti Brahelle kirjeen,
jossa onnitteli tätä kanslerinimityksen johdosta. Samalla hän uudisti antamansa
lupaukset: tulevaisuudessa Wexionius-Gyldenstolpe tekisi töitä ainoastaan
Brahelle ja näin hänen menestymisensä olisi yksin Brahen käsissä. Hän myös
lupasi Brahelle opettelevansa suomen kieltä, jotta pystyisi paremmin toimimaan kansakunnan hyväksi. Tästä hän ei kuitenkaan selviytyisi ilman Brahen
apua, sillä palkka oli suhteellisesti pieni, ja hinnat Turussa olivat puolta suuremmat kuin Pohjanlahden länsipuolella. Asuntokustannukset olivat Wexionius-Gyldenstolpen mukaan jopa suuremmat. Wexionius-Gyldenstolpe toivoikin
Brahen auttavan häntä paremman asunnon löytämiseksi lähempää kaupunkia.669
Vaikka professori oli luvannut toimia Brahen klienttinä heti akatemian
avajaisten jälkeen, oli siirtyminen verkostosta toiseen todellisuudessa hitaampaa. Samoihin aikoihin kun hän kirjoitti Brahelle siirtyvänsä tämän klientiksi,
hän kirjoitti myös Axel Oxenstiernalle ja anoi korvausta muuttokustannuksista
Turkuun. 670 Ehkä Wexionius-Gyldenstolpelle oli jäänyt katkera mieli Oxenstiernaa kohtaan tämän lähetettyä hänet vasten tahtoa Turkuun. Vuoteen 1646
mennessä Wexionius-Gyldenstolpe oli siirtynyt pysyvästi Brahen klientiksi.
Viimeisenä varmistuksena tähän oli kummankin osapuolen toiminta, mikä viittaa vahvaan patronus–klientti-suhteeseen. Vuoden 1646 lopulla WexioniusGyldenstolpe pyysi Brahelta apua saadakseen itselleen aatelisarvon.671 Seuraavan vuoden heinäkuussa Wexionius-Gyldenstolpe pyysi Brahea vaikuttamaan
suotuisasti hänen nimittämisekseen juridiikan professoriksi. Brahe vahvisti virkanimityksen jo seuraavassa kuussa.672
Per Brahesta tuli Wexionius-Gyldenstolpen kolmas patronus ja samalla
merkittävimmin hänen uraansa vaikuttanut henkilö. Silti Gyllenhielm ja Oxenstierna olivat mahdollistaneet uran luomisen. Aina kun Wexionius-Gyldenstolpe
siirtyi uuden patronuksen klientiksi, hän teki sen eri motiiveista. Gyllenhielm
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Laitinen 1912, 30–31, 49, 54.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 19.7.1641 PBB II:1 1932, 17–19.
Laitinen 1912, 129.
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oli Wexionius-Gyldenstolpelle ensimmäisenä tunnettuna673 patronuksena merkittävä, koska hän järjesti tälle opiskelupaikan Uppsalan yliopistossa ja samalla
paremmat uramahdollisuudet. Kenties Gyllenhielm ei tarvinnut WexioniusGyldenstolpen kaltaista klienttiä, koska toimi itse armeijassa, mikä helpotti tämän siirtymistä kanslerin leiriin.
Klientin siirtäminen ystävän verkostoon oli palvelus, sillä Oxenstierna
tarvitsi oppineita klienttejä. Siirtyminen Oxenstiernan klientiksi ei riippunut
Wexionius-Gyldenstolpen tahdosta, sillä hänellä ei vielä ollut riittävän vahvaa
yhteiskunnallista asemaa vaihtaa omatoimisesti patronusta.674 Vasta Turussa se
mahdollistui ja Wexionius-Gyldenstolpe siirtyi Brahen klientiksi. Siirto palveli
hänen omaa etuaan.
Klientti pysyi uskollisena patronukselleen, jos hänellä ei ollut vaihtoehtoa
eli hän oli niin vaatimattomassa asemassa, ettei voinut itsenäisesti vaihtaa patronusta tai klientin ideologiaan pohjautuva lojaalisuus oli riittävän voimakas
pitämään hänet aloillaan. Klienttien liikkuminen klienttiverkostoissa oli riippuvainen monien osien summasta.
Patronuksen ja klientin asemien kehittyminen oli tärkeässä osassa suhteen
jatkuvuuden kannalta. Parhaassa tapauksessa patronus eteni urallaan tasaisesti
ja perässä seurasi luotettava klientti, joka hyötyi suuresti patronuksensa menestymisestä. Epävakautta patronuksen ja klientin väliseen suhteeseen toivat jommankumman roolissa tapahtuneet muutokset, jotka saivat heidän välisensä
suhteen epätasapainoon. Usein suurin uhkakuva oli patronuksen totaalinen
menettäminen. Useimmiten patronus oli saavuttanut asemansa vasta vanhemmalla iällään, jolloin klientit olivat vasta aloittelemassa uraansa, joten patronuksen kuolema oli se kriittinen hetki, jolloin klientin oli pakko vaihtaa patronusta.
Ihanteellinen tilanne klientin kannalta oli patronuksen kuoleminen vanhuuteen,
jolloin oli mahdollista ennakoida tulevaa ja etsiä uutta patronusta kenties silloisen patronuksen tuella. Patronuksen ennenaikainen kuolema saattoi koitua
klientille kohtalokkaaksi, mutta käytännössä ammattitaitoisille klienteille oli
ottajia.
Nils Tungel, joka oli saanut koulutuksen Uppsalassa ja ulkomaisissa yliopistoissa, oli saapunut kuninkaalliseen kansliaan vanhemman veljensä Larsin
Tungelin vanavedessä. Lars oli nimitetty sihteeriksi vuonna 1621 ja kohonnut
sen jälkeen varsin merkittävään asemaan kuninkaallisten sihteerien keskuudessa.675 Nils kiinnitettiin vuonna 1625 aluksi kanslian kirjuriksi, mutta lähes välittömästi hän siirtyi kansleri Axel Oxenstiernan kirjuriksi.676 Tungel toimi myös
esittelijänä kansliassa. Yhteistyö Oxenstiernan kanssa ei kuitenkaan sujunut
mutkitta, sillä Tungelin ja Oxenstiernan välit tiedettiin kylmiksi.677
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Mahdollisesti Wexionius-Gyldenstolpella on ollut patronus jo ennen Gyllenhielmin
aikaa, mutta he ovat olleet korkeintaan paikallisia, sinänsä tärkeitä, toimijoita.
Mielenkiintoista on, että Michael Wexionius-Gyldenstolpe kuvailee pojalleen Nilsille
kirjoittamassaan kirjeessa siirtyneensä Turkuun kuninkaallisen kutsun tähden. Samaan aikaan hän pojalleen kuitenkin korostaa suhdeverkostojen merkitystä. SarastiWilenius 2009, 57–58.
Forssell 1935, 29; Elgenstierna 2002, hakusana ”Tungel”, Tab. 2 ja 3.
Forssell 1935, 30.
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Nils Tungelin tilanne parani huomattavasti vuonna 1626, kun kansleri
Oxenstierna poistui tehtäviin ulkomaille eikä enää vastannut kanslian päivittäisestä toiminnasta. Kanslian johtoon asetettiin kaksi valtaneuvosta: Carl Eriksson Oxenstierna ja Per Gustafsson Banér, joka nimitettiin kanslian päälliköksi.
Carl Oxenstierna johti valtionarkistoa, joka oli osa kansliaa. Oxenstierna kuitenkin kuoli jo alkuvuodesta 1629, minkä jälkeen Per Banér nimitettiin varakansleriksi ja yksinään kanslian vastuuhenkilöksi. Banérista oli tullut Tungelin
patronus ja jo lokakuussa 1629 Nils Tungel nimitettiin kuninkaallisen kanslian
sihteeriksi. Tästedes hän työskenteli Banérin lähimpänä alaisena, Banérin
klienttinä.678
Nils Tungelin ja Per Banérin välinen patronus–klientti-suhde sai dramaattisen käänteen kesäkuussa 1644. Banér sairastui valtaneuvoston kokouksessa
20.6. äkilliseen kuumeeseen, mutta hän osallistui vielä kokouksiin 21. ja 22. päivänä, ja vain kolme viikkoa myöhemmin, 13.7.1644, kuoli täytettyään juuri 56
vuotta.679 Nils Tungel oli odottamatta menettänyt patronuksensa.
Tungel ei kuitenkaan aikaillut uuden patronuksen etsimisessä, sillä jo 16.7.
hän lähestyi kirjeitse Per Brahea ja ilmoitti Per Banérin kuolemasta.680 Tungel ei
kertonut Banérin sairastelusta sen enempää, sillä Brahe oli ollut paikalla
Banérin viimeisissä valtaneuvoston kokouksissa. 681 Tungel katsoikin velvollisuudekseen välittää tiedon Banérin poismenosta, mikä oli myös Brahelle selkeä
viesti Tungelin tilanteesta, sillä Brahe varmasti tiesi Banérin olleen Tungelin
patronus. Kirje on ainakin säilyneistä kirjeistä ensimmäinen ja siinä hän ilmoitti
velvollisuudekseen ”vähäpätöisin kirjein” palvella Brahea.682
Seuraavan kirjeen Tungel lähetti vain muutamia päiviä myöhemmin, 24.7.,
vaikka hänellä omasta mielestään ei ollut paljoa raportoitavaa. Tungel halusi
kuitenkin osoittaa velvollisuudentuntoaan Brahen alamaisena palvelijana. Ensimmäisessä kirjeessään Tungel puhutteli kreiviä korkeasyntyiseksi armolliseksi herraksi, mutta seuraavaan kirjeeseen jo lisäsi puhuttelun loppuun ilmaisun ”mahtava patronus”, jota hän käytti jatkossa aina yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta. 683 Elokuussa 1644 Tungelilla oli jo paljon raportoitavaa Brahelle.
Näiden asioiden joukossa hän kuin ohimennen mainitsi, että Per Banérin hautajaiset olisivat 11. elokuuta.684 Nils Tungel oli selviytynyt epävarmasta tilanteestaan voittajana ja pystynyt nopeasti järjestämään itselleen uuden patronuksen.685 Siirtyminen Per Brahen klientiksi ei sinänsä yllätä, sillä Per Banér oli
kuulunut Brahen kanssa Axel Oxenstiernan vastaiseen poliittiseen liittoutumaan, joten oli varsin luonnollista, että Tungel kääntyi juuri Brahen puoleen.
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Forssell 1935, 29–30.
SBL, Band 2, 665; NFL II 1904, 834; SRP X 1903, 551–553.
Nils Tungel kirjoitti Banérin kuolleen 12.7, siis päivää aikaisemmin kuin biografioissa
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SRP X 1903, 541, 630. Brahe oli vielä 9.7. paikalla valtaneuvoston kokouksessa, mutta
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Koska Tungel oli jo kohtalaisen hyvässä asemassa kansliassa, oli Brahen etujen
mukaista liittää hänet omaan verkostoonsa.
Klienttijärjestelmä ei ollut sisäisesti stabiili. Se oli ainoastaan järjestelmänä
vahva, mutta sen sisällä oli jatkuvaa liikettä. Henkilöiden asemassa tapahtuneet
muutokset heijastuivat väkisin klienttiverkostoihin ja saivat aikaan liikettä.
Toimijat etsivät lakkaamatta sopivaa tilaisuutta muuttaa omaa rooliaan ja statustaan yhteisössä. Tätä sosiaalista liikkumista voisi metaforisesti kutsua sosiaaliseksi peliksi, jossa ei välttämättä ollut tarkoin määrättyjä sääntöjä. Pelaajien
olikin valppaasti tarkasteltava ympäristöään, jotta he eivät menettäisi tilaisuutta
sen tullessa, sillä se ei välttämättä ilmaantuisi enää toista kertaa.

