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Aa ta territoriet i besinning
Generalguvern6rernia och maktens Begitlraie~a~~g
i provinserna

När någon gör anspråk pai dominans över ett område sker det vadgen genom olika mxkenngar.' Inom vissa omraiden, exempelvis den vetenskapliga
&skussionen,sker denna markering av revir vadgen genom s5 subtala tecken
att de endast uppfattas av de inbhndade sjalva. I andra sammanhang uttrycks
anspråk på kontroll över ett område mer handfast. När kungen reser mnt i
landet på sin Erihgata tar han landet i besittning på ett konkret satt. I det
medeltida samhället handlade det om att visa upp sig själv och sin stynka och
vinna stöd och legitimitet fOr sin maktposition. I modern tid har maktaspekten förlorat sin aktualitet, men det handlar fortfirande om att vinna s t 4
och legitimitet fOr kungavgrdigheten och framför d t ; kungen tar landet i
besittning.
Dessa handlingan; avsedda att markera dominans, kan i Clifford Geertz
efterföljd ses som bevdelseb&ande symbolhandfingx. Men de kan också
ses som socida handEngar varigenom en markïelation upprättas. Utifrån
ett sådant perspektiv är det inte hand&nganas symboliska betydelse som
står i fokus, utan vad handPingarna istadkommer eller avser $stadkomma.
Det handlar om strategier f ~ att
r skapa maktrelationer i ett b e s t h t socialt
sammanhang. Eriksgatan syftar till att skapa en relation mellan kungen och
folket. Den organiseras w honans represeneanteir, men det havs att inte endast kungen utan Sven folket ar införstådda med Eriksgatans betydelse. Utan
folkets medverkan, som åskadare eller mer aktivt delt-ande, får kungen inte
sin maktstaning legitimerad. Då ar det bara en persons resa genom landet.
H s$te att lyfia fram de strategierg n o m vilka vissa socida handlingar skiljs
ut som något speciellt Rar antropologen Catherine Bell introducerat begreppet '%itu&sering".K r att ritualisera en handling anvgnds olila tekniker som
exempelvisform&sering, dramatisering,re:epetitlon,anknytningt a traditioner
och andra moment som annars kopplas till ritualer.z Begreppet "ritu&sering"
anvands hiix som ett redskap för att belysa den svenska stormaktens strategier
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Gr att upprätta en malctreIation till befollataangen i provinserna och rikets
ytteromriden. Det svensh storm&tsvddets strategier 1 den pigiende statsbildniangsprocessen ses har dels som ett uttryck för en strwan efter en starkare
Beontroll över erömade omriden och en stukare integaaïon av vddets olika
delan:?politisk, rattsligg, ekonomislet och socialt, $ds som ett svsar på samhaBets behov och folkets kav.3I denna artikel riktas fokus p i o l i k strategiersom
den svenska stormaktens representanter anvande Gr att vinna legitimitet fOr
den svenska överhögheten i provinserna och fOï sin egen maktposition.
1 Europas adigmoderna monarkier var maktens uttnygihformer många.
Monarkerna proMamerade sin Imngliga mdctposinon P h6ningarna, men
och; genom audienser, hovceremonieq storslagna fester och andra former
w representativ offendighet. R ~ a r s t a q e placerade
r
mitt på den nyadagda
stadens torg, kungaporträa och triurnh-ar var mdra sitt att viceadisera
maktrelationen.4 Hirlgenom blev dominansen bol~tavhgttdat sydig, utan
att mi&t%makteller reek våld behövde anvindas. Visudiseringen påminde
om det latenta vdd som %Qinbiiddad i maktre8ationen. Mär 5sk2dligg6rs
o c b i relationens assymen: det finns en överordnad och en underordnad part.
"Visualisering" anviinds som det andra nyclcelbegreppet i undersök~ngen.
