
Axel Oxenstierna
stor brevskrivare

i tre roller
Av Thorsten Sandberg

Axel O xenstierna, som av skalden och h i-
sto rikern Erik Gustaf Geijer fått epitetet
"Sveriges störste civil ist ", hade vid sin död
1654 tjänat svenska staten i ett halvt sekel
och varit en drivande kraft inom flertalet av
statslivets områden . D rottning Kristina skri-
ver i sina memoarer att Oxenstierna "kände
styrkan och svagheten hos alla stater i Euro-
pa. H an hade ett sto rt förstånd, en fullkom-
lig försiktighet, en bred kraft och ett högsin t
hjärta. H an var outtröttlig och visade i sin
ämbetsutövn ing en o förliknelig flit och dris-
tighet". D rottni n gens ord fångar det väsen t-
liga i O xenstiernas liv, förmågan att som eu-
ropeisk aktör han tera samtidens stora poli-
tiska frågor, och hans totala uppgående i
statens tjänst, i statsbyggandet där ett ut-
tryck var grundandet av Postverket 1636.

Axel O xenstierna föddes 1583 i en av Sve-
riges mest lysande adelsätter, som sedan
medeltiden producerat en lång rad riksråd -
bland dem hans egen far. Axel fick en om-
sorgsfull uppfostran och sändes till tyska
universitet för studier i teologi, historia och
po litik. En bana i rikets tjänst var utstakad
åt honom och redan vid 26 ärs ålder ut-
nämndes han till riksråd.

Tre år senare var han rikskansler, tillsatt
av den unge kungen Gustaf II Adolf. Kung-
ens förtroende för Axel O xenstierna var
enormt, vilket fullmakten ger besked om.
Med hänsyn till rikskanslern s "beskedenh et
och förstånd " borde han själv kunna avgöra
"vad han i sådant kall och ämbete göra och
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beställa bör ": I landets svåra läge in ledde
O xenstierna och kungen ett fruktbart sam-
arbete. Admin istrationen utvecklades och
resurser mobiliserades in för Sveriges allt
mer expansiva utrikespo litik som ledde till
ingripandet i Trettioåriga kriget.

Efter Gustaf II Adolf död 1632 övertog
Axel O xenstierna ledn ingen av landet, och
genom hans skicklighet som d ip lomat säkra-
des stödet från Frankrike. O xenstierna åter-
vände 1636 hem till Sverige frän Tyskland
för att ställa sig i spetsen för Kristinas för-
myndarregering. I kölvattne t pa 1634 ärs re-
geringsform - helt igenom präglad av O xen-
stiernas ideer - effektiviserades under de föl-
jande ären landets förvaltning. N är Kristina
1644 blev d rottni ng inl eddes en tung period
för O xenstierna som tidvis fick se sin makt-
position m inska. Efter drottn ingens tronav-
sägelse, som djupt bekymrade honom, åter-
fick han under Karl X Gustav ett visst infly-
tande men avled hösten 1654, knappt tvä
månader efter kungens trontillträde.
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Ett statsmannaskap av Axel O xenstier-
nas dimensioner efterlämnade naturligtvis
ett stor t skriftl igt material med ämbetsskri-
velser och brev, både av privat natur och i
tjänsten . Arkivet efter honom är också Sve-
riges viktigaste sammanhållna källmaterial
från den tidiga stormaktstiden . Arkivet har
mestadels förvarats på O xenstiernas slott
Tidö vid Mälaren i närheten av Västerås. I
tvä omgängar, 1848 och 1967 inköpte s det av
staten och deponerades i Riksarkivet. O m-
fänget är cirka 5oo arkivvolymer i tvä ol ika
bestånd, den O xenstiernska samlingen som
är det större, och Tidöarkivet. Rikskans-
lerns omfattande ämbetsarkiv ingår i den
O xenstiernska samlingen medan Tidöarki-
vet huvudsakligen innehåller kassa- och
godsräkenskaper.