5.6 Klientit vastakkain
1600-luvun Ruotsin klienttijärjestelmässä klientit saattoivat tuntea toisensa,
koska keskusvaltaisesti hallinnoidussa ruotsalaisessa yhteiskunnassa oli tärkeitä solmukohtia harvemmassa kuin muualla Euroopassa, jossa paikallisilla alueilla oli enemmän vaikutusvaltaa. Ruotsalaisella patronuksella, jolla oli suuri
klientistö, saattoi olla useita klienttejä sijoitettuna suhteellisen pienelle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi Tukholman hallintokeskukseen tai toiseen kaupunkiin, jossa toimii yliopiston tai hovioikeuden kaltaisia organisaatioita. Useita saman patronuksen klienttejä saattoi siis toimia suhteellisen pienessä paikallisyhteisössä ja jopa samassa organisaatiossa. Esimerkiksi Per Brahella oli useita
klienttejä Turun akatemiassa ja hovioikeudessa. Samalla paikkakunnalla asuvat
ja toimivat klientit tunsivat varmasti toisensa ja heille oli selvää, kuka oli kenenkin klientti. Koska klienttien etäisyys toisistaan ei ollut kovin suuri, heillä oli
ajoittain eturistiriitoja. Tämä johti väistämättä konflikteihin klienttien välillä,
sillä patronus joutui usein asettumaan pakosta toisen klientin puolelle.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe oli siirtymässä Turun hovioikeuteen,
mutta halusi silti pitää toisen professuureistaan. 686 Tämänsuuntaisia toiveita
hän esitti Brahelle jo vuonna 1646.687 Siirto kuitenkin toteutui vasta usean vuoden jälkeen kesäkuussa vuonna 1657. Siirtymisprosessi oli hidas, ja WexioniusGyldenstolpe joutui siirtymävaiheessa vielä opettamaan akatemiassa saadakseen palkkaa, jolla voisi ylläpitää talouttaan ilman kohtuuttomia taloudellisia
vaikeuksia.688 Samaan aikaan Brahe oli sijoittanut uuden klientin yliopistoon,
kun Andreas Thuronius oli tullut filosofiseen tiedekuntaan logiikan ja metafysiikan professoriksi. Myös Thuronius oli tietoinen Wexionius-Gyldenstolpen
aikeista siirtyä hovioikeuteen. Thuronius katsoikin asiakseen toimia välittäjänä,
jotta avoimeksi tuleviin virkoihin nimitettäisiin hänelle mieleinen henkilö. Kun
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Laitinen 1912, 85. Wexionius-Gyldenstolpe toivoi voivansa pitää itsellään politiikan
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Wexionius-Gyldenstolpellakin oli mielessään ehdokkaita häneltä avoimiksi jääviin virkoihin, olivat Brahen klientit kilpailutilanteessa keskenään. Lyhyellä
aikavälillä Turusta lähti Brahelle useita samaan asiaan liittyviä kirjeitä.689
Ensimmäisenä asian otti esille juuri akatemiaan saapunut Andreas Thuronius. Hän kirjoitti Brahelle ja suositteli Wexionius-Gyldenstolpelta vapautuvaan
historian ja politiikan professorinvirkaan Axel Kempeä, joka oli akatemian kirjastonhoitaja ja toiminut apulaisena 690 filosofisessa tiedekunnassa. Thuronius
tunsi varmasti patronuksensa ajatusmaailman ja perusteli lyhyesti, miksi juuri
Kempe pitäisi valita virkaan. Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Thuronius nosti
Kempen ansiot ja tämän suomalaisuuden. Erityisesti Thuronius painotti, ettei
olisi suotavaa valita virkaan henkilöä, joka ei olisi suomalaista syntyperää.691
Thuronius oli ennen akatemiaan siirtymistään ollut Brahen yksityissihteerinä692
ja tiesi Brahen ajattelevan myönteisesti suomalaisuudesta sekä pyrkivän lisäämään Suomessa syntyneiden määrää akatemian viranhaltijoina.693
Wexionius-Gyldenstolpe sai kuninkaalliselta majesteetilta kesäkuussa
1657 kirjeen, jossa vahvistettiin hänen nimityksensä hovioikeuteen. Ilmoittaessaan asiasta Brahelle hän samalla suositteli vapautuvaan virkaan veljeään Olaus
Wexioniusta. Lyhyessä kirjeessä ei perusteltu veljen valintaa muutoin kuin tämän pätevyydellä, sillä tämä toimi parhaillaan professorina Tartossa.694 Wexionius-Gyldenstolpe ei ehkä vielä tässä vaiheessa tiennyt, että Thuronius oli jo
lähestynyt Brahea saman asian tiimoilta. Muuten voisikin olettaa, että hän olisi
kiivaammin puolustanut veljensä valintaa, kuten myöhemmin kävikin.
Myös piispa Eskil (Aeschillus) Petreaus oli kirjoittanut Brahelle lyhyen
suosituksen Olaus Wexioniuksen puolesta. Petreaus olisi mielellään nähnyt
oman vävynsä ja Michael Wexionius-Gyldenstolpen veljen seuraavan tätä politiikan ja historian professorin virassa. Petreaus oli huolissaan vävynsä puolesta
epävakaalla pohjalla toimivassa Tarton yliopistossa ja siksi halusi hänet Turkuun.695
Virkaa tavoittelevista henkilöistä ensimmäiseksi Brahea lähestyi Axel
Kempe. Thuronius oli antanut hänelle neuvoja siitä, miten asiassa olisi lähestyttävä Brahea, sillä Kempe nosti esille juuri samoja asioita kuin Thuronius aikaisemmin. Hän esitti Brahelle kahdeksan kohtaa, joiden perusteella hänen kilpailijaansa Olaus Wexioniusta ei tulisi valita virkaan. 696 Perusteluidensa lisäksi
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Brahelle kirjoitettiin yhteensä 17 kirjettä, joissa käsiteltiin nimitysasiaa. Brahe käsitteli
nimityksiä kolmessa kirjeessä.
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Andreas Thuronius Per Brahelle 14.5.1657 PBB II:1 1932, 81.
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Axel Kempe Per Brahelle päiväämätön 1657 PBB II:1 1932, 96. ”…helst medhan han
är 1. af en annan nation 2. ett annat Biskopz Stiffte, och så wijdha en fremmande 3.
Hahr inga tienster här wedh Academien beklädt 4. Inga Specimina in hac professione
demonstrerat. 5. Sitter en confirmat Professor wedh ett annat, Universitet, dher till
han immediate och eij länge sedan blef promoverat, hwilcken function honom och
borde först wäl excolera, förr än han sigh oss till præjudicium intränger, 6. der han
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Kempe huomautti, että Brahe oli ohittanut hänet edellisen kerran virkanimityksiä tehtäessä. Hän toivoi, ettei näin kävisi uudestaan.697 Lisäksi Kempe kertoi
akatemian konsistorin keskustelleen asiasta ja hän oli saanut siellä kannatusta.698
Ilmeisesti Kempe ei uskonut perusteluidensa riittävän, sillä hän kirjoitti
Brahelle uuden kirjeen, jossa ilmoitti pelostaan jäädä tukijoiden puuttuessa alakynteen. Kempe kirjoitti olevansa tietoinen siitä, että Olaus Wexioniuksen sukulaiset ja näiden klientit olivat ehdottaneet Wexioniusta virkaan. Lisäksi hän
esitti toisen vaihtoehdon, jos Olaus Wexionius olisi pakko saada Turkuun johonkin virkaan. Kempen mielestä Wexioniukselle voitaisiin antaa juridiikan
professuuri, joka oli hänen veljellään.699 Kempe siis pyysi Brahen apua, jotta
saisi itselleen professorin viran. Kirjeiden sisällöstä päätellen Kempe tarjosi itseään Brahelle klientiksi. Tähän viittaavat sisällöllisten seikkojen lisäksi Kempen kirjeiden loppulauseet, jotka vihjaavat klientin asemasta.700
Piispa Petreaus oli kuollut syyskuun lopulla 1657. Michael WexioniusGyldenstolpea tämä huolestutti, koska piispa oli hänen veljensä appi ja siten
vahva tuki hänelle. Samalla hän hyödynsi edesmennyttä kirjoittamalla Brahelle,
että hänen veljensä voisi auttaa piispan leskeä ja lapsia. Hänen tarkoituksenaan
oli saada tämä myötämieliseksi itselleen ja veljelleen. Wexionius-Gyldenstolpe
toivoi myös saavansa pitää juridiikan professuurin, sillä kahden viran palkkatulot olivat hänelle tärkeitä.701
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och enteligen sin förriga tienst Vpseija will, hahr han myckit bättre medhel at exspectera än iagh fattigh Person. 7. Är en Vng Person och min för detta Discipel warit. 8.
När han en Novitius war här widh Academien, hadhe iag all redha gradum in Philosophia antaghit.”
Kempe oli konsistorin ensimmäinen ehdokas virkaan, johon Brahe nimitti Andreas
Thuroniuksen. 23.4.1656 CAAP II 1887, 48.
Axel Kempe Per Brahelle, päiväämätön 1657 PBB II:1 1932, 96–97. Schybergson on
sijoittanut tämän päiväämättömän kirjeen Kempen 24.9.1657 kirjoittaman kirjeen jälkeen. Syyskuussa kirjoitetussa kirjeessä viitataan hieman aiempaan kirjeeseen. Todennäköistä onkin, että tämä päiväämätön kirje on juuri se kirje, jota Kempe 24.
syyskuuta tarkoittaa. Kirjeessä mainitaan konsistorissa käydyt keskustelut. Valitettavasti loppuvuoden 1657 pöytäkirjat eivät ole säilyneet. Maaliskuussa 1658 konsistorissa kuitenkin tukeuduttiin aikaisempiin päätöksiin, jotka oli todennäköisesti tehty
juuri syksyllä 1657, sillä säilyneissä pöytäkirjoissa ei esiinny mainittua kokousta.
3.3.1658 CAAP 1887, 100–101. Todennäköisesti kirje on kirjoitettu syyskuun alkupäivinä, koska Kempe kirjoitti kuninkaan vahvistuksen Michael Wexionius-Gyldenstolpen nimityksestä hovioikeuteen saapuneen Turkuun. Tästä asiasta itse Michael Wexionius-Gyldenstolpe ilmoitti Brahelle 27.8.1657.
Axel Kempe Per Brahelle 24.9.1657 PBB II:1 1932, 87–88. Mielenkiintoinen on Kempen maininta Olaus Wexioniuksen sukulaisten ja näiden klienttien halusta saada hänet autettua avoimeen virkaan. ”Dessföruthan hwadh oredha och Splijt in Senatu
will fölia der Swärfadhren sitter medh sin mågh, Brodheren medh sine Swåghrar och
deres clienter, hahr man allaredho hört af en part beklagas.” Tällä ilmaisulla Kempe
tuo esille ne tekijät, jotka olivat hänen mielestään voimakkaasti vaikuttamassa lopullisiin valintaperusteisiin. Kempen huomautus tuo hyvin esille klienttijärjestelmän ja
sukulaisuussuhteiden osuuden osana valintakriteereitä.
Axel Kempe Per Brahelle, päiväämätön, ja 24.9.1657 PBB II:1 1932, 88, 97. Kummatkin
kirjeet Kempe on lopettanut seuraavasti ”Ödhmiuke / Ödhmiukeligaste Tienare och
Clientulus.”
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 8.10.1657 PBB II:1 1932, 89–90.

154
Brahe ilmoitti surunvalitteluiden ohella, että Olaus Wexioniuksen professuuri oli Turun akatemian konsistorin käsissä. Virkaa varten konsistori ehdottaisi vaalien jälkeen ehdokkaansa, joiden piti olla ansioituneita ja pystyviä hoitamaan professorin tehtäviä.702 Brahe siis vetosi konsistorin päätösvaltaan valintaprosessissa. Se, että Brahe ei selkeästi asettunut tukemaan Olaus Wexioniusta, viittaa siihen, että hän oli jo kallistumassa Thuroniuksen ehdokkaan puoleen.
Oman lusikkansa soppaan laittoi myös professori Thauvonius akatemian
rehtorin ominaisuudessa. Liiemmälti kehumatta hän ilmoitti Kempen ansiot
akatemiassa ja kirjoitti hänen olevan paras ehdokas politiikan ja historian professoriksi. Samalla hän lausui muutaman hyvän sanan ansioituneesta Martin
Miltopeauksesta, jolle ehkä voitaisiin myös löytää jokin virka akatemiasta.703
Thuronius palasi asiaan uudelleen vasta marraskuussa 1657. Hän oli luultavasti välttänyt tyrkyttämästä omaa ehdokastaan liian innokkaasti, jotta Brahe
ei kyllästyisi. Thuronius kirjoitti Kempen olevan erittäin ansioitunut ja juuri
sellainen henkilö, jota akatemiassa tarvittiin. Thuronius ilmoitti Brahelle keskustelleensa asiasta eri tiedekuntien edustajien kanssa, ja ainakin teologinen,
lääketieteellinen ja filosofinen tiedekunta olivat Kempen kannalla. Thuroniuksen mukaan ainoastaan Wexionius-Gyldenstolpen sukulaiset olivat Olaus Wexioniuksen puolella. Hän ehdotti Brahelle samaa kuin Kempe itse aikaisemmin:
jos Olaus Wexionius oli välttämättä saatava Turkuun, hänelle voisi antaa juridiikan professuurin, jota hänen veljensä oli hoitanut.704
Konsistori lähestyi Brahea virallisesti ensimmäisen kerran marraskuussa
1657. Konsistorin kirjeen olivat allekirjoittaneet rehtori Thauvonius sekä professorit Alanus ja Kexlerus. Jokainen heistä edusti eri tiedekuntaa. Kirjeessä ilmoitettiin konsistorin virallisesti valinneen ehdokkaikseen Olaus Wexioniuksen ja
Axel Kempen. Kuitenkin konsistori piti Kempeä parempana ehdokkaana ja
huomautti Wexioniuksen toimivan jo vastaavassa virassa toisessa yliopistossa.705 Konsistorin kirje myötäili Thuroniuksen mielipidettä asiassa. Kaikki osapuolet eivät olleet paikalla päätöstä tehtäessä, sillä samaan aikaan Turussa vallitsi ruttoepidemia ja suurin osa professoreista oli paennut sitä maaseudulle.706
Kun Michael Wexionius-Gyldenstolpe sai tietää konsistorin kirjoittaneen
Brahelle Kempeä suosittelevan kirjeen, hänelle tuli kiire ryhtyä tyrkyttämään
veljeään virkaan, sillä olihan Brahe vähän aikaisemmin korostanut konsistorin
esityksen merkitystä. Asiat olivat kehittyneet epäsuotuisaan suuntaan Olaus
Wexioniuksen kannalta, sillä kilpaileva ryhmittymä oli Thuroniuksen ansiosta
saanut huomattavan etumatkan. Wexionius-Gyldenstolpe huomautti Brahelle,
että konsistorin kanta vastasi lähinnä vain Thauvoniuksen mielipidettä asiasta.
Hän myös huomautti veljensä nykyisen viran olevan heikoissa kantimissa, sillä
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Per Brahe Michael Wexionius-Gyldenstolpelle 5.11.1657 PBB I 1922, 48–49.
Abraham Thauvonius Per Brahelle 29.10.1657 PBB II:1 1932, 91.
Andreas Thuronius Per Brahelle 5.11.1657 PBB II:1 1932, 92–94.
Turun akatemian konsistori Per Brahelle 19.11.1657 PBB II:1 1932, 94–95.
Andreas Thuronius Per Brahelle 5.11.1657 PBB II:1 1932, 92; Michael WexioniusGyldenstolpe Per Brahelle 25.11.1657 PBB II:1 1932, 98; Andreas Thuronius Per Brahelle 18.2.1658 PBB II:1 1932, 103.
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tämä ei ollut saanut edes edellisen vuoden palkkaa. Sen vuoksi Wexioniuksen
nykyistä virkaa ei tulisi laskea hänelle haitaksi Turkuun siirtymisessä. Olaus
Wexionius oli toiminut Tartossa nimenomaan politiikan ja historian professorina. Sitä vastoin Kempe oli toiminut vain kirjastonhoitajana ja filosofisen tiedekunnan apulaisena.707 Michael Wexionius-Gyldenstolpen tarkoituksena oli saada veljen nykyinen virka näyttämään epävakaalta ja siten saada hänelle etua
suhteessa Kempeen.
Joulukuussa 1657 Olaus Wexionius lähestyi itse kirjeitse Brahea. Hän kirjoitti Brahelle epäonnestaan, jonka vuoksi oli menettänyt Inkerin ja Liivinmaan
sotatoimien takia sekä kirjansa että taloustarvikkeensa. Hän kääntyi korkeaarvoisen kreivin puoleen löytääkseen itselleen uuden patronuksen piispa Petraeuksen tilalle. Hän valitti menettäneensä appensa myötä tärkeän tukijansa ja
vain Brahe pystyisi auttamaan häntä saamaan politiikan ja historian professorin
viran; olihan hän akatemian konsistorin virallisesti vaaleilla valitsema ehdokas.708 Olaus Wexionius korosti veljensä tavoin oman asemansa epävarmuutta
ja toi esille kärsimänsä epäonnen ja koetti näin asettaa itsensä Brahen mielessä
etusijalle.
Brahe oli sairastellut vuodenvaihteen aikoihin, eikä nimitysasiassa ollut
tapahtunut mitään edistystä. Helmikuun alussa 1658 Michael WexioniusGyldenstolpe vetosi jälleen Braheen veljensä nimityksen puolesta. Hän oli hyvillään niin siitä tiedosta, että Brahe voi jälleen paremmin, kuin hänen puolittaisesta lupauksestaan olla suosiollinen nimityskysymyksessä. Michael Wexionius-Gyldenstolpe selvitti perusteellisesti konsistorin toimia asiassa, koska Brahe
oli konsistorin merkitystä korostanut. Konsistorin toiminta oli tulevan asessorin
mukaan ollut epämääräistä. Kokouksissa ei ollut mainittu Kempeä virallisena
ehdokkaana, vaan hän oli noussut esille yhtenä mahdollisuutena. Silti konsistori oli päätynyt esittämään Brahelle tätä ykkösehdokkaana. Konsistorin kirjeen
olemassaolosta Wexionius-Gyldenstolpe ei ollut täysin varma, sillä hän oli koettanut ottaa selvää asiasta postimestarilta, mutta postipäiväkirjassa ei ollut mainintaa kyseisestä kirjeestä. Asiasta Thauvoniukselta kysyttyään hän oli saanut
vastaukseksi vain epämääräistä kiertelyä.709 Hän epäilikin, että kirje oli lähetetty yksityisesti. Tämä vain lisäsi hänen epäluulojaan keinottelusta Kempen hyväksi.
Brahe informoi hallitsijaa helmikuussa 1658 ja ilmoitti politiikan ja historian professorin viran vapautuvan Turun akatemiassa, koska Michael WexioniusGyldenstolpe oli siirtymässä hovioikeuden asessoriksi. Brahe ilmoitti konsistorin valinneen vaaleilla kaksi ehdokasta. Brahe mainitsi Kempen toimineen akatemiassa kirjastonhoitajana ja filosofisen tiedekunnan apulaisena. Olaus Wexioniuksesta hän ei maininnut muuta kuin tämän ehdokkuuden.710 Brahe oli
näin asettunut Kempen puolelle virkanimitysasiassa. Brahe kirjoitti pian tämän
jälkeen kuninkaan sihteerille ja totesi, että Axel Kempe oli oikea valinta profes-
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Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 25.11.1657 PBB II:1 1932, 97–98.
Olaus Wexionius Per Brahelle 3.12.1657 PBB II:1 1932, 99.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 11.2.1658 PBB II:1 1932, 100–102.
Per Brahe Kaarle X Kustaalle 19.2.1658 PBB I 1922, 49.
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suuriin. Brahe ei edes maininnut Olaus Wexioniusta. Brahe pyysi kuninkaan
sihteeriä varmistamaan, että Kempe valittaisiin virkaan.711 Brahen toiminta paljastaa verkostojen merkityksen ja sen, kuinka päätökset tosiasiallisesti tehtiin
sekä kuinka niihin voitiin vaikuttaa. Päätöstä tehdessään hallitsija kuunteli sihteerin kannan asiasta.712

KUVA 15: Axel Kempen teos De conservatione reipublicae et praesertim monarchiae vuodelta 1665 Per ja Nils Brahelle omistettuna.713