Studier av maktens representationer och PegPtimering under tidigmodern
tid har främst varit inriktade p i kungen, hovet och centrdmaktens institutioner? Böj e Harnesk han: framh&t att varje m&~tövningir beroende av
att kontinuer&@legitimera sina åtgärder genom BcommunikaP-ion meflan
överheten och de unade~lydande.~
Legtimering w ett maktsystem ar enligt
detta synsatt en stindig fortgående process. Här studeras olika uttryck för
denna legitimering i det svenska östersj6vddets prownse~
Huvmd1caUorna i r de rapporter och antec8caiangar som Rutger von Ascheberg, Gustaf Banén, Nils Bieke, Per BraRe och Erik Dahlbergh har eAerBimnat fran sina ambetsperioder som svesm5ai fir provinser inom det svenska
stormaktsvddet.7 Dessa har kompBe~eratsmed Johan Rosenhanes dagbok
över Viborgs lin och Karelen, Olof
över sin aanloetsperiod som Bandsh~vc%ing
Stiernhööksjournal samt Ellen Fries studie w Erik Oxensaernas ambetsad
som guvernör i Esdand.*
Kaorna harrör &a från honans representanten: Smdien g d e r d t s a den
bild som de högsta befattningshavarn och andra imbetsmin sjalva ville ge
av sina m&tmanPfestationer snarare %nprovinsbefolklaingens s p på hindelserna. Det handlar om generdpvernörernas strategi ?Or att markera att
territoriet togs i besittning.
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Pmvhser? guvernörer och genera~gu~er~Grer
Statsformeringen i det tidgrnoderna Europa kan beskrivas som en process
varigenom en furstes olika territorier blev &mer integrerade p i o l i h naivger.
För Sveriges del har relationen mellan de gamla och de nya delarna av väldet
varit en av de centrala frigorna för forsknnngen &ang den 1.P$igmoderna statsblldningsgpr~cessen.~
Titeln generdpvernör h x i Sverige framst f6rKippak-s med styrelsen
av de er6vrade områdena under stormktstiden. Ledningen w provinserna
runt Ostersjön samt kolonin Nya Sverige arnförtroddes -nerdp\rernörerI
Periodvis styrdes
och tiW&@s också andra delar w riket, av en
generdpvern6ra i% andra sidan instkerades inte generdpvernörer a d a
nya provinser, HertigdGmet Esthnd sryrdes Bange av en guvernör; first 1tq3
ändrades titeln tiU generdpvernör*
Generdguvernörsambetet l a n delas in i @ra huwdperioder. Den f6rsta
sträckte sig från 1620-talet då den förste ~naerdguvernörenutsågs och frseno
till 1634.Den andra perioden ideddes genom 1634 h-s regeringsform medan
kmlinska e n d d e t utgör period tre.& 1721 h d e absolutismen avshAats och
en stor del av provinserna var definitivt förlorade,v&et markerar idedningen
till den fjärde perioden.
ingen formell reglering w pnera@vernörsambetet. hFöre
betet inrättades som en personlig relation mellan kungen och den individuella ämbetsmannen. Denne hade sin personliga instmktioi~och ämbetet var
anpassat till innehavaen. CenerdpvernGrenc status berodde på hans börd,
meriter och personPiga
- Pnstukti~n.~~
Genom 1634 års regeringsform 6ormdiserades ämbetena och ämbetsmannen fick anpassa sig tikk tjiinsaen istdet fbr tvärtom. l[ 5 23 fastslogs rangordningen bland lanens och provinsernas befattningshavare.M a benämndes
landshövdingar, utom StocfioTms överståthdlare, samt befaeningshavarna i
1~11igsom~ådena
Preusseri och Livland. De senare, d k a benämndes generalpvernörer, hade rang fem respektive sex och var alltsi inte högre i rang %n
de främsta 1andshövding;arna.Paragrafen avslutas med en kort passus om att
"D%och riksens heder eller tarffordrar.. ."kunde över~undshövdingurutniimnas och de s k d e ha sate bland rikens råd." Det var w d t att döma med stiad
i dessa ord som generalpvernörer med sate i ridet senare utnamndes över
provinserna aven i fredstid.