Så långt man idag kan överblicka upp-
skattas det totala an talet brev och skrivelser
frän Axel O xenstiern a till mellan 9.500 och
1o.000. Av dessa har drygt 5.6oo brev tryckts
i serien "Rikskansleren Axel O xenstiernas
skrifter och brevväxling", AO SB, utgiven av
eg. Kungl. Vitterhets H istorie och Antikvi-
tets Akademien , i dagligt tal Vitterhetsaka-
demien , mellan 1888 och 1977. Serien bestär
av två avdeln ingar, dels skrifter och brev av
O xenstiernas hand, dels brev till honom .
De utgivna breven från O xenstierna är av-
sända mellan 16o5, dä han nyligen gätt i
Karl IX:s tjänst som kammarjunkare, och
juli 1636 dä han ätervände till Sverige efter
tio år i Tyskland .

Utg ivn ingen av AO SB avstannade 1977.
Denna omständighet blev efter hand allt
mer besvärande för svenska h istoriker. För
den expansiva forskn ingen om 16oo-talet,
såväl den som bedrivs i vårt land som vid
universitet i Tyskland och andra europeiska
lärosäten , är handlingarna i O xenstierna-
arkivet ett källm aterial av central betydelse.
Bland handlingarna finns mängder med
opublicerade brev, liksom korresponden t-
och dip lomatrapporter som kan bidra till
att kasta nytt ljus över avgörande händelser
och viktiga skeenden .

Det fanns således starka skäl att göra en
omstart , vilket gjordes 1999 med O xenstier-
naprojektet som drivs i samarbete mellan

Brev från Rikskansler
Axel Oxenstierna

POSTMUSEUM

Postmuseum uppmärksammade 350-årsminnet av
Axel Oxenst iernas död med utställningen " Brev från
Rikskansler Axel Oxenstierna" som pågick 28
januari - 28 mars 2004. M ed hjälp av fjorton
utvalda brev frän 1611 till 1654 samt bilder och
föremål berättades historien om Oxenst iernas liv
och verk. Port rätt et målades 1626 av J. H. Elbfas.
Affischlayout: Vesela Stridsberg.
Port rätt bild: Statens Konstmuseer.

Vitterhetsakademien och Riksarkivet. Pro-
jektet, som i sin databas h itt ills registrerat
mer än 5.0oo brev och skrivelser, skall päga
till 2005.

Utgivarna av AO SB bortsåg från brev
som behandlade Axel O xenstiernas enskilda
angelägenheter, alltså det mesta av det som
rör godsförvaltn ingen , privatlivet och släkt-
förhållanden . O xenstiernaprojektet anser
det dock angeläget att förmedla en fullstän-
dig överblick över det material som kom-
mer från rikskanslern - utan att för den skull
ge ut hela korrespondensen . O mfattn ingen
är helt enkelt för stor.

Statsbyggare - Europeisk aktör - Privat-
man . Axel O xenstierna var en stor brevskri-
vare i alla dessa roller.

I O xenstiernas statsbygge var postväsen-
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det en viktig komponent. Rikskanslern gjor-
de en rad o lika förberedelser innan "Förord-
n ing om Post-Bädhen" kom 1636. H östen
1635 hade han p eget ini tiativ anställt den
förste postchefen , tysken Andreas Wechel.
O m denna rekrytering handlar det brev O x-
enstierna avsände den 26 augusti 1635 till re-
geringen , Kungl. Maj :t , och som in leds med
"Stormechtigste Drotning, Allernådigste
Fr6ken ".

Axel O xenstierna var samtida med stats-
män som Richelieu och Mazarin i Frankri-
ke, Cromwell i Englan d, O livares i Span ien
och Trauttmannsdorf i Ö sterrike. Men han
var inte bara deras samtida, han var deras
like och medaktör på den europeiska poli-
tiska scenen . O xenstiernas mångsidiga bild-
n ing, hans kunskaper i latin och diplomatis-
ka skicklighet var en oerhörd tillgång för
Sverige under Trettioåriga kriget. Brevet från
O xenstierna till kardinal Mazarin den n fe-

Axel Oxenst iernas skrift er och brev förvaras i cirka
500 arkivvolymer på Riksarkivet. Helmut Backhaus,
projektledare för Oxenst iernaprojektet , visar
volymen med rikskanslerns rekommendat ion för
And reas Wechel t ill tjänsten som chef för Postver-
ket. Foto: Thorsten Sandberg.

bruari 1643 berö r den för de svenska krigsan-
strängn ingarna så viktiga relationen med
Frankrike.