Michael Wexionius-Gyldenstolpe huomasi, ettei hänen veljellään ollut
mahdollisuuksia seurata häntä politiikan ja historian professorina. Asia varmasti selkeytyi hänelle viimeistään 3.3.1658 pidetyssä konsistorin kokouksessa, jossa kiisteltiin valintaan liittyvistä seikoista. 714 Kempen tukijoukot olivat liian
suuret, jotta Wexionius pystyisi kilpailemaan niiden kanssa. Andreas Thuroniuksen merkitys oli ratkaiseva, sillä Thuronius kuului suorastaan Brahen lähipiiriin. 715 Wexionius-Gyldenstolpe, osittain tappion jo tunnustaneena, kirjoitti
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Per Brahe kuninkaalliselle sihteerille 21.2.1658 PBB I 1922, 50.
Lisäksi Wexionius-Gyldenstolpen mahdollisuuksia vähensi hänen huono maineensa
kuninkaan silmissä, sillä hän oli kirjoittanut teoksen, joka suosi voimakkaasti aatelia.
Runeby 1962, 392–404. Sihteerien merkityksestä ks. myös Koskinen 2005a, 245; Lahtinen 2007b, 31–32.
D, fv12853, hakusana ”Kempe”, haettu 1.7.2001. Teoksen onnittelijoina Olaus Wexionius ja Andreas Thuronius.
3.3.1658 CAAP II 1887, 100–101.
Axel Kempe arvosti Thuroniusta suuresti. Hänen mukaansa Platon ja Aristoteles
olisivat voineet olla Thuroniuksen oppilaita. Hjelt 1896, 12.
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Brahelle maaliskuussa 1658 toivovansa Olaus Wexioniuksen saavan ainakin
juridiikan professorin viran ja jos mahdollista lisäksi Kempeltä vapautuvan kirjastonhoitajan viran.716 Sitä vastoin Olaus Wexionius ei ollut täysin luovuttanut,
vaan viimeisenä oljenkortenaan kirjoitti Brahelle Kempen lähestyneen suoraan
kuningasta vapautuvan viran hakemisessa ja näin ohittaneen kunnianarvoisan
kreivin.717
Olaus Wexionius oli kuitenkin jo myöhässä, sikäli kuin se olisi enää edes
vaikuttanut asiaan, sillä Kempe nimitettiin politiikan ja historian professoriksi
toukokuun alussa 1658. Hiukan tämän jälkeen Olaus Wexionius sai puolestaan
juridiikan professuurin.718 Näin Thuroniuksen ja Wexionius-Gyldenstolpen välinen kilpailu päättyi Thuroniuksen voittoon. Brahe tosin pystyi tasaamaan
konfliktin siten, että kumpikin osapuoli sai jotakin. Brahe pystyi päätöksellään
ainakin osittain tyydyttämään molemmat osapuolet. Silti päätös oli WexioniusGyldenstolpelle pettymys, mistä veljekset purkivat tuntojaan Brahelle vielä
muutamassa kirjeessä, joissa he valittivat päätöksen epäoikeudenmukaisuutta,
vaikkakin siihen sinänsä suhtauduttiin kunnioittavasti.719 Olaus Wexioniuksen
nimitys Turkuun merkitsi myös hänen siirtymistään Brahen klientiksi.720
Aikalaisten suhtautuminen klienttijärjestelmään tulee hyvin esille Thuroniuksen ja Wexionius-Gyldenstolpen välisessä konfliktissa, mutta myös siinä,
kuinka klienttijärjestelmä vaikutti näiden kahden henkilön väliseen suhteeseen
jatkossa. Vaikka Wexionius-Gyldenstolpe oli nimitysasian ratkettua pettynyt ja
osittain jopa katkera, se ei vaikuttanut hänen ja Thuroniuksen suhteisiin. Thuronius kirjoitti Brahelle Wexionius-Gyldenstolpen jatkavan juridiikan professorina toistaiseksi, minkä hän kertoi olevan hyväksi opiskelijoille ja akatemialle.
Samalla Wexionius-Gyldenstolpe pystyi myös jatkamaan Ruotsin lakia käsittelevää teostaan.721 Asessori suunnitteli hoitavansa juridiikan professuuria ainakin juhannukseen 1659 asti. Juuri tehtävänhoitoon liittynyttä palkkavaatimusta
Thuronius ajoi konsistorissa hänen puolestaan.722 Myöhemmin Thuronius esitti
Brahelle myös Olaus Wexioniuksen palkan korottamista kun taas vastaavasti
Olaus Wexionius oli Kempen väitöskirjajulkaisun onnittelijana yhdessä Thu716
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Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 22.3.1658 PBB II:1 1932, 105.
Olaus Wexionius Per Brahelle 29.4.1658 PBB II:1 1932, 108.
Impiwaara 1940, 24; Klinge 1987c, 474.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe Per Brahelle 10.6.1658 PBB II:1 1932, 110–112. Kirjeessään Wexionius-Gyldenstolpe esitti Brahelle kuusi yksilöityä kohtaa, joissa hän
epäili Kempellä tulevan olemaan vaikeuksia viran hoitamisessa. Michael WexioniusGyldenstolpe Per Brahelle 22.7.1658 PBB II:1 1932, 112–114. Wexionius-Gyldenstolpe
toivoi teatraalisesti, ettei Kempen valinta saattaisi akatemiaa häpeään. ”Förnimmer
det M:r Axelius är confirmerad till politics profession: Gud gifwe det icke länder
Academien till någon fläck.” Olaus Wexionius Per Brahelle 18.8.1658 PBB II:1 1932,
115–116. Wexionius kiitti Brahea nimityksestään juridiikan professorin virkaan, mutta samalla valitti siihen kuuluvan palkan pienuutta ja toivoi Brahen auttavan häntä
saamaan joitakin lisäansioita.
Olaus Wexionius Per Brahelle 18.8.1658 PBB II:1 1932, 115. ”Och fördenskull på det
alldra ödmiukeligeste beder att E:r HöghWällb:ne Greffl. Excell:s och Nåde detta
täcktes nådeligen förmärka sampt än ytehrmehra migh ringa person, såsom E:r
Högh-Wälb:ne Greffl. Excell:s och Nådes ödmiuke-troplichligste Tienare och Client
medh sin höga ynnest Nådeligen wederqwecka.”
Andreas Thuronius Per Brahelle 18.2.1658 PBB II:1 1932, 104.
13.10.1658 CAAP II 1887, 131.
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roniuksen kanssa. 723 Thuronius toimi lisäksi Wexionius-Gyldenstolpen lasten
kasvatuksen neuvonantajana.724 Ja kun edellä jo todettiin, herrat tekivät yhteistyötä Brahen Thuroniuksen huostaan antaman nuoren klientin, Henrik Lantzenfeltin, kouluttamiseksi.
Yhteistoiminta osoittaa, ettei miesten välillä ollut henkilökohtaisia ristiriitoja, vaan kyse oli ainoastaan törmäyksestä klienttijärjestelmässä. Kumpikin
tiesi klienttijärjestelmän toimintatavat, ja kiistassa oli ollut kyse tavanomaisesta
toiminnasta oman osapuolen hyväksi. Osapuolten toiminta ei siis ollut suunnattu toista vastaan, vaan kumpikin toimi omalla tahollaan niin kuin yleisesti oli
hyväksyttävää.

5.7 Kaatuneet klientit
Klienttijärjestelmään kohdistuneissa tutkimuksissa on harvoin käsitelty epäonnistuneita klienttejä ja heidän kohtaloitaan.725 Osaksi tämä johtuu siitä, että onnistuneita henkilöitä on ollut helpompi tutkia, koska he ovat jättäneet itsestään
enemmän jälkiä. Heistä on yksinkertaisesti enemmän dokumenttiaineistoa. Onnistuneiden klienttien urat olivat yleensä koko elämän mittaisia, kun taas epäonnistuneet klientit ikään kuin ”katoavat” historiantutkijan näkökentästä.726
Osa epäonnisista klienteistä pystyi taistelemaan itsensä takaisin onnistujien joukkoon joko saavuttamalla menettämänsä patronuksen suosion tai löytämällä itselleen kokonaan uuden patronuksen, joka oli valmis ottamaan epäonnistuneen suojelukseensa. Epäonnistuminen ei aina ollut klientin syytä, sillä
toisinaan hänen hoidettavakseen uskotut tehtävät olivat liian vaikeita, jolloin
epäonnistuminen oli väistämätöntä. Se ei välttämättä tarkoittanut mahdollisuuksien lopullista menettämistä. Hallinnon resurssipula toimi klienttien eduksikin, sillä epäonnistumisia oli pakko ”sietää”. Henkilöt, joilla oli hallintotehtäviin tarvittavaa kokemusta, olivat vähissä. Näin huonollakin klientillä saattoi
olla mahdollisuus uran luomiseen. Hyvä esimerkki vaihtelevalla menestyksellä
toimineesta Per Brahen klientistä on Joakim Timme, joka elämänsä aikana toimi
erinäisissä kaupunkihallintojen viroissa useissa eri kaupungeissa, vaikka asukkaat usein epäilivät hänen kykyjään. Timmen onnistui luovia koko elämänsä
läpi ilman lopullista kaatumista, mutta vain täpärästi. Vuonna 1655 hänen
heikko pormestarinviranhoitonsa Raumalla johti huomattaviin sakkoihin Turun
hovioikeudessa. Timmen menehtyminen saman vuoden lopulla kuitenkin ar-
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mahti hänet asian lopullisesta käsittelystä.727 Hänen tapauksensa ei kuitenkaan
ollut ainutlaatuinen, sillä virkamiesten epäpätevyydestä kärsittiin muuallakin
ilman että heitä olisi välittömästi erotettu tehtävistään.728 Tilanne ei ollut muuttunut 1500-luvulta, jolloin kruunun voutien vaihtuvuus tehtävissä oli suurta.
Osa tehtävissään epäonnistuneista voudeista palkattiin uudestaan samaan tehtävään tai siirrettiin toiselle alueelle.729
Klientin täytyi olla aina varuillaan, sillä epäonni saattoi vaania häntä monista eri suunnista.730 Kuolema saattoi viedä klientiltä patronuksen täysin odottamatta, jolloin entinen turvallinen olotila saattoi vaihtua yhtäkkiä turvattomuudeksi. Klientti ilman patronusta oli helposti vaarassa menettää asemansa.731 Klientti selvisi paremmin patronuksensa menetyksestä, jos tämän kuolema oli odotettu esimerkiksi sairauden tai vanhuuden vuoksi. Tällöin oli aikaa
etsiä uusi patronus ja mahdollisesti siirtyä uuteen klienttiverkostoon, jopa vanhan patronuksen avustuksella. Jos patronus tiesi oman aikansa olevan täyttymässä, hän saattoi palkita klienttinsä suosittelemalla tätä jollekin toiselle patronukselle. Näin hän halusi pitää huolta klientistään loppuun asti.
Tungelin saatua uransa hyvään nousuun kuninkaallisessa kansliassa kuoli
hänen patronuksensa varakansleri Per Banér, joka oli siihen saakka ollut hänen
tukensa ja turvansa. Tungel onnistui kuitenkin siirtämään itsensä Per Brahen
klientiksi ja hänen uransa kansliassa jatkui nousujohteisena. Vuonna 1651 kuningatar Kristiina ylensi hänet hovikansleriksi732 ja käytännössä Tungel valvoi
koko kanslian sisäistä kirjeenvaihtoa. Tungelista tuli Kristiinan luottohenkilö, ja
hän sai tehtäväkseen erittäin luottamuksellisia asioita. Kristiina suositteli kruunusta luopumisen jälkeen Tungelia Kaarle X Kustaalle luotettavana ja tunnollisena kruunun palvelijana.733
Loppuvuodesta 1655 synkät pilvet alkoivat kasaantua Nils Tungelin taivaalle. Syyskuun 22. päivä Herman Fleming nosti valtaneuvostossa esille tapauksen, jossa kirjanpitäjä Bertill Ruthin epäiltiin pitävän hallussaan väärennettyä
lahjoituskirjettä.734 Kyseessä oli erittäin vakava rikos, josta oli mahdollista langettaa kuolemanrangaistus.735 Asiaa selviteltäessä Bertill Ruthilta kysyttiin, mistä hän oli saanut asiakirjan haltuunsa. Se oli peräisin hovikansleri Tungelin kir727
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Karonen 1994, 171; Karonen 1995, 57, 61–62.
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Samuelson 1993, 227.
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joka oli ollut myös Per Brahen klientti. Lundgren 1945, 294.
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SRP XVI 1923, 280–281. Asiakirjojen väärennökset alkoivat olla vakava ongelma
1000-luvulta lähtien, ja dokumenttien aitoutta pyrittiin parantamaan sinettien, päiväysten ja todistajien avulla, mutta myös käyttämällä erityisiä formulointeja. Ks. Gejrot 2004, 17–22. Lahjoituskirjeiden muotoseikoista ja merkityksestä ks. Haikari 2009,
11–13.
9.4.1651 tuomittiin kanslian kopisti Martin Gestrinius kuolemaan lahjoituskirjeen
väärentämisestä ja kuningattaren nimen väärentämisestä. Hänet teloitettiin 23.4., ja
ennen teloitusta hänen oikea kätensä hakattiin irti. SRP XV 1920, 25–26; Forssell 1935,
52.
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jurina tuolloin toimineelta Erik Erikssonilta, joka tutkinnan aikana toimi kamreeri Nils Johanssonin kirjurina. Epäilykset kääntyivät Nils Tungelin suuntaan,
ja tämä esitti nopeasti kysymyksen: ”Ollaanko häntä syyttämässä rikoksesta?”
Fleming ei perääntynyt asiassa, ja Tungel alkoi esittää syytöksiä maineensa tahallisesta lokaamisesta, joka oli saanut alkunsa hänen ollessaan poissa Tukholmasta. Asiasta keskusteltiin pitkään, ja lopuksi Per Brahe summasi tilanteen
erittäin vakavaksi, mutta toi esille oman epäilynsä siitä, miten niinkin vähäpätöinen henkilö kuin Bertill Ruth olisi pystynyt sellaiseen tekoon. Toiseksi Brahe
huomautti, että Kustaa II Adolfin elinaikana, jolloin mahdollisesti väärennetty
kirje oli kirjoitettu, sihteerit oleskelivat paljon Saksassa.736
Per Brahe ei oikeuslaitoksen ylimpänä valvojana voinut selkeästi asettua
puolustamaan klienttiään, mutta rivien välistä voi kuitenkin tulkita hänen koettaneen kiinnittää huomiota asioihin, jotka puolsivat Tungelin syyttömyyttä.
Asiaa käsiteltiin valtaneuvostossa useaan otteeseen, ja Tungel toi kokouksiin
todistusaineistoa tukeakseen syyttömyyttään. Aikansa juttua pohdittuaan valtaneuvosto siirsi asian kuninkaan päätettäväksi. Päätös jäi roikkumaan, koska
kuningas armeijoineen oli Puolassa. Tungel sai pitää virkansa toistaiseksi, kunnes asiasta saataisiin ratkaisu.737
Epäselvyydet Tungelin elämässä jatkuivat, sillä 1656 hän joutui uudelleen
selvittämään Virossa epäselvää läänitystapausta, jonka taustalla olivat hovikanslerin käymät oikeustaistelut. 738 Oikeussalit alkoivat käydä Tungelille tutuiksi, sillä hän käräjöi lähes samanaikaisesti Marcus Nilssonin kanssa velkaepäselvyyksistä. Hovioikeus oli jo antanut tuomion tapauksesta joulukuussa
1656, mutta Nilsson ei ollut tyytyväinen siihen ja oli tuonut asian valtaneuvoston käsiteltäväksi seuraavan vuoden elokuussa. Per Brahe ei ollut paikalla käsittelyssä739 mutta tuki myöhemmin Tungelia lähettämällä hovioikeuden varapresidentille suosituskirjeen Tungelin tueksi.740 Verkko Tungelin ympärillä alkoi jo
kiristyä, mutta se ei estänyt hovikansleria tekemästä kohtalokasta virhettä, joka
ajoi hänet lopulliseen turmioon, jopa mahtavan patronus Per Brahen tuen ulottumattomiin.
Vuoden 1660 kesän ja syksyn aikana oli Tukholmassa esitelty syytöksiä
Nils Tungelin hyveellisyyttä vastaan. Puheiden keskipisteessä olivat Henrik
Christofferssonin vaimo Elisabet Larsdotter Cygnea ja hänen suhteensa Nils
Tungeliin. Asia oli edennyt jo hovioikeuteen, ja alkoi näyttää Tungelin kannalta
tukalalta, joten hän pyysi Per Brahelta apua, jotta saisi pyyhkäistyä asian pois
päiväjärjestyksestä. Hän kirjoitti drotsille, että Elisabet Cygnea oli valheiden
takia vangittuna ja syytökset häntä kohtaan olivat törkeitä ja kunniaa loukkaavia. Tungel oli jo lähettänyt hovioikeudelle vastineensa, mutta pyysi Brahea
edistämään asiaa. Tilanteen vakavuuden tuo esille se, että Tungel lisäsi kirjeen
736
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SRP XVI 1923, 280–281, 289–292.
Asiaa käsiteltiin valtaneuvostossa 22.9., 9.10., 11.10., 7.12., 12.12. ja 14.12.1655. Lopullisesti asia siirrettiin kuninkaan päätettäväksi 17.12.1655, jolloin sihteeri Gambrotius
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allekirjoitukseen ensimmäisen kerran sanan klientti: ”Kreivillisen korkeuden
alamaisin, kuuliaisin ja nöyrin palvelija ja klientti.741
Edellisessä kirjeessään Brahelle Nils Tungel antoi kuvan itsensä ja Elisabetin syyttömyydestä, mutta seuraavassa kirjeessä hänen sävynsä kävi epätoivoiseksi. Elisabet muuttui kevytmieliseksi Lisbettaksi, ja vaikka Tungel oli aina
elänyt nöyrästi ja luottavaisesti, oli häntä nyt kohdannut epäonni, joka aiheutti
suuria taloudellisia vaikeuksia. Tungel kääntyi korkeimman ja puhtaimman
patronuksen puoleen, jotta tämä auttaisi häntä, jos se vain suinkin olisi mahdollista. Tungel vetosi jopa kristilliseen armoon toista ihmistä kohtaan.742
Nils Tungel oli kuitenkin Per Brahen avun ulottumattomissa. Tapaus oli
niin vakava, ettei edes Brahe pystynyt asiaan vaikuttamaan. Koska Nils Tungel
oli aatelinen ja korkeassa siviilivirassa toimiva henkilö, valtaneuvosto totesi
hänet syylliseksi huhtikuussa 1661. Kokoukseen osallistuivat valtaneuvoston 18
jäsenen lisäksi asiaa käsitelleet hovioikeuden virkamiehet. Hovioikeus esitti
Tungelin tuomioksi 40 hopeataalaria. Vaikka asia hovioikeuden mielestä oli
vakava, siitä ei voinut langettaa kuolemanrangaistusta. Brahe ei ollut tuomioon
tyytyväinen, vaan esitti valtaneuvostolle kysymyksen: oliko rangaistus todellakin sopiva? Hän esitti rangaistukseksi 40 taalaria sakkoa, minkä lisäksi Tungelin olisi lahjoitettava 2 000 taaleria pyhän Katariinan kirkolle. Valtaneuvosto
esitti mielipiteensä ja summa nostettiin 3 000 hopeataaleriin, ja tämä tuomio oli
lopullinen. Summan maksettuaan Tungel olisi vapaa muista rangaistuksista.743
Nils Tungelin erokirje on päivätty 3.4.1661 ja uudeksi hovikansleriksi nimitettiin Matias Biörneklou 5.4.1661. Erokirjeen oli ensimmäisenä allekirjoittanut leskikuningatar Hedvig Eleonora. Seuraavaksi kirjeen oli allekirjoittanut
Per Brahe, joka näin tuomitsi 17 vuotta palvelleen klienttinsä.744 Nils Tungel oli
tuolloin 69-vuotias, joten hänen uransa oli oikeastaan ohi. Hän teki maalleen
enää yhden palveluksen hakemalla eräitä asiakirjoja ulkomailta vuonna 1663.
Lopun elämäänsä hän eli unohdettuna ja merkityksettömänä. Jälkimaailmalle
hänestä on jäänyt jäljelle vain huonon miehen maine.745
Klienttiä saattoi kohdata epäonni, jonka oli aiheuttanut kolmas henkilö.
Esimerkiksi joku toinen patronus tai klientti saattoi erinäisistä syistä tarkoituk741
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päiväämättömyys viittaa siihen, että Brahe oli Tukholmassa tai ainakin kirjeet oli
toimitettu hänelle nopeasti oman lähetin toimesta. Toisaalta voi olla niin, että Brahe
ei suostunut henkilökohtaisesti ottamaan Tungelia vastaan, joten kirjeen toimittaminen jäi Tungelin ainoaksi vaihtoehdoksi.
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sellisesti edesauttaa klientin joutumista patronuksensa epäsuosioon. Usein kyseessä oli kilpailutilanne, jossa omalle verkostolle koetettiin saada enemmän
valtaa aiheuttamalla kilpailevan verkoston klientin tai patronuksen joutuminen
epäsuosioon. Klienttien täytyikin koettaa selviytyä ulkopuolisten henkilöiden
hyökkäyksistä joko tukemalla patronustaan tai etsimällä itselleen uusi patronus.
Aina tämä ei onnistunut ja klientti joutui elämään jopa koko loppuelämäänsä
ilman patronuksen tukea. Tärkeää olikin osata niin sanotusti pelata klienttijärjestelmän vaatimaa peliä.746
Arnold Johan Messeniuksen isä Johan Messenius oli aikansa korkeimpia
oppineita.747 Hän oli saanut koulutuksen Braunsbergin jesuiittakoulussa Puolassa, jossa häneen iskostettiin katoliset opit. Oleskeltuaan pitkään ulkomailla
hänet nimitettiin 1609 juridiikan ja politiikan professoriksi Uppsalan yliopistoon. Oleskelu Ruotsissa muodostui hänelle hankalaksi, koska Ruotsi oli vähin
erin muuttunut puhdasoppiseksi luterilaiseksi yhteisöksi ja Messenius piti tiukasti kiinni omasta katolisesta uskostaan. Tilanne ajautui väistämättä konfliktiksi ja lopulta häntä syytettiin yhteyksistä katolisiin ja tuomittiin kuolemaan
vuonna 1616.748 Tuomio kuitenkin muutettiin elinikäiseksi vankeudeksi Kajaanin linnassa, johon hänet perheineen siirrettiin. Vankeudessa Johannes Messenius jatkoi kirjoittamista ja samalla opetti omia lapsiaan kunnon katolisiksi.
Kruunun taholta tätä ei katsottu suopein silmin ja lopulta hänen lapsensa siirrettiin pois Kajaanista. 13-vuotias Arnold Johan lähetettiin stipendin turvin
opiskelemaan Uppsalaan, jossa hän lopulta osallistui henkirikokseen ja pakeni
Saksaan jesuiittojen luokse. Harhailtuaan aikansa ulkomailla hän päätti palata
Ruotsiin, mutta sekaantui matkalla vakoiluvyyhteen, joka lopulta toimi erinomaisena tekosyynä Ruotsin kruunulle sulkea nuorempi Messenius uudelleen
vankilaan.749
Päästyään Per Brahen klientiksi Arnold Johan Messenius onnistui jättämään sukunsa vastoinkäymiset taakseen. Brahen avulla hän sai vakaan aseman
kuninkaan kanslistina, vaikka tehtävänimike olikin vain muodollinen. Hänen
todellinen tehtävänsä oli saattaa isänsä aloittama historiateos valmiiksi valvovien silmien alla valtakunnankanslerin toimistossa. Nimityksen kuninkaan kansleriksi hän sai 1641, ja kun hän vihdoin sai käsiinsä isänsä käsikirjoituksen, hänet nimitettiin vuonna 1645 valtakunnan historioitsijaksi. Aatelisarvo Messeniukselle myönnettiin 1647. Vain kuudessa vuodessa Arnold Johan Messenius oli Brahen tuen avulla kääntänyt radikaalisti elämänkulkunsa suunnan ja
saavuttanut vihdoin sen maineen joka tälle kuuluisalle suvulle kuului, ainakin
hänen omasta mielestään.750
Messeniuksen maailma kaatui äkkiä ja lopulta täysin arvaamattomasta
suunnasta. Luodakseen kontaktin tulevaan kuninkaaseen hän oli onnistunut
saamaan oman poikansa, Arnold Johan nuoremman, prinssi Karl Gustafin sotaretkelle. Vankeus oli jättänyt pahat arvet eikä Messenius toipunut niistä kos746
747
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Kettering 2001b, 2.
Messeniuksen tieteellisestä toiminnasta ks. Lindroth 1975, 257–265.
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kaan. Vaikka Arnold Johan oli päässyt Brahen avulla takaisin vapauteen, hän
oli kriittinen ylhäisaatelia kohtaan. Sama kriittisyys oli tarttunut hänen poikaansa, joka nuoruuden vimmalla ja täysin ajattelemattomasti kirjoitti kuningatarta ja aristokratiaa pilkkaavan häväistyskirjeen, joka lähetettiin prinssi Karl
Gustafille. Tuleva kuningas kiikutti kirjeen kuningatar Kristiinalle. Syytökset
kääntyivät nopeasti Messeniuksiin, sillä Karl Gustaf arvasi, kuka kirjoituksen
takana oli.751 Messeniusten kannalta asiaa ei helpottanut se, että kirje oli kirjoitettu kanslian vesileimapaperille.752
Arnold Johan Messenius vanhemmalle suotiin mahdollisuus pelastautua
pakenemalla, mutta hän päätti jäädä. Ehkä hän tahtoi olla poikansa tukena tai
sitten hän uskoi vielä mahdollisuuksiinsa säästyä ikävyyksiltä patronuksensa
tuen avulla. Tilanne eteni kuitenkin niin vauhdikkaasti, että Messeniuksen patronukselle Per Brahelle ei jäänyt aikaa toimia. Toisaalta Messeniuksen aristokratian vastaiset puheet olivat jo aikaa sitten viilentäneet heidän suhteensa ja Brahe
tuskin olisi ollut enää halukas klienttiään suojelemaan. Oikeudenkäynti Messeniuksia vastaan käytiin muutamassa päivässä. Tuomio oli kova, mutta oikeus
armollinen ja Arnold Johan Messenius vanhempi teloitettiin aatelismiehen
kunnian mukaisesti miekalla Norrmalmin torilla. Hänen 22-vuotias poikansa
vietiin teloituspaikalle kaupungin ulkopuolelle, jossa hänen oikea kätensä hakattiin ensin irti, ja sen jälkeen poika teloitettiin. Ruumiin palaset ripustettiin
kaiken kansan nähtäväksi. Lopullisesti Messeniuksen suvun kunnia revittiin
kappaleiksi ritarihuoneella, kun heidän aateliskilpensä poistettiin ja aateliskirja
revittiin kahtia.753
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KLIENTTIJÄRJESTELMÄN ULOTTUVUUDET
This megamachine is largely invisible and designed to be so by those who build and run it,
since its working parts are human bodies driven by carefully inculcated belief systems.754
Lewis Mumford