Enlig W ingick Inte provinserna i Sveriges militiira o-anisatioin, men
under envddet gjordes anstraiagningar att integrera de baltiska provinserna
m&tart.lzI 5 49 anges inom parentes att generdpvernörerna "sa vidt de tiPlika <sverKigsfolket och fistningarne hafia att bludZ.'3 Diixmed kom de iiven
efter fredssluten att aga kontrollen över provinsens militära styrkor, d k e t
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marlcerades av att de under 1600-talets andra h u t oftast vddes bland fdta. Generdpvernörerna hade d t s å m&ten över både den m&tira och den civila fbwdtnin-n. Detta g w dem en utomorden&g position
inom det svenslca viildet, som endast övertraades av h n g n sjdvV
Pro~nssyesm%nnens
i n s m h o n e r filjde en p n h d , som varierdes
beroende p3 provansens specifika firhaanden. Erik Oxensfierna exempelvis,
s k d e e&@ instmktaonen "hfda ett öga gå den andliga staten", ha överinseende över lag och ratt, den milit2ra o-anisationen och ganserna, samt befordra Esdands handdO14
N%-Gustaf Ban& utnamndes till generdpvernör
över Skåne 1664 fick han, enligt egen utsago, ingen instmktion. Han s d e sig
dock ha sett t a att 1% och ratt skipades, fortifibtionsarbetet fortskred och
granserna bevahdes, kfgorians rattigheter tavwatogs samt att Puonans rantor
inte f6rsnaa.des.q
Ellen Fries påpekade att en gnivern6ss- eller -nera4gzvernörsutnZmning
inte &tid var odelat uppshttad. Drottning Kistinas halvbiror Gustav Gustavsson exempef~savböjde erbjdandet om pvernörsposten i Estland, d5
han fann Revd d o f ~ avlZgset.16
r
Erland SeUberg har eieifrin er1 &Beniande
ståndpunkt f r a m h a t att Johan §+e var ambivdent till sin qphC>dePset111
~ n e r d e v e r n a j rBPver Livland, Ingermadand och Marelen 2r 1629. Orsaken
uppges xma att han darmed hamnade aatanfbr maktens cirklar i Stoc&olm."
Iiafbrandet w envälde innebw att gnerdgravernörerna på ett mer e n v & g
satt blev kungens man i pro.nserna.
Kopplingen till rådet barstod, men
utnamningen till generdpvernör &regick d i nsrmdt utnhningen t a
h n g E g råd. Rutger von Ascheberg exempel utnamndes fbr fbrsta gångn
till ~ n e r d p v e r n öirdecember 16.79,riksr5d blev han first 1681.'"rik Dahlbergh å andra sidan utnamndes till både h n g E g rad och geve samma dag
som han Gtt hllmakt som pnerdpvernör över Bremen-Verdena ir 1695'9
Det kunglip rådet samldes inte Iiinge in plenum, utan vilka som leddes
till sannmantradet berodde p i de iirenden som s k d e behandlas. Ofta överlade kungen brevledes med de olika generdpvernörernaaZO
Den amya maktordnin-n mexbrde att ambivdensen till uenaamningn minshde b e ~ d f i g .
Under envadet blev det %r flera hofiner en v@ eill grevlig sang och till
maktens centmm som kung&@råd.
§ m a d e n mellan en gnerdpvernör och en guvern~rvar till en b6jan
olslarPmen n% den tydligare definierades var det främst en fika om sang. 11
exempel~sLivland h d e generdpvernören ett anrd pvernörer under sig,
vika hade en st&Png som snarast motsvarande landshöv&ngarnas. Forts a ~ n i n g s anviinds
~s
generdpvernör som en sadande betecEening fir pmvinsernas högsta sspesmasa.De enskilda ambetsmannen presenteras d%emot
med titeln pvernör respektive ~ n e r d p v e r n ö n :
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En maktrelation ~ p p f a t t a ~
Generdpvernören skulle representera den svenska konan. Bet innebaa att
han hade m&taP-a, politiska och jinri&ska maktbefo-Aeter. Det handlade
till stor del om en kontrollerande m a k i görhaande tlPB de erövrade områdena. En annan sida av deras verksamhet var att skapa och vidmakthaa
en maktrela~ontill provjlnsbefowingen och att vinna åtminstone en viss
legitimitet för den svenska ~verhögheten.Detta skedde bland annat genom
att konatakten mellan generdgeivernör och p r o ~ n s b e f o h i n gririndserades i
form av ceremonier och högielligheter.
Nar en monark besteg tronen svor Sveriges stander sin trohetsed till honom
eller henne. k6ningen var perGgare en ceremoni varigenom kungen tog
riket i besit-tning.Den gav monaken Guds v2signelse för sin ma%ctposition,
men genom rimdsering av inte enbart hönings6ikten utan aven G ~ g å e n d e
processioner och efkrfoPJade fes&ghetea manifesterades maktrelationen
mellan den krönte monarken och undersåtana. Mdin Grundberg har studerat vasatidens kungliga ceremonier. Hon har besPcrivPt hur ceremonierna i
samband med Gistinas höning formaPiserats i anslurning till gamla traditioner i syfte att bekrdta draflningens makt.21När mnarl~ensrma&trePation
till pro~nsermsinnev5n;are s k d e upprättas s a h d e s sådana formdserde
traditioner. Hiir blev -nerdpvernörernas irnitiativ av stor betydelse. Vi s h
d&%r titta Iite nkmare p5 den hyUningsceremoni, som Erik Oxenstierna
anordnade till Gistinas ara i Esdand 1651, och som har beskrivits av Ellen
Fries.