Privatmannen Axel O xenstierna står i
skuggan av statsmannen. O xenstierna var så
outtröttl igt verksam i sin gärning som riks-
kansler att privatmannen långa tider för-
svinner ur sikte. AO SB valde ju också bor t
det brevmaterial som berör privatlivet och
godsförvaltningen . O m O xenstiernas in tres-
se för vardagsaktiviteterna på sitt Tidö vitt-
nar det brev han sände den 17 jun i 164o till
slottsträdgårdsmästaren H ans med direktiv
om insamlande och beredn ing av örter för
medicinskt bruk.

Statsbyggaren

-  om rekryteringen av

postverkets förste chef

N är Axel O xenstierna i ett brev avsänt från
Munchen-Neub urg den 26 augusti 1635 re-
kommenderade riksrådet att anställa Andre-
as Wechel som chef för det blivande svens-
ka Postverket var rikskanslern övertygad om
att han funn it rätt man till rätt p lats. We-
chel hade 1631-1633 varit föreständare för ett
postkontor i Leipzig, där ansvaret låg för de
viktiga förbindelserna med det svenska ar-
mehögkvarteret i södra Tyskland, postlinjer-
na över H amburg till Sverige och över Ber-
lin till Pommern. Från Leipzig utgick också
post till andra europeiska metropoler som
Amsterdam , Paris, Prag och Venedig. Staden
var därför ett viktigt cen trum för både ny-
hetsförmedling och underrättelseverksam-
het.

Det krävde säkert sin man att vara chef
för ett postkon tor i Leipzig, och det är san-
nolikt att Andreas Wechel skaffade sig ovär-
derliga erfarenheter. Men ämbetet kunde
också påverkas av storpolitiken , och det var
just det som hände efter Gustaf II Adolfs
död. Axel O xenstierna skriver i sitt brev att
Wechel var mycket väl meriterad för att
stanna längre på sin post, men "alldenstund
kurfursten av Saxen efter salig Kunglig Ma-
jestäts död har förordnat en annan och såle-
des stött denne / Wechel/ därifrån , så har

T H O RSTE N SAN D BERG · Axel O xenstiern a - stor brevskrivare i tre roller II



han omsider hos mig anhållit om fortsatt
anställning" (Spräket i brevcitaten är något
moderniserat).

O xenstierna ordnade så att Wechel fick
en befattn ing på det svenska postkontoret i
H amburg där han fortfarande var anställd
1635. Att Wechel fick sparken frän sin befatt -
ning i Leipzig och hans karriär därmed vän-
des i en annan riktn ing skulle visa sig myck-
et fruktbart för det svenska postverket.

Axel O xenstierna omgav sig med ett
stort nätverk av personer, "klien ter", vilka
på olika sätt var i beroendeställn ing till den
mäktige rikskanslern, "patronen". Kanske
var Andreas Wechel en av dessa klien ter?
Det vet vi in te, men det är honom O xen-
stierna kommer att tänka på när p lanering-
en för postverket hunn it så långt att det
börjar bli dags för chefsrekryteringen . I sitt
brev skriver O xenstiem a att regeringen bör
ta tillfallet i akt att knyta Wechel till det
svenska postväsendet, och åberopar hans
kvaliteter både som människa och ämbets-
man , "vetandes att han är en god och rede-
lig man, som inte bara väl förstar postväsen-
det, utan vet hur det på ett smidigt sätt ska
genom föras och hanteras".

Men innan Andreas Wechel - som tidi-
gare in te varit i Sverige och var obekan t
med förhållandena i landet - började utöva
sitt ledarskap måste han, som Axel O xen-
stierna skriver, "först göra sig kunn ig i lan-
det och om vägarna, på vilka posten skulle
befordras". Den här lärperioden räknade
man med att Wechel i huvudsak skulle
finansiera med medel ur egen ficka, men
O xenstierna trodde han skulle behöva ett
ekonomiskt tillskott vilket riksrådet ombeds
utanordna.

N är detaljfrågorna var ur världen gällde
det att rikta in sig på huvudfrågan , att riks-
rådet gick på rikskanslerns linje och rekryte-
rade Wechel så att tempot kunde höjas i
uppbyggnaden av postverket. "Ett sådan t
verk, när det blir rätt inrättat, tillbörligen
han terat och vidmakthållet, skall b li fäder-
neslandet till ingen ringa nytta och därmed
förekommes mycket onödigt besvär i lan-
det ", skriver Axel O xenstierna.