Läpi 1500-luvun Ruotsin valtakunnan keskushallinnon kokoonpano pysyi lähes
samana. Perifeerisillä alueilla toimineet virkamiehet turvautuivat sosiaalisiin
verkostoihin suoriutuakseen virkatehtävistä hallinnon rakenteellisen tuen puuttuessa. Ystävyysverkostojen avulla oli mahdollista suoriutua virkatehtävistä
oleellisesti paremmin. Verkostoja käytettiin hyväksi myös tilanteissa, joissa
epämieluisista virkatehtävistä haluttiin eroon. Kommunikointi kiedottiin ystävyystematiikan retoriikkaan, jonka puitteissa pystyttiin tuomaan esille sosiaaliset hierarkiat. Ystävyysverkostojen käytännöt toimivat pohjana myöhemmälle
klienttijärjestelmälle, joka muovasi vanhat käytänteet toiminnalleen sopiviksi.
Vielä 1500-luvulla sosiaaliset verkostot rajoittuivat eri sosiaalisten statusten
kautta muodostuneissa ryhmissä toimiviksi kommunikointikanaviksi.
Kaarle IX:n perintö pojalleen Kustaa II Adolfille oli sisäpoliittisten ongelmien saattaminen ratkaisuun. Kustaa käänsikin katseensa Eurooppaan ja ajatus
Ruotsista suurvaltana oli noussut horisonttiin. Rinnalleen uusi kuningas tarvitsi
henkilön, jolla olisi kykyjä ymmärtää hänen tulevaisuuden visionsa, sellaisen
henkilön, joka muokkaisi visiot todeksi. Kustaan ratkaisu oli nimittää Axel
Oxenstierna valtakunnankansleriksi. Itseään säästämättä Oxenstierna alkoi
1610-luvulta lähtien vasaroida kasaan kansliaa, joka olisi tehokas kuninkaan
käsikassara. Sen avulla vähäisestä alamaisjoukosta revittäisiin kasaan resurssit,
joilla pystyttäisiin rymistelemään läpi Euroopan. Uudistuksia tehtiin aikalaisittain nopeaan tahtiin. 1620-luvulta lähtien kanslian ohjeita tarkistettiin lähes
vuosittain ja henkilöstön tehtävänkuvia sorvattiin alituiseen. Käytännössä kanslian henkilömäärä kasvoi ennennäkemättömiin mittoihin, ja siinä piilikin yksi
Oxenstiernan suurimmista tuskan aiheista. Mistä saada tehokkaasti organisoi754