Med rekryteringen av Andreas Wechel
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Bakom " Förordning om Post -Bädhen" stod Axel
Oxenstierna, men man antar at t postverkets förste
chef Andreas Wechel också hade ett finger med i
förarbetet.

var en viktig pusselbit på plats. Axel O xen-
stiern as ideer kring ett svenskt postväsende,
uttänkta under en lång följd av är, utmyn-
nade den 2o februari 1636 i "Förordning om
Post-Bädhen". Man antar att förordningen
tillkommit i nära sam förstånd med Wechel,
och att han lämnat anvisningar för det prak-
tiska genomförandet. De få bevarade äm-
betsbreven av hans hand vittnar om en le-
dare med hög kapacitet och beslutskraft,
egenskaper som bara en kort tid skulle kom-
ma det nya postverket till del. Andreas We-
chel avled redan 1637, och efterträddes av sin
änka Gese Wechel, den första och h ittills
enda kvinn liga chefen för svenska Posten .

Första sidan av Axel Oxenst iernas brev med
rekommendat ion för Andreas Wechel t ill chef för
det blivande postverket. Brevet har skrivits av en
kansliskrivare, är daterat M unchen-Neuburg den
26 augusti 1635 och medfördes av Wechel själv t ill
Stockholm, där det lästes upp i riksrådet den
17 oktober. Brevet public erades 1949 i
" Rikskan sleren Axel Oxenst iernas skrift er och
brevväxling" , AOSB, serie I, band 13.
Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet.
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Europeisk aktör

-  om fö rbindelserna mellan

Sverige och Frankrike

Relationen med Frankrike var en hörnsten i
den svenska polit iken under Trettioåriga kri-
get, och förbundet förnyades vid flera till-
fäll en. N är Gustaf II Adolf 16 0 landsteg
med sin arme i Tyskland stod Sverige p rak-
tiskt taget utan bundsförvan ter. H oppet
knöts till de förhandlingar som pågick med
bland annat Frankrike. Dessa underhand-
lingar fullföljdes sedan kriget väl hade bör-
jat. Genom det avtal som i början av 1631
slöts med Frankrike utlovades frikostiga årli-
ga penningbidrag mot att Sverige höll en
stor arme i Tyskland.

Efter Gustaf II Adolfs död i Lutzen 1632
och det katastrofala nederlaget i N ördlingen
två år senare trängdes den svenska armen
alltmer tillbaka. O vanpå detta lades proble-
met att Sveriges ekonomiska tillgångar for
att fortsätta kriget kraftigt försvagats. Axel
O xenstiernas förhoppn ingar att fora kriget
till ett gynnsamt slut knöts nu ännu starkare
till Frankrike.

Men förbundet svajade stundtals. Under
de stora svenska framgangarn a 1631-1632 bör-
jade Richelieu vända ryggen åt Sverige. Den
starka svenska maktställn ingen hotade näm-
ligen Frankrikes egna in tressen i området
kring Rh en . Men efter Gustaf II Adolfs död
och de svenska motgångarna pressades
Frankrike äter av H absburg. 1636 förklarade
Frankrike kejsaren krig och 1638 slöt Sverige
och Frankrike en nytt treårigt fördrag om
ekonomiskt understöd . Pengarna behövdes
for en intensifierad svensk krigsansträng-
ning som ett medel att uppnå fred . Sveriges
utrikespolitiska mål i Tyskland var alltjämt
en allmän fred i samarbete med Frankrike.

Trots 1638 ärs överenskommelse hade
förhållandet mellan Sverige och Frankrike
inte utvecklats på ett tillfredsställande sätt.
Relationen länderna emellan präglades mer
av ömsesidig m isstro än av förtroendefullt
samarbete. O rsakerna till detta var flera. Ut-
betaln ingen av de franska penn ingbidragen
fungerade inte alltid som de skulle. Frankri-

Jules M azarin (1602-1661) utnämndes 1643 t ill
premiärminister i Frankrike. Två år t idigare hade han
fått kardinalshatten. Strax före sin död nämndes
han som kandidat t ill påvestolen.
Gravyr av N. de l'Armessin, 1659.
Foto: Kungliga Biblioteket.

kes kon takter med sydtyska furstar och på-
ven väckte stor misstänksamhet i Stock-
holm. Det militära samarbetet hade in te lett
till några konkreta resultat.