Brechin 1999, 19.
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tuun kansliaan riittävästi päteviä henkilöitä? Aateli oli taistellut itselleen 1500luvun kuluessa privilegiot, jotka takasivat sille etuoikeuden hallinnon tärkeimpiin virkoihin, mutta aateli ei nähnyt kanslian virkamiehen työssä sitä himoittua kunniaa, jota saattoi haalia itselleen kuninkaan joukoissa kunnian kentiltä.
Aateli muisti Kustaa Vaasan tavan käyttää aatelittomia hallinnossa, joten heidän oli jotenkin puolustettava asemiaan, ettei edessä olisi sama taistelu.
Aristokratian ratkaisu asiaan oli haalia pätevät henkilöt oman vaikutusvaltansa piiriin klienttijärjestelmän kautta. Klienttijärjestelmässä oli kyse verkostosta, joka muokkautui reagoimalla yhteisössä tapahtuneisiin muutoksiin ja
muovaamalla jo olemassa olevia sosiaalisia verkostoja uusien tavoitteiden mukaisiksi. Nämä tavoitteet syntyivät sekä valtaa käyttävien henkilöiden että heidän vaikutusvaltaansa tarvitsevien henkilöiden vuorovaikutuksesta. Kuvaavaa
klienttijärjestelmän sopeutuvaisuudelle on, että se säilytti toimivuutensa tilanteessa, jossa nopeasti siirryttiin työvoimapulasta sen ylitarjontaan. Vielä 1600luvun alkupuolella oli vaikea saada virkoihin päteviä työntekijöitä, mutta jo
vuosisadan puolivälin jälkeen tilanne oli päinvastainen, oli varaa mistä valita.
Voimakkaan hierarkkisessa yhteisössä oli luonnollista korostaa sosiaalisten statusten eroja, koska siten oli ylipäätään mahdollista ylläpitää hierarkkista
sosiaalista järjestystä. Onkin luonnollista, että uudenlaisten vuorovaikutuskanavien ja käytänteiden synnyttyä hierarkkiset rakenteet tulivat näkyviksi.
Klienttijärjestelmään kuuluvien retoristen ilmausten ja termien käyttämistä alettiin suosia, sillä niiden avulla pystyttiin kommunikoimaan ymmärrettävästi.
Kommunikoinnin onnistumiseksi oli tärkeää ilmaista selkeästi sosiaalinen asema.
Patronus- ja klientti-termien ilmaantuminen kielenkäyttöön ei ollut uuden
keksimistä vaan reagointia uuteen tilanteeseen ja sen synnyttämään tarpeeseen.
Klienttien kannalta syntynyt tilanne oli otollinen. Hallinnossa oli tehtäviä, joita
myös aateliton pääsi tekemään, jos pystyi osoittamaan tarvittavat taidot. Lisäksi
oli olemassa mahdollisuus sosiaaliseen nousuun muuten staattisessa yhteisössä,
koska aateli halusi turvata omia etuoikeuksiaan aateloimalla hyvät työntekijät.
Aatelittomien kannalta aateluuteen johtavan väylän avautuminen siviilihallinnossa oli loistava tilaisuus, mutta haittana oli, että paikkoihin riitti hakijoita.
Klienttien kannalta oli luonnollista koettaa saavuttaa etua kanssakilpailijoihin
sosiaalisten verkostojen kautta.
Kuinka sitten ilmaista asiallisesti, mutta samalla osoittaa ymmärtävänsä
toisen henkilön vaikutusvaltaisen aseman? Sanomalla suoraan: te, mahtava patronus. Eikä aikaakaan kuin patronus-sanan käyttäminen oli levinnyt kauttaaltaan kirjeisiin ja vakiinnuttanut paikkansa muiden arvonimien joukossa. Tutkijan kannalta haasteelliseksi onkin muodostunut patronus-sanan käytön tosiasiallinen tarkoitus yksittäisissä tapauksissa, koska itse termistä muodostui käytännöllisen vuorovaikutussuhteen ilmaisemisen lisäksi pelkkä sosiaalinen fraasi,
titteli, jolla oli erityinen arvolataus. Retoristen ilmausten käyttäminen todistaakin etupäässä klienttijärjestelmän olemassaoloa yleisellä tasolla, ja yksittäisten
patronus–klientti-suhteiden löytämiseksi on tunkeuduttava paljon syvemmälle
henkilöiden elämään, heidän toimintaansa yhteisössä. Tästä syystä laajamittai-
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sen klienttijärjestelmän tutkiminen ja todentaminen on työlästä ja tarvitsisi usean tutkijan mittavia tutkimuksia.
Haasteelliseksi ruotsalaisen klienttijärjestelmän tutkimisen tekee se miten
valtionhallinto kehittyi, samoin kuin yhteiskuntarakenteen muoto. Ruotsista
alettiin tietoisesti muokata tehokkaasti keskushallinnoitua valtiota. Kaikki tärkeimmät hallinto- ja päätöksentekoinstanssit pyrittiin keskittämään Tukholmaan, josta käsin hallinto tavoittaisi syrjäseuduillakin asuvat alamaiset. Käytännössä se merkitsi myös valtaa käyttävien henkilöiden keskittymistä pääkaupunkiin, jolloin tarve kommunikoida kirjeiden välityksellä väheni. Koska kirjemateriaali on klienttijärjestelmän tutkimisessa keskeinen lähde, se tarkoittaa,
että mitä lähempänä keskushallintoa patronus ja klientti toimivat, sitä vähemmän on tutkijalla mahdollisuuksia tarkastella henkilöiden yhteyksiä tai vuorovaikutuksen laatua. Tilanne paranee sitä mukaa, mitä kauempana keskushallinnosta klientti toimi.
Keskitetty Ruotsi asetti klienttijärjestelmälle erilaiset puitteet kuin vaikkapa Ranskassa, jossa heikko keskushallinto käytti klienttijärjestelmää hyväkseen
tiukentaessaan otetta vahvoista paikallishallintokeskuksista. Käytännössä tämä
merkitsi välittäjien toiminnan korostumista ranskalaisessa klienttijärjestelmässä,
koska keskushallinnossa toimivilla valtakeskittymillä ei ollut riittävää informaatiota ja asiantuntemusta paikallistasolla tarvittaviin toimenpiteisiin. Välittäjien tehtävänä olikin yhdistää kahden maantieteellisen alueen resurssit. Ruotsissa ammattimaisten välittäjien toiminta oli vahvan keskushallinnon vuoksi
lähes olematonta, ja välitystoiminta muokkautui hyvin erilaiseksi. Ruotsalaisessa klienttijärjestelmässä välitystoiminta lomittui jo olemassa oleviin rooleihin,
jolloin välittäjä oli joko patronus tai klientti, joka koetti toimenpiteillään laajentaa verkostoaan.
Toinen merkittävä tekijä, joka muokkasi ruotsalaista klienttijärjestelmää,
oli populaation suhteellinen kapeus verrattuna muihin Euroopan merkittäviin
valtioihin. Valta oli keskittynyt pienen aristokraattisen ryhmän ja kuninkaan
ympärille ja myös suhteellisen pienelle maantieteelliselle alueelle. Klienttien
kannalta se merkitsi verkostojen välisen liikkumisen rajallisuutta, sillä pienessä
piirissä jokainen liike oli näkyvä. Opportunistinen klientti ei kauaa pysyisi pelissä mukana. Ruotsissa jokainen klienttijärjestelmään kuuluva henkilö lähes
varmasti tiesi, kenen verkostoon yhteisön muut jäsenet kuuluivat, kun taas vastaavasti Ranskassa saman verkoston klientit eivät usein tunteneet toisiaan. Tämä piirre asettaa painetta myös patronukselle, sillä huonosti kohdeltu klientti
näkyi ja arvostus hyvänä patronuksena saattoi laskea, ellei henkilö ollut riittävän korkeassa ja vakaassa asemassa yhteisössään.
Tiukasti hierarkkisessa yhteisössä klientin ja palvelijan ero saattoi olla joskus häilyvä, ja henkilöiden itsensäkin oli toisinaan vaikea tunnistaa, kumpaan
joukkoon he oikeastaan kuuluivat. Per Brahen palveluksessa oli erilaisissa tehtävissä lukuisa joukko ihmisiä, jotka puhuttelivat isäntäänsä patronukseksi.
Heihin kuuluivat esimerkiksi läänitysalueiden hopmannit ja voudit, jotka kuninkaan alaisuudessa toimiessaan olisivat olleet virkamiehiä ja siten potentiaalisia klienttejä. Mutta toimiessaan läänitetyllä alueella he olivat puhtaasti Per
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Brahen palvelijoita. Ero palvelijan ja klientin välillä onkin siinä, että klientillä on
henkilökohtaisia resursseja, kuten esimerkiksi ammattitaito, kontakteja tai jo
hallussa pitämänsä virka kuten esimerkiksi sihteerin tai pormestarin virka, jonka voi helposti siirtää toisen patronuksen verkostoon. Palvelijalla ei usein ollut
tällaista voimavaraa, vaan hän oli isännästään riippuvaisempi. Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla oli mahdollisuus urakehityksen, oli edellytykset toimia
klientteinä. Yhteiskunnan alimmilla tasoilla toimineet henkilöt joutuivat tyytymään palvelijan rooliin.
Klienttijärjestelmän merkitys kasvoi 1610-luvulta lähtien, ja se johti järjestelmän lonkeroiden yltämiseen vääjäämättömästi yhteiskunnan huipulta aina
alimpiin kerroksiin asti, ja jokainen taso levittäytyi myös horisontaalisesti.
Klienttiensä ja heidän klienttiensä kautta patronusten verkostot ulottuivat aina
Tukholmasta syrjäseutujen pikkukyliin asti, ja mikä mukavinta, järjestelmä oli
kaksisuuntainen. Pienen kylän asukkaat yhdessä saattoivat käyttää esimerkiksi
kylän papin kautta klienttijärjestelmän kanavia edistääkseen asiaansa niillä hallinnon tasoilla, joissa heidän asiansa saatettiin ratkaista. Toinen vaihtoehto olisi
ollut edetä virallisia hallintokanavia pitkin, mikä oli jo 1600-luvun byrokratiassa
tunnetusti hidas prosessi.
Klienttijärjestelmän elinvoimaisuutta selittävätkin sen joustavuus ja ihmisten usko, jonka mukaan verkoston kautta oli saavutettavissa omat tavoitteet
nopeammin ja varmemmin. Tätä uskoa ei horjuttanut edes tieto, että kilpaileva
verkosto saattoi olla paremmassa asemassa juuri siinä asiassa, jota tavoiteltiin.
Houkutus oli yksinkertaisesti liian suuri, ja siksi ihmiset eivät jääneet odottamaan virallisten kanavien toimintaa eivätkä luottaneet niiden tehokkuuteen.
Ihmiselle on luontaista toimia verkostoissa, koska pelkästään sosiaalisessa
toiminnassa syntyy väkisinkin verkostoja, vaikka sitä ei tiedostettaisi. 1600luvun ihmiselle oli itsestään selvää, että lukuisat kontaktit eri verkostoihin olivat tarpeen ja itse oli pyrittävä pääsemään mukaan tarpeeksi vahvaan verkostoon, jos halusi edetä omalla urallaan tai muuten saavuttaa niitä tavoitteita, jotka riippuivat tavalla tai toisella muiden vaikutusvallasta. Osa ihmisistä ei tyydy
sosiaaliseen statukseensa ja he tavoittelevat sosiaalista nousua. Kasvava valtionhallinto avasi portteja näihin mahdollisuuksiin ja yksi väylä oli kouluttautuminen, mutta se yksistään ei riittänyt, sillä hierarkkisen yhteiskunnan ylätasot
olivat jo varmistaneet itselleen etuoikeuden avautuviin tehtäviin, joten tavoitteiden saavuttaminen merkitsi käytännössä murtautumista tähän sosiaaliseen
eliittiin. Ja kuten aina elämässä, avoimeen paikkaan oli pyrkimässä useampia
henkilöitä, jolloin oli luonnollista hakea taustatukea sosiaalisista verkostoista.
Koska verkostojen merkitys tiedettiin, oli tärkeää ylläpitää jo luodut suhteen vahvoina tai koettaa lujittaa omaa verkostoaan. Oivallinen keino olivat lahjat, jotka toimivat pienimuotoisena muistutuksena antajansa olemassaolosta tai
halukkuudesta olla osallisena tavoitellun verkoston toiminnassa. Sanonta ”Ei
ole olemassa pyyteetöntä lahjaa” piti erityisesti paikkansa 1600-luvulla, jolloin
klienttijärjestelmäverkostot olivat yleisesti hyväksyttyjä ja kaikkien tiedossa.
Jokaiseen lahjaan oli vaivatonta liittää merkitys.
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Patronus–klientti-suhteelle luonteenomaista oli, että se saatettiin aktivoida
vain tarvittaessa: saattoi kulua pitkiäkin aikoja, jolloin patronuksen ja klientin
välillä ei ollut ns. aktiivista liikennettä. Tästä syystä klienttien aika ajoin patronukselle antamien lahjojen tavoitteena olikin pitää suhdetta yllä, sillä verkosto ja viime kädessä patronus olivat henkilön ainoa sosiaalinen turvaverkosto
sukuverkoston lisäksi, mikä esti epäonnen sattuessa putoamisen tyhjän päälle.755 Usein klientin oma sukuverkosto ei ollut sellaisessa sosiaalisessa asemassa,
että se olisi pystynyt suojelemaan jäsentään.
Luottamus oli klienttijärjestelmässä avainasemassa, sillä koko järjestelmän
oli mahdollista toimia ainoastaan sen avulla. Ensiksi jokaisen yksilön oli luotettava, että klienttijärjestelmä toimisi, ja jos tällaista luottamusta ei ollut, koko
klienttijärjestelmä hajosi omaan mahdottomuuteensa. Toisaalta systeemissä
toimivien oli luotettava toisiinsa, ja siihen, että he tekevät sen mitä pitää, sillä
jos yksi osa ei toimisi, saattaisi koko systeemi romahtaa tai ainakin toimia tehottomasti. Kuten tunnettua, luottamus on ansaittava, mutta se on helppo menettää ja palauttaminen on miltei mahdotonta. Jokainen klientti tiesi tämän, mutta
kunnianhimossa oltiin valmiita ottamaan riskejä. Joskus ne kannattivat, kun
klientti esimerkiksi vaihtoi verkostoa, mutta joskus riskinotolla oli traagiset
seuraukset, joiden hintana oli oma henki. Usein klientin toiminnan määrittelivät
hänen persoonalliset piirteensä. Arnold Johan Messeniuksen ja hänen poikansa
taakkana oli omahyväisyys, joka lopulta tuhosi heidät. Nils Tungel kuvitteli
olevansa asemassaan haavoittumaton, kunnes meni toimissaan liian pitkälle, ja
hänen turvaverkkonsa petti. Michael Wexionius-Gyldenstolpe otti riskin, joka
kannatti, ja hän kirjoitti itsensä historiaan ja sukunsa lopulta kreivilliseen aatelistauluun. Andreas Thuroniuksen elämä oli kuin komeetta, joka lensi korkealla
ja kirkkaana, mutta vain lyhyen aikaa. Henrik Cortesta tuli Per Brahelle unelmaklientti, luotettava ja uskollinen alainen, joka hoiti oman ruutunsa niin kuin
pitikin, ja samalla saavutti henkilökohtaista menestystä. Jokainen toimi klienttinä omalla tavallaan, mutta yhtä kaikki he pyrkivät toteuttamaan klientin roolin
periaatteita kykyjensä mukaisesti.
Vastaavasti Per Brahe käytti klienttijärjestelmää hyväkseen suoriutuakseen omista tehtävistään osana valtion hallintokoneistoa ja samalla tukeakseen
omaa asemaansa osana valtaeliittejä. Vaikka patronusten ja klienttien välille ei
voinut muodostua sosiaalisten statuserojen vuoksi vahvaa ystävyyssidettä, oli
verkoston tavoitteena kuitenkin turvata jokaisen siihen kuuluvan yksilön etuja,
kunhan klientit pysyivät roolinsa raameissa. Kaikkia heitä yhdisti kuitenkin
ranskalaisten muskettisoturien kuuluisa moraalinen hyveellisyys, jossa kaikki
toimivat yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta. Ainakin teoriassa.
1600-luvun alkuvuosikymmeninä aristokratian käsikassaraksi muokkaama klienttijärjestelmä ei sellaisenaan kestänyt liitoksissaan, koska alempi aateli
alkoi korottaan ääntään yhä enemmän 1650-luvulta lähtien. Aristokratian muovaaman klienttijärjestelmän heikkoutena oli sen sisäinen ristiriita: klientit pystyivät saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan, mutta järjestelmä itsessään
oli suunnattu heitä vastaan, puolustamaan aristokratian etuja. Lopulta virka755
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miesarmeija kääntyi isäntäänsä vastaan ja alempi aateli otti voiton vanhasta
aristokratiasta. Aristokratian klienttijärjestelmän kaatumista tuki myös kuningatar Kristiinan aatelointipolitiikka, jonka yhtenä tarkoituksena oli murtaa
Oxenstiernan ja Brahen kaltaisten aristokraattiylimysten rakentamat klienttiverkostot.
Aristokratia hävisi lopulta taistelunsa, mutta klienttijärjestelmä itse sopeutui muutoksiin kuten se oli tehnyt jo niin monesti ennenkin. Valtapoliittinen
kulttuuri alkoi aiempaa enemmän tukea laajempia ideologioita, joiden taakse
pystytettiin puolueita. Julkisten patronusten aika oli ohi, mutta hämärien käytävien varjoissa he jatkoivat toimintaansa ja osallistuivat valtapoliittisiin kiemuroihin. Se tapahtui aivan yhtä vahvasti kuin ennenkin, mutta aiempaa huomaamattomammin.
Klienttijärjestelmiä on tutkittu kansainvälisesti laajasti, mutta pohjoismaisessa kontekstissa tutkimus on jäänyt vähemmälle. Ehkä taustalla on nykyisen
yhteiskuntamme ideologinen ajatus professionalismista ja moraalinen arvomaailma, jossa sosiaalisten verkostojen kautta vaikuttaminen ei ole sopivaa, vaikka
niiden olemassaoloa on ollut mahdoton kiistää. Klienttijärjestelmällä oli varhaismodernissa Ruotsissa merkittävä rooli. Merkille pantavaa on kuitenkin se,
ettei klienttijärjestelmä itse muokannut yhteiskuntaa vaan toimi lähinnä sen
peilinä. Tähän peiliin katsomalla pystymme paremmin ymmärtämään siitä heijastuvaa yhteisöä ja koko yhteiskuntaa.
Klienttijärjestelmän kaikkinaisen merkityksen selvittäminen siviilihallinnossa olisi suhteellisen haastava tehtävä, koska monet päällekkäiset verkostot
toimivat yhtäaikaa. Jokainen valtaneuvos toki ansaitsisi oman tutkimuksensa, ja
näiden tutkimustulosten yhdistäminen olisi klienttijärjestelmätutkimuksen
kannalta loistava saavutus.
Naisten roolien merkitykset ja todelliset ulottuvuudet klienttijärjestelmän
kaltaisessa valtaverkostossa ovat jääneet varsin vähäiselle huomiolle. Osasyynä
on varmasti se, että säilyneen lähdeaineiston kapeus asettaa tutkimukselle omat
haasteensa. Koska naiset eivät voineet toimia virallisissa organisaatioissa, olisi
tutkimuslähteenä lähes pelkästään yksityinen kirjeenvaihto. Vähäisestä tutkimuksesta huolimatta naisten merkitystä ei pidä aliarvioida, sillä heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa asioihin, esimerkiksi aviomiesten taustalla, on jo
olemassa riittävästi näyttöä.756
Klienttijärjestelmän merkitys kirkko-instituutiossa ansaitsisi oman tutkimuksensa, kuten myös kaupunkiyhteisöt. Kumpikin näistä yhteiskunnan osaalueista on omalla tavallaan merkittävässä roolissa rakentaessamme kokonaiskuvaa 1600-luvun ihmisen maailmasta ja maailmankuvasta.
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SUMMARY
Networks of Power: Per Brahe and His Clients in the Seventeenth-Century
Swedish Empire
Patron-client relations have received little attention in Nordic historical research.
One reason for the lack of research into patronage may be the fact that its norms
and values represent an unfamiliar terrain for the 21st century researcher. In
addition, it is more difficult to identify unofficial institutions by reading between the lines of the documents remaining to us, so that the researcher’s own
interpretations play a significant role in the process. In this study, I examine the
discursive and administrative dimensions of the patron-client system within the
17th-century Swedish empire. My most important focus of research is the practical functioning of the patron-client system and its impact on society. A deeper
understanding of the social consequences of the patron-client system and its
modes of operation enables us to supplement and reinterpret prior historical
findings on numerous levels of human social activity. The present study also
delves into biographical aspects of history, since it focuses on Count Per Brahe
and his personal clients, about most of whom something is known.
Using as my source materials both personal letters and official records, I
have undertaken to identify the basic elements which made it possible for the
patron-client system to extend its reach deep into 17th-century Swedish society.
State building is a process which takes its shape from existing means of wielding power. At issue in patron-client networks is the use of power, and in 17thcentury Sweden, the source of official power employed through unofficial
channels was the Chancery, which carried out the wishes of the king on a dayto-day basis. The royal Chancery was the foundation of a vast network of patron-client relations, because it was at the pinnacle of the bureaucratic power
hierarchy and could influence the king’s decisions in official appointments, for
example.
The patron-client networks of the 17th century represented one means for
social mobility, by facilitating the careers of gifted and competent men within
the administration. Without the support of a patron it was still possible to succeed, but access to social networks of patronage improved the chances of getting ahead. The tentacles of the patron-client system reached everywhere from
the civilian government to the military.
The present study examines the 17th-century patron-client system from the
perspective of Lord High Steward (Swedish: drots or riksdrots) Per Brahe, but
the aim of the study is not to trace out the network of Brahe’s clients in its entirety, for this would be impossible due to the breadth of the network and the
fact that it was in constant flux. Some sense of the scope of Brahe’s network can
be gained from Appendix 1, which lists all of the individuals whose careers
were influenced in some way by Brahe, either through his directly appointing
them to official positions, or recommending them for a particular post. Because
the patron-client network relied on personal interactions, examining individual
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relationships provides a better key to understanding it than does tracing out the
network as a whole. By concentrating on the activities of a small group, it is
possible to identify the deeper mechanisms underlying personal relations of
patronage. It is then possible to generalize more widely on the basis of these
results.
Historical background
Starting in the 1620s, the Chancery’s instructions were reviewed almost annually and the duties of the staff were continually adjusted. At the same time, the
number of the Chancery staff grew to unprecedented proportions. How to recruit enough competent individuals to fill all the posts in the efficiently organized Chancery? Over the course of the 16th century, the nobility had fought to
obtain certain privileges which would guarantee them the right to hold the
most important positions in government. On the other hand, however, clerical
posts were not as popular as military appointments, since nobles did not view
administrative work as giving them the same chances to attain honour as did
leading the king’s troops on the battlefield.
The aristocracy’s solution to this problem was to gather competent officeholders under their own sphere of influence through patron-client arrangements. The adaptability of the patron-client system can be seen from the fact
that it remained functional even when the labour shortage rapidly turned into a
surplus. In the first half of the 17th century it was difficult to find qualified
workers, but after the mid-17th century the situation had reversed itself, and
employers could pick and choose. The reason for this was the increasing numbers of the lower nobility, many of whom were educated, as a result of Queen
Christina’s policy of granting noble titles to families in her favour.
The appearance of the terms patron and client in daily language use was
not a new invention, but was a response to a new situation and set of needs.
From the point of new of the client, the situation was favourable. The government offered positions which non-nobles could fill if they were able to demonstrate the necessary skills. This offered then a rare chance for upward mobility
in an otherwise relativity static society, because titles of nobility could be conferred on good workers. In this way, the aristocracy ensured that those who
enjoyed their privileges became part of their own social estate. For non-nobles,
this channel which opened up in the civil government leading to an aristocratic
title was a wonderful opportunity, but the problem lay in the fact that there
were too many applicants for the posts available. It was natural that applicants
tried to gain an advantage over their competitors through meeting as many influential persons as possible who might take an interest in them and see their
potential.
This relationship was crystallized in the word patronus used in the personal letters whose exchange created and reinforced social networks among
educated men. Starting in the 1620s, the title began to be used more frequently,
and within a couple of decades it had established itself as a title of address akin
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to titles of occupation or rank. The challenge for the researcher has been to determine writers’ true intentions in using the term in their letters, because it was
sometimes used rhetorically as a sign of respect and deference by persons for
whom the addressee was not actually their patron. Identifying actual patronclient relationships requires going much deeper into the lives of writers and
addressees, and peering more closely at their activities within 17th-century society.
The Swedish patron-client system also presents a challenge for the historian due to the way in which the state government and social structure took
form in the 17th century as a centrally governed state deliberately organized for
efficiency. The attempt was made to concentrate the most important institutions
of administration and decision-making within the capital city of Stockholm,
from which vantage point the government sought to govern its subjects living
even in remote areas. In practice, persons in positions of power lived in Stockholm, which reduced the need for them to communicate by letter. This means
that the closer the patron and his client were located to the centres of power, the
less material is available for the researcher to study their relationships and the
content of their interaction. When the client was located further from the central
government, the situation for the researcher improves.
A centralized Sweden put different constraints on the patron-client system
than was the case, for example, in France, where a weak central government
used the patronage system to strengthen its grip on strong local administrative
centres. This highlighted the positions of local brokers in the French system of
patronage, because administrators working the centres of power did not have
enough information and expertise regarding the needs of local areas and their
methods of operation. Due to its strong centralized administration, professional
brokers were practically non-existent in the 17th-century Swedish Empire, and
mediation within the patron-client system took a very different form than in
France, since it overlapped with pre-existing roles so that the intermediary was
already either a patron or a client who was striving to expand his social networks.
The second significant factor which shaped the Swedish patronage system
was the relatively small population of Sweden when compared to other major
kingdoms in Europe. Power was concentrated around the king in the hands of a
small aristocratic circle, and within a relatively small geographic area. From the
client’s point of view, this meant that it was difficult to move from one network
to another, for in a small circle every move was visible to others. Loyalty to his
patron was an important characteristic for a client. An opportunistic client, always on the lookout for better deal elsewhere, did not long remain in the game.
In Sweden, every person belonging to a patronage network knew to whose patronage networks their peers belonged, whereas in France even clients of the
same network might not have known each other.
The intimacy of the patronage networks in Sweden put pressure on the
patron to treat his clients well, for if he did not, his other clients might defect to
other patrons, and potential clients might shy away. Unless he held an unas-
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sailably high position within society, his social standing as a patron would then
suffer.
The nature of patronage and clientage
In 17th-century Sweden, the difference between a client and servant was not always clear, and individuals themselves sometimes had difficulty recognizing to
which category they belonged. Per Brahe had in his service a great number of
persons performing different tasks for him, all of whom addressed their master
as “patron”. They included, for example, stewards and bailiffs working in
Brahe’s fiefdoms, who, as administrators in the king’s service, were potential
clients. But because they operated in lands owned by Brahe, they were also Per
Brahe’s servants. From the historian’s perspective, the difference between a client and a servant lies in the fact that clients had personal resources such as occupational skills, educational degrees and official positions such as that of secretary or mayor which could be easily absorbed within a patron’s sphere of influence. Servants did not usually have these sorts of resources, so they were
more directly dependent on their masters. Only those persons who had the necessary prerequisites for career development could function as client.
The role of the patron-client system expanded starting in the 1610s, and
soon it reached both vertically and horizontally into all aspects of official life.
Through his clients and his clients’ clients, the power webs of the patron
reached from Stockholm to small villages on the empire’s periphery and what is
more, they channelled power in both directions. The landowning peasants in a
small village could use the patronage contacts of their village vicar to access
higher levels of administration in order to promote their own interests. The alternative would have been to proceed through official administrative channels,
which already in the 17th-century were known to be highly bureaucratic and
frustratingly slow.
The vitality of the patron-client system can be explained by its flexibility
and by people’s beliefs that through it, one could achieve one’s aims with
greater speed and certainty. The temptation to use personal contacts to one’s
advantage was simply too great, and for this reason people did not wait around
for the official wheels of administration to turn in their favour, nor did they
trust in their efficacy. It is natural for humans to operate within social networks,
because social activity inevitably gives rise to the formation of networks, even if
this does not take place on a conscious level. The 17th-century individual took
for granted that numerous contacts to different networks were necessary and
that one had to strive to become a member of a sufficiently powerful network if
one wanted to succeed in his career or otherwise achieve those goals which
were dependent upon the decisions of others. For those who were not content
with their lot in life and wanted to climb the social ladder, the expanding state
administration provided new opportunities. Education represented one path to
fulfilling this goal, but in itself it was not enough, since the elites and nobles
had already secured for themselves special access to the positions which were
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coming open. In order to be selected for such a position, one had to first break
into the higher social estate, through the assistance of a highly-placed patron.
It was extremely important to continually maintain and strengthen personal relationships of any kind. Because one never knew when a previous acquaintance might turn out to be useful or beneficial (if, for instance, that acquaintance was promoted to a position of influence or overheard an important
piece of information which he might pass on), one excellent means of doing this
was through the giving of gifts, which served as a small reminder of the existence of the giver and his desire to be part of the activities of the network in
question. The Finnish saying “there’s no such thing as a gift given freely” was
especially true in the 17th century, when patron-client networks were common
knowledge and generally approved of. It was thus easy for the recipient to attach a meaning to every gift.
On the other hand, it was also characteristic of the patronage system that it
was activated only when necessary: a long period might elapse between episodes of active cooperation between the patron and his client. The aim of the
clients’ gifts to his patron was to maintain this mostly passive relationship, for
in the end the patron represented the client’s only social safety net outside his
family and kin, the only person who could prevent utter disaster if misfortune
occurred. Often the client’s own family and kin were not in a position to protect
all of their members.
Trust was the key to patron-client relations, for without it, the patronage
system could not operate. Trust is difficult to earn but easily lost, and once lost
can rarely be regained. Every 17th-century client knew this implicitly, but some
more ambitious individuals were willing to take risks. Sometimes these risks
were worth it, when for example the client succeeded in switching to a more
powerful patron, but sometimes risk-taking met with dire consequences – even
to the extent that the client lost his life.
Per Brahe used the patron-client system to carry out his own duties as part
of the administration, and to bolster his status as a member of the power elites.
Even if their difference in social status precluded the possibility that strong
bonds of friendship would form between patron and client, the purpose of the
network was to advance the interest of all of its members, so long as clients
knew their place. They were united by a moral code of one for all, all for one –
at least in theory.
The patron-client system, which in the early decades of the 17th century
had been the tool of the aristocracy, could not survive in that particular form in
the second half of the century because starting in the 1650s, the lower nobility
grew louder in their demands for power. The major weakness of the aristocratic
patronage system was its internal contradiction: through it, clients often managed to achieve their personal aims, but the system as a whole worked against
them to ensure aristocratic privilege. In the end, the army of lower level administrator-bureaucrats turned against their masters by siding with the king against
the aristocracy.
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The fall of the aristocratic patronage system was also helped along by
Queen Christina’s policy of generously awarding noble titles, one purpose of
which was to dismantle the patronage networks built by powerful aristocrats
such as Per Brahe. The aristocrats lost the battle, but the patron-client system
adapted itself to the changing times as it had done so many times before. Political culture began to produce opposing ideological stances which lay the foundation for political parties. The era of the public patron was over, but in dimlylit corridors, patrons continued to pull the strings of power behind the scenes.
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Nimi