Det svensk-franska avtalet 1638 skulle
löpa ut 1641. Av fruktan för att Sverige skul-
le dra sig ur kriget och lämna Frankrike en-
samt i ett tvåfron tskrig mot H absburg var
Richelieu mycket angelägen om en förläng-
n ing. Inom regeringen i Stockholm var me-
n ingarna delade. Axel O xenstierna var
emellertid av den bestämda uppfattn ingen
att Sverige måste fortsätta samarbetet med
Frankrike. O ch så blev det. Ett nytt avtal

Första sidan av ut kastet t ill brevet på lat in från
Axel Oxenst ierna t ill kardinal Mazarin, daterat
Stockholm den 11 februari 1643. Utkastet , som
skrivits av en kansliskrivare, förvaras i Oxenst iernska
samlingen i Riksarkivet , volym E 535. O riginalbrevet
finns i Arch ives des affaires etrangeres, den fran ska
ut rikesförvaltningens arkiv i Paris.
Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet.
(Brevet var inte med i Postmuseums utställning).
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undertecknades 1641 och det utsträcktes ef-
ter fransmännens önskan till krigets slut
mot att Sverige kompenserades med ökat
ekonomiskt bidrag.

I december 1642 avled Frankrikes starke
man, premiärmin istern och kardinalen Ri-
chelieu, och hans adept kardinal Mazarin
utnämndes till efterträdare. Med an ledning
av beskedet om Richelieus död författade
Axel O xenstierna ett brev till Mazarin som
avsändes i m itten av februari 1643. Brevet
in leds med orden  Eminentissime Domine Car-
dinalis, Post nup eram M agniistius Cardinalis
Richelieu mortem . . .,  i översätt ning "H ögvör-
dige H err Kardinal, efter att nyligen denne
store Kardinal Richelieu avlid it . . . ", och
fortsätter med att rikskanslern uttrycker sin
tillfredsställelse över att man från fransk
sida förklarat sig vilja hålla fast vid förbun-
det med Sverige och fortsätta Richelieus po-
litik. O xenstierna gratulerar också Mazarin
till hans tillträde och försäkrar att Sverige
star fast vid det avtal som ing ätts 1641.

Efter Richelieus död , och kung Ludvig
XII:s död i maj 1643 uppstod emellertid
po litisk turbulens i Frankrike. Det fanns far-
hågor för att H absburgvänliga krafter kring
änkedrottning Anna skulle ta makten i lan-
det och göra en helomvändn ing i utrikespo-
litiken . Utvecklingen väckte naturligtvis oro
hos Axel O xenstierna och det svenska riks-
rådet. Först sedan änkedrottningen i sep-
tember 1643 överlämnat regeringsmakten at
kardinal Mazarin stabiliserades den franska
utrikespolitiken, vilket också stärkte det
svensk-franska förbundet.

Privatmannen

-  om ett uppdrag t ill

trädgårdsmästaren på Tidö slott

"Jag behöver åtskilliga slags gräs och örter

som är tjänliga till medicin , och nu är rätta

tiden att häm ta sådana. Därför befaller jag

d ig att , efter den specifikation Mäster Adam

b ifogar, både från trädgården vid Fiholm och

Tidö och på öarna söka efter och sam la in så

mycket du kan för att to rkas ant ingen i stora

salen eller några rum på O ldenburg. N är de

Ulrik Thersners bild i " Fordna och närvarande
Sverige" från 1800-talets mit t , där O ldenburg ses
t. v. om Tidö. Foto: Kungliga Biblioteket.

är tillräckligt torra ska de buntas ihop och

läggas i gott förvar."

Axel O xenstierna skrev det här brevet till
trädgardsmästaren H ans pa Tidö den 17 juni
164o. Dagen före hade O xensti ern a firat sin
57:e födelsedag. I nästan tre decenn ier hade
han , för att tala med drottning Kristina,
"outtröttl ig och med o förliknelig flit" uppe-
hållit rikskanslersposten . H ur klarade han
denna betungande syssla år ut och år in ?
Man vet att O xenstierna varje vår genom-
gick en kur där bland annat behandling
med läkande örter ingick. Det finns samtida
recept på en sådan behandling där olika
medicinalväxter räknas upp , växter som
kanske fanns med på den numera försvunna
lista faltskären Mäster Adam tagit fram och
som O xenstierna bifogade brevet.