Asema

Toimipaikka

Aeimaeleus, Gustav

Asianajaja

Turku

Ahlholm, Claudius (Henrici)

Kirkkoherra

Raahe

Anders Eriksson

Vouti, nimismies

Kajaani, Sotkamo, Pielinen

Anders Sigfridsson

Pormestari, lainlukija

Turku, Uusikaupunki, Masku

Antti Laurinpoika

Pormestari

Helsinki

Appelgren, Juhana Eerikinpoika

Kamarineuvos, kamreeri

Tukholma

Baltzar Laurinpoika

Pormestari

Rauma

Bergenhemb, Per

Pormestari, vouti

Brahea, Pielisjärvi

Bochmöller, Johan

Pormestari

Oulu

Bomgård, Hans

Lääninvouti

Kajaani

Brenner, Mårten

Asessori, revisiosihteeri

Tukholma

Brocken, Justinus von

Pormestari

Viipuri

Bång, Petrus

Piispa, professori

Viipuri, Turku

Cajanus, Anders

Kirkkoherra

Pielisjärvi

Cajanus, Erik

Kirkkoherra

Sotkamo

Cajanus, Gustaf

Kirkkoherra

Lohtaja

Cajanus, Johan

Lääninrovasti, kirkkoherra

Kajaani, Paltamo

Cajanus, Samuel

Nimismies

Iisalmi

Carpelan, Erik

Hovimestari, komissaari

Visingsborg

Claes Claesson

Maanmittari

Pohjanmaa

Corte, Henrik

Pormestari, vouti

Raahe

Curnovius, Johannes

Pormestari, kihlakunnantuomari

Kajaani

Edman (Edenhielm), Gustaf

Lääninsihteeri

Jönköping

Eichman, Casper

Pormestari

Uusikaupunki

Fattebuur, Henricus Martini

Kirkkoherra, kirjailija

Nevanlinna

Flachsenius, Jacob

Professori

Turku

Flygar, Hans Larsinpoika

Pormestari

Kristiinankaupunki

Forbus, Casparus

Kirkkoherra, koulumestari

Raahe

Forbus, Johannes Caspari

Kirkkoherra

Raahe, Ii

Gezelius, Juhana

Piispa

Turku

Graan, Johan

Maaherra

Pohjanmaa, Länsipohja

Grass, Gustaf

Varapresidentti

Turku

Gyldenstolpe, Samuel

Professori, tuomari

Turku

Gyllenstierna, Konrad

Maaherra

Viipuri

Hannu Hannunpoika

Pormestari, maanmittari, raatimies

Pori, Helsinki

Hannu Olavinpoika

Pormestari, kaupunginkirjuri

Naantali

Hans Hansson

Maanmittari

Turun ja Porin lääni

Henrik Sigfridinpoika

Kaupungin vahtimestari

Helsinki

Horn, Arvid

Maaherra

Uudenmaan ja Hämeen lääni
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Luettelo kuvaa suuntaa antaen Per Brahen verkoston laajuutta. Per Brahe on ollut
vaikuttamassa taulukossa mainittujen henkilöiden nimityksiin. Jokipii 1956; Jokipii
1960; Lehtinen 1961a; Karonen 1994; Karonen 1995; Nuorteva 2001; Kansallisbiografia:
http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/haku, hakusana ”Brahe” Haettu 10.12.2010.
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Ilkka, Josef Jaakonpoika

Pormestari, kirjuri

Turku, Uusikaupunki, Rauma

Jemsenius, Elias Stephani

Varadeposiittori

Turku

Jeremias Andersson

Nimismies

Paltamo

Jurvelius, Michael Jacobi

Notaari

Turku

Justander, Erik

Professori, kirjailija, suomentaja

Turku

Kemmerer (Lantzenfelt), Julius

Hopmanni, linnan päällikkö

Visingsborg

Kempe, Axel

Professori

Turku

Kexlerus, Simon

Professori

Turku

Krook, Anders

Asessori

Turku

Kröger, Daniel

Pormestari

Oulu

Lagerberg, Lars Jonsson

Kihlakunnantuomari

Visingsborg

Lars Paderinpoika

Linnan sihteeri

Turku

Laurbecchius, Petrus

Piispa, professori

Viipuri, Turku

Lauri Laurinpoika

Pormestari

Pori

Lilljehöök, Knut

Maaherra

Uudenmaan ja Hämeen lääni

Lindeman, Jacob

Maisteri

Turku, Liivinmaa

Loctander, Erik (Pietarinpoika)

Pormestari

Kajaani

Lorentz Håkaninpoika

Pormestari

Helsinki

Långh, Samuel

Hopmanni, linnan päällikkö

Kajaani

Martti Sigfridinpoika

Kaupungin vahtimestari

Helsinki

Metstake, Reinhold

Maaherra

Uusimaa

Mikael Zachrisinpoika

Pormestari

Helsinki

Mörner, Carl

Kenraalikuvernööri, valtaneuvos

Inkerinmaa, Tukholma

Orlander, Petrus

Pormestari

Helsinki

Palmbaum, Zacharias

Hopmanni, linnan päällikkö

Kajaani

Petraeus, Aeschillus

Professori, Turun piispa

Turku

Petraeus, Andreas

Professori

Turku

Petrellius, Nikolaus

Pormestari

Kajaani

Printz, Johan

Kuvernööri, maaherra

Uusi Ruotsi, Jönköping

Rydman, Abraham

Raatimies

Helsinki

Schmalhorst, Herman

Raatimies, kämneri

Viipuri

Schroderus, Laurentius

Maanmittari

Uudenmaan ja Hämeen lääni

Speitz, Hartvig

Lainlukija, suomentaja

Häme, Ala-Satakunta

Stierna, Johan

Hovijunkkari, asessori

Jönköping

Stockman, Frans

Pormestari

Helsinki

Stodius, Martinus Henrici

Professori, kirkkoherra

Turku, Naantali

Stålbom, Hans

Pormestari, arrendaattori

Kristiinankaupunki, Vaasa

Svenonius, Envaldus

Professori, tuomiorovasti

Turku

Swart, Daniel

Pormestari

Kokkola

Tavast, Gabriel

Pormestari

Helsinki

Tavast, Henrik (Tawasten)