I Asköfjärden, som är en vik av Mälaren
uta nför Tidö , fanns fortfarande på Axel O x-
enstiernas tid en liten skärgård, och det var
dessa öar Mäster H ans skulle besöka på sin
span ing efter begärda gräs och örter. Det Fi-
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holm som nämns i brevet, ligger på Sörm-
landssidan av Mälaren, halvannan mil syd-
ost om Tidö. Godset hade varit i den O xen-
stiernska släktens ägo sedan slutet av 1500-
talet. O xenstierna hade stora planer för Fi-
holm och dess närmaste omgivn ingar, och
lät en av tidens mest framstående arkitekter
ta fram en omfattande trädgårdsp lan.

Men den storstilade planen för träd-
gårdsanläggn ingen vid Fiholm förverkliga-
des aldrig. Vid Tidö kom däremot trädgär-
den till stånd . De svåra terrängförhållande-
na gjorde dock att den inte kunde anläggas
in till byggnaderna. Bland annat var marken
så sank att en dräneringskanal måste grävas.
I trädgården uppfördes ett örtahus av kors-
virke, med två rum som under den kalla års-
tiden värmdes med stora tegelugnar. På vin-
tern förvarades i örtahuset de järn- och trä-
krukor med citron-, fikon-, lagerbärs-, mull-
bärs- och pomeransträd vilka på vären p la-
cerades ut i slottsparken .

Men det var in te till detta hus Mäster
H ans skulle transportera de gräs och örter
han fann i de båda slottsträdgårdarna och

Axel Oxenst iernas namnteckning.

på öarna i skärgården utanför Tidö . Lokalen
där växterna skulle bun tas, torkas och sedan
förvaras var godsets tidigare huvudbyggnad,
kallad Ol denburg ("den gamla borgen") i
och med att Tid slott började byggas 1625.

O ldenburg uppfördes under senare hälf-
ten av 14oo-talet. Byggnaden var kvadratisk,
och bestod av källare och minst två vånings-
plan . De tjocka väggarna tyder på att huset
varit befåst och troligen också omgivet av
vallar som nu är försvunna. Efter slottets
färdigställande pa 164o-talet fortsatte man
använda O ldenburg som lagerlokal för
bland annat spannmål, men under en tid
var huset också brygghus och mälteri.

Axel Oxenst iernas brev t ill t rädgårdsmästaren Hans på Tidö slott avsändes den 17 j uni 1640 från Stockholm.
Brevet har skrivits av en kansliskrivare och försetts med egenhändiga ändringar och t illägg av Oxenst ierna.
Det förvaras i Oxenst iernska samlingen i Riksarkivet , volym E 534. Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet.
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Tidö kom i Axel O xenstiernas ägo via
hustrun Anna Akesdott er Bäät. Vid arvskif-
tet 161o efter O xenstiernas svärmor Christi-
na, "Fru Kerstin på Tijdhö", fick hustrun
godset. Genom sin verksamhet i rikets tjänst
måste O xens tierna tillbringa en stor del av
sin tid i Stockholm eller på resor. Men så
ofta tillfälle gavs vistades han på något av
sina gods, och det sägs han föredrog Tidö
framför det fäderneärvda Fiholm .

Brevet till Mäster H ans är bara ett av de
många brev från Axel O xenstierna som vitt-
nar om hans engagemang i skötseln av
egendomarna. H an bytte och köpte, röjde
och nyodlade, och hade avkastningen på
olika produkter som korn och smör i stän-
dig åtanke. I början av 164o-talet skrev han
upprepade gånger till sina fogdar på Tidö
och Fiholm och uppmanade dem att inhäg-
na gärdena, så att grödan skyddades mot
djuren . Ännu vid 64 ärs ålder red han om-
kring på sina ägor för att övervaka vad han
satt igång.

De gräs och örter Mäster H ans samlade
in på Axel O xenstiernas begäran sommaren
1640 kom säkert till användni ng vid päföl -
jande läkekur. Men det var naturligtvis in te
bara dessa kurer som höll O xenstierna vid
god vigör. D rottning Kristina berättar i sina
memoarer att O xenstiernas recept för att
orka genomföra sitt uppdrag var enkelt.
"H an har ofta sagt mig, att då han gick till
sängs, avklädde han sig med sina kläder alla
sina bekymmer och lät dem vila till andra
dagen " O ch Tidö var kanske den plats där
Axel O xenstierna kunde vakna extra p igg
och utvilad den andra dagen .
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