Kirjuri, sihteeri

Turku, Tukholma

Terentief, Joachim

Kirkkoherra

Kurkijoki

Thessleff, Petter

Asessori, pormestari

Turku, Helsinki

Thorwöste, Petter

Suurkauppias, ruukinomistaja

Turku

Thuronius, Andreas

Profesori

Turku

Til-Landz, Elias

Professori

Turku

Timme, Jochim

Ylipormestari, pormestari

Uusikaupunki, Rauma, Turku
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Tunander, Nils

Professori

Turku

Vigelius, Peer (Ekenberg)

Asessori

Turku

Vigelius, Sven

Professori, kirkkoherra

Turku, Pietarsaari

Wassenius, Johan

Asessori

Turku

Westzynthius, Magnus Gabrielis

Kirkkoherra, koulumestari

Raahe

Wexionius, Michael (Gyldenstolpe)

Professori, asessori

Turku

Wigelius, Petrus

Pormestari

Turku

Äimä, Antti

Kamariviskaali

Suomen suurruhtinaskunta
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Discourses of work and home in television
and on a small scale in radio news. 211 p.
Summary 3 p. 2003.
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Yhteenveto 4 p. 2004.
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1870-1939. - The Conviction on the boundary
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vieraana kielenä. Didaktinen fonetiikka.
476 p. Yhteenveto 14 p. 2004.
JÄÄSKELÄINEN, PETRI, Instrumentatiivisuus ja
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504 p. Summary 5 p. 2004.
MERTANEN TOMI, Kahdentoista markan kapina? Vuoden 1956 yleislakko Suomessa. - A
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10 p. 2004.
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en prose de Marcel Thiry : une lecture
d’inaboutissements. 353 p. Yhteenveto 1 p.
2004.
KUHNA, MATTI, Kahden maailman välissä.
Marko Tapion Arktinen hysteria Väinö Linnan
haastajana. - Between two worlds. Marko
Tapio’s Arktinen hysteria as a challenger to
Väinö Linna. 307p. Summary 2 p. 2004.
VALTONEN, HELI, Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit. Tutkimus 1900-luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerroista.
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autobiographical study of white collar
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Summary 6 p. 2004.
PUSZTAI, BERTALAN, Religious tourists.
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modern hungarian catholicism. - Uskontoturistit. Autenttisen elämyksen rakentaminen
myöhäismodernissa unkarilaisessa katolisuudessa. 256 p. Yhteenveto 9 p. Summary in
Hungarian 9 p. 2004.
PÄÄJOKI, TARJA, Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekavatuksessa. - The arts
as a place of cultural encounters in arts
education. 125 p. Summary 3 p. 2004.
JUPPI, PIRITA, “Keitä me olemme? Mitä me
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paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. - “Who are we? What do we want?”
The animal rights movement as an object of
discursive struggle, marginalization and
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Summary 6 p. 2004.
HOLMBERG, JUKKA, Etusivun politiikkaa.
Yhteiskunnallisten toimijoiden representointi
suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987–
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articles in 1987-2003. 291 p. Summary 2 p.
2004.
LAGERBLOM, KIMMO, Kaukana Kainuussa,
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spans of Kontiomäki railtown 1950 – 1972.
407 p. Summary 2 p. 2004.
HAKAMÄKI, LEENA, Scaffolded assistance
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class interaction. - Vieraan kielen opettajan
antama oikea-aikainen tuki luokkahuoneessa.
331 p. Yhteenveto 7 p. 2005.
VIERGUTZ, GUDRUN, Beiträge zur Geschichte
des Musikunterrichts an den
Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion
im 16. und 17. Jahrhundert. - Latinankoulujen
musiikinopetuksen historiasta itäisen
Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja
1600-luvuilla. 211 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
NIKULA, KAISU, Zur Umsetzung deutscher
{ ^   <{ \}    
Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara.
- Saksalainen runous suomalaisessa musiikissa, esimerkkinä Rainer Maria Rilke ja Einojuhani Rautavaara. 304 p. Yhteenveto
6 p. 2005.
SYVÄNEN, KARI, Vastatunteiden dynamiikka
musiikkiterapiassa. - Counter emotions
dynamics in music therapy. 186 p. Summary
4 p. 2005.
ELORANTA, JARI & OJALA, JARI (eds), East-West
trade and the cold war. 235 p. 2005.
HILTUNEN, KAISA, Images of time, thought
and emotions: Narration and the spectator’s
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kuvia. Kerronta ja katsojan kokemus
 >{ \^{ 
203 p. Yhteenveto 5 p. 2005.
AHONEN, KALEVI`\*  * 
cotton triangle. Trade and shipping between
America and Baltic Russia, 1783-1860.
572 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
UTRIAINEN, JAANA, A gestalt music analysis.
Philosophical theory, method, and analysis of
Iegor Reznikoff’s compositions. - Hahmope 
\{{
 \^^nen teoria, metodi ja musiikkianalyysi Iégor
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3 p. 2005.
MURTORINNE, ANNAMARI, Tuskan hauskaa!
Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen.
Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla. - Painfully fun! Towards
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TUNTURI, ANNA-RIITTA, Der Pikareske Roman
als Katalysator in Geschichtlichen Abläufen.
Erzählerische Kommunikationsmodelle in
Das Leben des Lazarillo von Tormes, bei Thomas
<
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183 p. 2005.
LUOMA-AHO, VILMA,      
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- Luottojoukot – Suomalaisten julkisten
organisaatioiden sosiaalista pääomaa. 368 p.
Yhteenveto 8 p. 2005.
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PENTTINEN, ESA MARTTI, Kielioppi virheiden
varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan
kieliopin opetuksessa. - Grammar in the
shadow of mistakes. The role of linguistic
knowledge in general upper secondary
school German grammar instruction. 153 p.
Summary 2 p. Zusammenfassung 3 p. 2005.
KAIVAPALU, ANNEKATRIN, Lähdekieli kielenoppimisen apuna. - Contribution of L1 to
foreign language acquisition. 348 p.
Summary 7 p. 2005.
SALAVUO, MIIKKA,Verkkoavusteinen opiskelu
yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa - Network-assisted learning
in the learning culture of university music
education. 317 p. Summary 5 p. 2005.
MAIJALA, JUHA, Maaseutuyhteisön kriisi1930-luvun pula ja pakkohuutokaupat
paikallisena ilmiönä Kalajokilaaksossa. Agricultural society in crisis – the depression
of the 1930s and compulsory sales as a local
phenomenon in the basin of the Kalajokiriver. 242 p. Summary 4 p. 2005.
JOUHKI, JUKKA, Imagining the Other.
Orientalism and occidentalism in TamilEuropean relations in South India.
-Tulkintoja Toiseudesta. Orientalismi ja
oksidentalismi tamileiden ja eurooppalaisten
välisissä suhteissa Etelä-Intiassa.
233 p. Yhteenveto 2 p. 2006.
LEHTO, KEIJO, Aatteista arkeen. Suomalaisten
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971–2005.
\ *      
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499 p. Summary 3 p. 2006.
VALTONEN, HANNU, Tavallisesta kuriositeetiksi. Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon
Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoar\@\\   $ 
Museum value of two Messerschmitt Bf
     @      
Museum. 104 p. 2006.
KALLINEN, KARI, Towards a comprehensive
theory of musical emotions. A multi-dimensional research approach and some empirical
^  *{{      
musiikillisista emootioista. Moniulotteinen
tutkimuslähestymistapa ja empiirisiä havaintoja. 71 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p. 2006.
ISKANIUS, SANNA, Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti.
- Language and identity of Russian-speaking
    \\ 
 6 c. 2006.
HEINÄNEN, SEIJA, Käsityö – taide – teollisuus.
Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen
1900-luvun alun ammatti- ja aikakausleh@   \  
industrial art in the views of magazines and
trade publications of the early 20th Century.
403 p. Summary 7 p. 2006.
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KAIVAPALU, ANNEKATRIN & PRUULI, KÜLVI (eds),
Lähivertailuja 17. - Close comparisons.
254 p. 2006.
ALATALO, PIRJO, Directive functions in intracorporate cross-border email interaction.
- Direktiiviset funktiot monikansallisen
yrityksen englanninkielisessä sisäisessä
sähköpostiviestinnässä. 471 p. Yhteenveto 3
p. 2006.
KISANTAL, TAMÁS, „…egy tömegmészárlásról
mi értelmes dolgot lehetne elmondani?” Az
ábrázolásmód mint történelemkoncepció a
holokauszt-irodalomban. - “...there is nothing
intelligent to say about a massacre”. The
representational method as a conception of
history in the holocaust-literature. 203 p.
Summary 4 p. 2006.
MATIKAINEN, SATU, Great Britain, British Jews,
and the international protection of Romanian
Jews, 1900-1914: A study of Jewish diplomacy
and minority rights. - Britannia, Britannian
juutalaiset ja Romanian juutalaisten kansainvälinen suojelu, 1900–1914: Tutkimus juutalaisesta diplomatiasta ja vähemmistöoikeuksista. 237 p. Yhteenveto 7 p. 2006.
HÄNNINEN, KIRSI, Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena
jatkumona, säätelymekanismina ja
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to action. Environmental education in
museums as a socio-cultural continuum,
regulating mechanism, and as innovative
communication 278 p. Summary 6 p. 2006.
JOENSUU, SANNA, Kaksi kuvaa työntekijästä.
Sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkökulma. - Two images of an employee; internal
communication doctrines from a postmodern
perspective. 225 p. Summary 9 p. 2006.
KOSKIMÄKI, JOUNI, Happiness is… a good
transcription - Reconsidering the Beatles
sheet music publications. - Onni on…
hyvä transkriptio – Beatles-nuottijulkaisut
uudelleen arvioituna. 55 p. (320 p. + CD).
Yhteenveto 2 p. 2006.
HIETAHARJU, MIKKO, Valokuvan voi repiä.
Valokuvan rakenne-elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen.
- Tearing a photograph. Compositional
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interpretation. 255 p. Summary 5 p. 2006.
JÄMSÄNEN, AULI, Matrikkelitaiteilijaksi
valikoituminen. Suomen Kuvaamataiteilijat
-hakuteoksen (1943) kriteerit. - Prerequisites
for being listed in a biographical
        
Encyclopedia of 1943. 285 p. Summary 4 p.
2006.
HOKKANEN, MARKKU, Quests for Health in
Colonial Society. Scottish missionaries and
medical culture in the Northern Malawi
region, 1875-1930. 519 p. Yhteenveto 9 p.
2006.
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RUUSKANEN, ESA, Viholliskuviin ja
viranomaisiin vetoamalla vaiennetut
työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan
liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan
59 kommunistista työväentaloa PohjoisSavossa vuosina 1930–1932. - The workers’
halls closed by scare-mongering and the use
of special powers by the authorities. 248 p.
Summary 5 p. 2006.
VARDJA, MERIKE, Tegelaskategooriad ja
tegelase kujutamise vahendid Väinö Linna
romaanis “Tundmatu sõdur”. - Character
categories and the means of character
representation in Väinö Linna’s Novel The
Unknown Soldier. 208 p. Summary 3 p. 2006.
TAKÁTS, JÓZSEF, Módszertani berek. Írások
az irodalomtörténet-írásról. - The Grove
of Methodology. Writings on Literary
Historiography. 164 p. Summary 3 p. 2006.
MIKKOLA, LEENA, Tuen merkitykset potilaan ja
hoitajan vuorovaikutuksessa. - Meanings of
social support in patient-nurse interaction.
260 p. Summary 3 p. 2006.
SAARIKALLIO, SUVI, Music as mood regulation
in adolescence. - Musiikki nuorten tunteiden
säätelynä. 46 p. (119 p.) Yhteenveto 2 p. 2007.
HUJANEN, ERKKI, Lukijakunnan rajamailla.
Sanomalehden muuttuvat merkitykset
arjessa. - On the fringes of readership.
The changing meanings of newspaper in
everyday life. 296 p. Summary 4 p. 2007.
TUOKKO, EEVA, Mille tasolle perusopetuksen
englannin opiskelussa päästään? Perusopetuksen päättövaiheen kansallisen arvioinnin 1999 eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasoihin linkitetyt tulokset. - What level
do pupils reach in English at the end of the
comprehensive school? National assessment
results linked to the common European
framework. 338 p. Summary 7 p. Sammanfattning 1 p. Tiivistelmä 1 p. 2007.
TUIKKA, TIMO, ”Kekkosen konstit”. Urho
Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset
teoriasta käytäntöön 1933–1981. - ”Kekkonen´s
way”. Urho Kekkonen’s conceptions of history
and politics from theory to practice, 1933–1981
413 p. Summary 3 p. 2007.
Humanistista kirjoa. 145 s. 2007.
NIEMINEN, LEA, \  
\      \ 
in early child language. 296 p. Tiivistelmä 7 p.
2007.
TORVELAINEN, PÄIVI, Kaksivuotiaiden lasten
fonologisen kehityksen variaatio. Puheen
ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen
tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu.
- Variation in phonological development
>    
of speech intelligibility and attempting and
production of words. 220 p. Summary 10 p.
2007.
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SIITONEN, MARKO, Social interaction in online
multiplayer communities. - Vuorovaikutus
verkkopeliyhteisöissä. 235 p. Yhteenveto 5 p.
2007.
STJERNVALL-JÄRVI, BIRGITTA,
Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun
elämäntapaa. - Manor house architecture as
part of the Tandefelt family´s lifestyle. 231 p.
2007.
SULKUNEN, SARI`$     
international reading literacy assessment.
  * $ { 
autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon
arviointitutkimuksissa: PISA 2000. 227 p.
Tiivistelmä 6 p. 2007.

, Magyar Alkibiadés. Balassi
Bálint élete. - The Hungarian Alcibiades. The
life of Bálint Balass. 270 p. Summary 6 p. 2007.
MIKKONEN, SIMO, State composers and the
red courtiers - Music, ideology, and politics
in the Soviet 1930s - Valtion säveltäjiä ja
punaisia hoviherroja. Musiikki, ideologia ja
politiikka 1930-luvun Neuvostoliitossa. 336 p.
Yhteenveto 4 p. 2007.
sIVUNEN, ANU, Vuorovaikutus, viestintä { * |  ^\
 |   
tiimeissä. - Social interaction, communication
  *  ^     \
251 p. Summary 6 p. 2007.
LAPPI, TIINA-RIITTA, Neuvottelu tilan
tulkinnoista. Etnologinen tutkimus
sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön
vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä
kaupunkipuhunnoissa. - Negotiating urban
spatiality. An ethnological study on the
interplay of social and material environment
in urban narrations on Jyväskylä. 231 p.
Summary 4 p. 2007.
HUHTAMÄKI, ULLA, ”Heittäydy vapauteen”.
Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen murros
# *   \¢#
The Avant-Garde and the artistic transition of
Kauko Lehtinen over the period 1961–1965.
287 p. Summary 4 p. 2007.
KELA, MARIA, Jumalan kasvot suomeksi.
Metaforisaatio ja erään uskonnollisen
\ {     
Metaphorisation and the emergence of a
 *   \\ 
2007.
SAARINEN, TAINA, Quality on the move.
Discursive construction of higher education
policy from the perspective of quality.
- Laatu liikkeessä. Korkeakoulupolitiikan
diskursiivinen rakentuminen laadun
näkökulmasta. 90 p. (176 p.) Yhteenveto 4 p.
2007.
MÄKILÄ, KIMMO, Tuhoa, tehoa ja tuhlausta.
Helsingin Sanomien ja New York Timesin
ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisesta näkökulmasta 1945–1998.
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- ”Powerful, Useful and Wasteful”. Discourses
of Nuclear Weapons in the New York Times
and Helsingin Sanomat 1945–1998. 337 p.
Summary 7 p. 2007.
KANTANEN, HELENA, Stakeholder dialogue
 *  * * \      
of higher education. - Yliopistojen
sidosryhmävuoropuhelu ja alueellinen
sitoutuminen. 209 p. Yhteenveto 8 p. 2007.
ALMONKARI, MERJA, Jännittäminen opiskelun
           
study-related communication situations. 204 p.
Summary 4 p. 2007.
VALENTINI, CHIARA, Promoting the European
Union. Comparative analysis of EU
\\     *      
Italy. 159 p. (282 p.) 2008.
PULKKINEN, HANNU, Uutisten arkkitehtuuri
- Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys
ja jousto. - The Architecture of news. Order
 ' >   *   
280 p. Yhteenveto 5 p. 2008.
MERILÄINEN, MERJA, Monenlaiset oppijat
englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa
- rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi.
- Diverse Children in English Immersion:
Tools for Supporting Teaching Arrangements.
197 p. 2008.
VARES, MARI, The question of Western
Hungary/Burgenland, 1918-1923. A
  £       
national and international policy. - LänsiUnkarin/Burgenlandin kysymys 1918–1923.
Aluekysymys kansallisen ja kansainvälisen
politiikan kontekstissa. 328 p. Yhteenveto 8 p.
2008.
ALA-RUONA, ESA, Alkuarviointi kliinisenä
käytäntönä psyykkisesti oireilevien
asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita,
menetelmiä ja apukeinoja. – Initial assessment
as a clinical procedure in music therapy
of clients with mental health problems
– strategies, methods and tools. 155 p. 2008.
ORAVALA, JUHA, Kohti elokuvallista ajattelua.
Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles
Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä. - Towards cinematic thinking.
The ontology of the virtually real in Gilles
Deleuze’s and Jean-Luc Godard’s conceptions
of cinema. 184 p. Summary 6 p. 2008.
   Papyruksesta
megabitteihin. Arkisto- ja valokuvakokoelmien
{         \
papyrus to megabytes: Conservation
management of archival and photographic
collections. 277 p. 2008.
SUNI, MINNA, Toista kieltä vuorovaikutuksessa.
Kielellisten resurssien jakaminen toisen
kielen omaksumisen alkuvaiheessa. - Second
language in interaction: sharing linguistic
resources in the early stage of second language
acquisition. 251 p. Summary 9 p. 2008.
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N. PÁL, JÓZSEF, Modernség, progresszió, Ady
  ¤ ¥{ *{ {
eszmetörténeti pozíció természete és
következményei. 203 p. Summary 3 p. 2008.
BARTIS, IMRE, „Az igazság ismérve az, hogy
* #{ ¤ \  ¥¦§ ¥
 ¥\{ ¨¥\©*¤ ©\¨\¨¤' 
és annak recepciójában. 173 p. Summary 4 p.
2008.
RANTA-MEYER, TUIRE, Nulla dies sine linea.
Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin,
verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja
reseptiohistoriallisena tutkimuksena. - Nulla
dies sine linea: A biographical and
      
composer Erkki Melartin. 68 p. Summary 6 p.
2008.
KOIVISTO, KEIJO, Itsenäisen Suomen kantaaliupseeriston synty, koulutus, rekrytointitausta ja palvelusehdot. - The rise, education,
the background of recruitment and conditions of service of the non-commissioned
^        "
Summary 7 p. 2008.
KISS, MIKLÓS, Between narrative and cognitive
  \   

applied to Hungarian movies. 198 p. 2008.
RUUSUNEN, AIMO, Todeksi uskottua. Kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi
rajapinnan tulkkina vuosina1964–1973.
- Believed to be true. Reporting on the USSR
as interpretation of a boundary surface in
pro-communist partisan journalism 1964–
1973. 311 p. Summary 4 p. 2008.
HÄRMÄLÄ, MARITA, Riittääkö Ett ögonblick
näytöksi merkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten näyttötutkinnoissa. – Is Ett ögonblick a
^   \     * * 
{ £   £ ^  
business and administration? Language
 \   \ 
'  £ ^ tions for adults. 318 p. Summary 4 p. 2008.
COELHO, JACQUES, The vision of the cyclops.
\   * >   *  
20th century and through the eyes of Man
Ray. 538 p. 2008.
BREWIS, KIELO, Stress in the multi-ethnic cus\          
Developing critical pragmatic intercultural
professionals. – Stressin kokemus suomalaisten viranomaisten monietnisissä asiakaskontakteissa: kriittis-pragmaattisen kulttuurienvälisen ammattitaidon kehittäminen.
299 p. Yhteenveto 4 p. 2008.
BELIK, ZHANNA, The Peshekhonovs’ Workshop: The Heritage in Icon Painting. 239 p.
[Russian]. Summary 7 p. 2008.
MOILANEN, LAURA-KRISTIINA, Talonpoikaisuus,
säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900lukujen vaihteen suomenkielisen proosan
kertomana. – Peasant values, estate society
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and early twentieth-century narrative literature. 208 p. Summary 3 p. 2008.
PÄÄRNILÄ, OSSI, Hengen hehkusta tietostrategioihin. Jyväskylän yliopiston humanistisen
tiedekunnan viisi vuosikymmentä. 110 p.
2008.
KANGASNIEMI, JUKKA, Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa. - The
{  \
   
    }   *@\ 
ª«   \  
"
2008.
GAJDÓ, TAMÁS, Színháztörténeti metszetek a
¥ ¤*¤§ ¥ { ¤*
Segments of theatre history from the end of
the 19th century to the middle of the 20th
century. 246 p. Summary 2 p. 2008.
CATANI, JOHANNA, Yritystapahtuma kontekstina ja kulttuurisena kokemuksena. - Corpora            

140 p. Summary 3 p. 2008.
MAHLAMÄKI-KAISTINEN, RIIKKA, Mätänevän
velhon taidejulistus. Intertekstuaalisen ja
^*       \   
L’Enchanteur pourrissant teoksen tematiikassa ja symboliikassa. - Pamphlet of the
rotten sorcerer. The themes and symbols that
       ^*    
Apollinaire’s prose work L’Enchanteur
pourrissant. 235 p. Résumé 4 p. 2008.
PIETILÄ, JYRKI, Kirjoitus, juttu, tekstielementti.
Suomalainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian
 ¬  \``$ 
 \   | \  *
of the development of journalistic genres
during the period 1771-2000. 779 p. Summary
2 p. 2008.
SAUKKO, PÄIVI, Musiikkiterapian tavoitteet
lapsen kuntoutusprosessissa. - The goals of
music therapy in the child’s rehabilitation
process. 215 p. Summary 2 p. 2008.
LASSILA-MERISALO, MARIA, { | ^{ 
rajamailla. Kaunokirjallisen journalismin
poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä.
  '    ^  $ 
    | \  
magazines. 238 p. Summary 3 p. 2009.
KNUUTINEN, ULLA, Kulttuurihistoriallisten
materiaalien menneisyys ja tulevaisuus. Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. - The heritological functions of
materials research of conservation. 157 p.
(208 p.) 2009.
NIIRANEN, SUSANNA, «Miroir de mérite».
Valeurs sociales, rôles et image de la femme
    \¤¤  trobairitz.
- ”Arvokkuuden peili”. Sosiaaliset arvot,
roolit ja naiskuva keskiaikaisissa trobairitzteksteissä. 267 p. Yhteenveto 4 p. 2009.
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116 ARO, MARI, Speakers and doers. Polyphony
and agency in children’s beliefs about language learning. - Puhujat ja tekijät. Polyfonia ja
agentiivisuus lasten kielenoppimiskäsityksissä. 184 p. Yhteenveto 5 p. 2009.
117 JANTUNEN, TOMMI, Tavu ja lause. Tutkimuksia
kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä.
- Syllable and sentence. Studies on the nature
> £  '     * 
Language. 64 p. 2009.
118 SÄRKKÄ, TIMO, Hobson’s Imperialism.
A Study in Late-Victorian political thought.
- J. A. Hobsonin imperialismi. 211 p. Yhteenveto 11 p. 2009.
119 LAIHONEN, PETTERI, Language ideologies in the
Romanian Banat. Analysis of interviews and
academic writings among the Hungarians
and Germans. 51 p. (180 p) Yhteenveto 3 p.
2009.
120 MÁTYÁS, EMESE,     \ 
®    ' {     
^     *      
 \  ®     *\ sialen Oberstufe sowie in die subjektiven
Theorien der Lehrenden über den Einsatz
von Sprachlernspielen. 399 p. 2009.
121 PARACZKY, ÁGNES, Näkeekö taitava muusikko
sen minkä kuulee? Melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusiikin ammattikoulutuksessa. - Do accomplished musicians see what they hear? 164 p.
Magyar nyelvü összefoglaló 15 p. Summary
4 p. 2009.
122 ELOMAA, EEVA, Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen. - Cheers to the
 '{¢$        derations on enchancing foreign language
 '{ * "¯ \\   *
1 p. 2009.
123 HELLE, ANNA, Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun
Suomeen. - Traces in the words. The advent
of the poststructuralist conception of litera     \\ 
2 p. 2009.
124 PIMIÄ, TENHO ILARI, Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa. - Setting sights on East Karelia:
   * *   ¬
War. 275 p. Summary 2 p. 2009.
125 VUORIO, KAIJA, Sanoma, lähettäjä, kulttuuri.
Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median rakennemuutos. - Message, sender, culture. Traditions of research into the
        
change in the media. 107 p. 2009.
126 BENE, ADRIÁN Egyén és közösség. Jean-Paul
Sartre Critique de la raison dialectique ©\¨
\¨  \ *   °¦{¤'  dual and community. Jean-Paul Sartre’s
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Critique of dialectical reason in the mirror of
the Hungarian reception. 230 p. Summary
5 p. 2009.
DRAKE, MERJA, Terveysviestinnän kipupisteitä. Terveystiedon tuottajat ja hankkijat
Internetissä. - At the interstices of health
communication. Producers and seekers of
health information on the Internet. 206 p.
Summary 9 p. 2009.
ROUHIAINEN-NEUNHÄUSERER, MAIJASTIINA,
Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen
kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet
tietoperustaisessa organisaatiossa. - The
interpersonal communication competence
of leaders and its development. Leadership
communication challenges in a knowledgebased organization. 215 p. Summary 9 p.
2009.
VAARALA, HEIDI, Oudosta omaksi. Miten
suomenoppijat keskustelevat nykynovel ±\ *  \  >
     \  
story? 317 p. Summary 10 p. 2009.
MARJANEN, KAARINA, The Belly-Button Chord.
Connections of pre-and postnatal music
education with early mother-child interaction. - Napasointu. Pre- ja postnataalin
musiikkikasvatuksen ja varhaisen äiti-vauva
-vuorovaikutuksen yhteydet. 189 p. Yhteenveto 4 p. 2009.
  Önéletírás, emlékezet,
' ¤¤ \¤{ §° 
hermeneutikai aspektusai az
önéletírás-kutatás újabb eredményei
tükrében. - Autobiography, remembrance,
narrative. The hermeneutical aspects of the
literature of remembrance in the mirror of
recent research on autobiography. 171 p.
Summary 5 p. 2009.
LEPPÄNEN, SIRPA, PITKÄNEN-HUHTA, ANNE,
NIKULA, TARJA, KYTÖLÄ, SAMU, TÖRMÄKANGAS,
TIMO, NISSINEN, KARI, KÄÄNTÄ, LEILA, VIRKKULA,
TIINA, LAITINEN, MIKKO, PAHTA, PÄIVI, KOSKELA,
HEIDI, LÄHDESMÄKI, SALLA & JOUSMÄKI, HENNA,
Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet.
- National survey on the English language in
   ® `\
 *   "
2009.
HEIKKINEN, OLLI, Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa kommunikaatiossa. - Recording
Mode. Recordings in Musical Communication. 149 p. 2010.
LÄHDESMÄKI, TUULI (ED.), Gender, Nation,
Narration. Critical Readings of Cultural Phenomena. 105 p. 2010.
MIKKONEN, INKA, “Olen sitä mieltä, että”.
Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja
argumentointi. - ”In my opinion…” Structure and argumentation of letters to the
editor written by upper secondary school
students. 242 p. Summary 7 p. 2010.
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136 NIEMINEN, TOMMI, Lajien synty. Tekstilaji
kielitieteen semioottisessa metateoriassa. Origin of genres: Genre in the semiotic
metatheory of linguistics. 303 p. Summary
6 p. 2010.
137 KÄÄNTÄ, LEILA, Teacher turn allocation and
repair practices in classroom interaction.
A multisemiotic perspective. - Opettajan
vuoronanto- ja korjauskäytänteet luokkahuonevuorovaikutuksessa: multisemioottinen näkökulma. 295 p. Yhteenveto 4 p. 2010.
HUOM: vain verkkoversiona.
138 SAARIMÄKI, PASI, Naimisen normit, käytännöt
| { { 
|  
 {suaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. - The norms, practices
     \  *  \  
\       @  
        


Summary 12 p. 2010.
139 KUUVA, SARI, Symbol, Munch and creativity:
Metabolism of visual symbols. - Symboli,
Munch ja luovuus – Visuaalisten symboleiden metabolismi. 296 p. Yhteenveto 4 p.
2010.
140 SKANIAKOS, TERHI`  *  {
Articulations of identities in the SaimaaIlmiö rock documentary. - Suomi-rockin
diskursseja. Identiteettien artikulaatioita
Saimaa-ilmiö rockdokumenttielokuvassa.
229 p. 2010.
141 KAUPPINEN, MERJA, Lukemisen linjaukset
– lukutaito ja sen opetus perusopetuksen
äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. - Literacy delineated – reading
literacy and its instruction in the curricula
for the mother tongue in basic education.
338 p. Summary 8 p. 2010.
142 PEKKOLA, MIKA, Prophet of radicalism. Erich
\\  ^*      
crisis of modernity. - Radikalismin profeetta.
 \\| \    { ^*ratiivinen rakentuminen. 271 p. Yhteenveto
2 p. 2010.
143 KOKKONEN, LOTTA, Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden
pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen
sosiaaliseen ympäristöön. - Interpersonal
    *  @     
perceptions of relationship development and
attachment to a new social environment.
260 p. Summary 8 p. 2010.
144 KANANEN, HELI KAARINA, Kontrolloitu sopeutuminen. Ortodoksinen siirtoväki sotien
jälkeisessä Ylä-Savossa (1946-1959). - Con   *    
in postwar upper Savo (1946–1959). 318 p.
Summary 4 p. 2010.
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145 NISSI, RIIKKA, Totuuden jäljillä. Tekstin tulkinta nuorten aikuisten raamattupiirikeskuste     $    tation in young adults’ Bible study conversations. 351 p. Summary 5 p. 2010.
146 LILJA, NIINA, Ongelmista oppimiseen. Toisen
aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa. – Other-initiated repair sequences
     * *     
336 p. Summary 8 p. 2010.
147 VÁRADI, ILDIKÓ, A parasztpolgárosodás
²^ ³| #¥ µ¥ ^ ¥*
 ¤{ ¤* ¤^ ³ | $ ¶ ish Way” of Peasant-Bourgeoization. János
¥      
$  *    \\ "
2010.
148 HANKALA, MARI, Sanomalehdellä aktiiviseksi
kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. – Active citizenship through
newspapers? Perspectives on young people´s
newspaper readership and on the use of
newspapers in education. 222 p. Summary 5
p. 2011.
149 SALMINEN, ELINA, Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museoko-koelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta. – Images
of the Past. An ethnological study of the
privacy and publicity of museum collections.
226 p. Summary 5 p. 2011. HUOM: vain verkkoversiona.
150 JÄRVI, ULLA, Media terveyden lähteillä. Miten
sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun
mediassa. – Media forces and health sources.
Study of sickness and health in the media.
209 p. Summary 3 p. 2011.
151 ULLAKONOJA, RIIKKA, Da. Eto vopros! Prosodic
  \   ·  
Russian during study in Russia. – Suomalaisten opiskelijoiden lukupuhunnan prosodinen kehittyminen vaihto-opiskelujakson
aikana Venäjällä. 159 p. ( 208 p.)
Summary 5 p. 2011.
152 MARITA VOS, RAGNHILD LUND, ZVI REICH AND
HALLIKI HARRO-LOIT (EDS), Developing a Crisis
Communication Scorecard. Outcomes of
an International Research Project 2008-2011
(Ref.). 340 p. 2011.
153 PUNKANEN, MARKO, Improvisational music
therapy and perception of emotions in music
by people with depression. 60 p. ( 94 p.)
Yhteenveto 1 p. 2011.
154 DI ROSARIO, GIOVANNA, Electronic poetry.
Understanding poetry in the digital environment. – Elektroninen runous. Miten runous
ymmärretään digitaalisessa ympäristössä?
327 p. Tiivistelmä 1 p. 2011.
155 TUURI, KAI, Hearing Gestures: Vocalisations
as embodied projections of intentionality in
designing non-speech sounds for communicative functions. – Puheakteissa kehollisesti
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välittyvä intentionaalisuus apuna eikielellisesti viestivien käyttöliittymä-äänien
suunnittelussa. 50 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p.
2011.
156 MARTIKAINEN, JARI, Käsitettävä taidehistoria.
Kuvalähtöinen malli taidehistorian opetukseen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa
perustutkinnossa. – Grasping art history. A
picture-based model for teaching art history
in the vocational basic degree programme in
visual arts. 359 p. Summary 10 p. 2011.
157 HAKANEN, MARKO, Vallan verkostoissa.
Per Brahe ja hänen klienttinsä 1600-luvun
Ruotsin valtakunnassa. – Networks of
Power: Per Brahe and His Clients in the

@ > \ 
Summary 6 p. 2011.