Erik Oxenstierna stannade h u i Sverige i niistan ett ir efter sin m e d v e r h
i Kristinas höning 1450.Han hade d%fitt P uppdrag att opnisera en hyflning
av drottningen i Esdand och s i snart han h m gflbaks t a Revd försommaren
1651påbörjades f6rberedeIserna.Ceremonin ideddes den 9 september genom
ett stort intåg i Wevd med guvesnnören och den gastande fdtmuskalken Gustav Horn i spetsen w processionen. En trupp av d e l n och hela riddwfanan
f6ljde darefter och sedan kom representamr %r borgershpet åLföPjda w
"svartskdarná9,ert köpmannagfie som tillilaca var en vake
Processionen
gick genom staden upp till pvemölrens residens i slottet, &är garnisonernavar
uppstada med fanor och musik.
Efter ett par dagars formella Fbrhanangs meUan Oxenstierna och aepresentanter Gr adel och borgershpet birng proceduren av1de lantråden,
ridderskapet och landskapen sina eder. Det skedde under högtidliga former
på en %örPndamalet uppbyggd scen p i borggården. Borgershpet hade efter
B5nga GrhandGngar genomdrivit havet att f2 svära sin ed i rådhuset, dar de
var mer hemmastadda. DZrefter följde flera dagars fesagbeter med festmatider, musPkmder%m~ning,
fyP%erkerier,nngranning, mals$utning och "andra
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sadana fiöjdespel,som man haher kunnat tinkt lända H. K. Maj:t till ara och
nidagst behag, samt en sådan akt till iira~9922
Erik Oxenstiernas satt att organisera köningshyePningew gav EestEgheterna
den f~rtatningoch glans som havdes för att göra Eistinas - och hennes pvernörs - mak~ositioni provinsen synlig och legitim. För att det hela skulle
ga ratt tiU sökte pvemöïen fi informaaon om denna typ w ceremonier. Han
sökte skapa tyngd och legifimitet åt hyBBnianpfesten genom att h y t a an till
gamla rituder och kända ceremonier. Problemet var att de iapp@Aer han
fick var vaga och mots~i&ga.~3
Oxenstierna fick impro.Jitera nar han utifrån
BmapphGndQa fakta och egna erfarenheter regisserde hö&dligheterna. Festemas drmatisering hadt an till såvd den tradatiionella kungaeden som t a
hö~ngs~eremonierna~
Nar befolhin-n m r sin trohet till heragannan av
Estland var Erik Oxenstierna bo%cstav1i-n i drottnin-ns s t a e Ceremonin b n ses som en social handling, som skapade en bestamd socid relation, en mktrelation. Ur generdpvernörens perspektiv var det en
maktrelation av dominms och underordning, diir en aspekt var att uppratta
undersåtsianas Bydnd. F6r att vinna eaEnnande och legitimitet för denna
maktrelr~tionvar det w vikt att provinsbehlhlina-n deltog, om inte annat
Genom att fesdigheterna utformas som en rimd skapasom 99hyUningskör".
des ockta en sarsl%Prhögtidlig stamning hing handelsema. Gemm de rimaIiserade ceremonierna söhe man skapa en kansla av enighet och samhörighet.
Randd CoBins anavander i detta sammanhang begreppet "Mnsbmässig energi", som också imebar att om rituden udörs p%ett sätt tom uppfattas som
IegiPmt s i accepteras också det budsbp som ceremonin avser fir1nedla.~4
Esdinduna var inte enbart iskidare, utan de deltog %veni pmcessisnen, i
hyflniragarna langs procesGonsvagn och g n o m sina Rögidfiga eder. Vart att
notera ar att denna maktskapande kommunihtion i första hand g-dde den
b M a diten och de &e samhdssGkten, inte bondebefoflminge~~~
Genom
&vegenshpen gavs bonderna Inte samma plats nara maktens centrum som i
Sverige. Makkpehtionen mefisma Kristina och Esdandc befolKing visualiserades g n o m ceremonierna och fes&gheterwa: how valair Sveriges &inta h n g ,
men ocksi Estlands hyllade hertiginna."
Det $isk-bdtiska borgershpet P Wevd var den grupp som starkast lychdes
markera sin inteetet Fntemot pvemören. Borgarna ville sja%vavdja plats
firssln trohetsed och lychdes driva igenom satt de fick göra det i raIdhuset.
H k hade saledes pvernören blivit tvungen a a ge vih %or borgerslmpets
önslcecewad. Borgershpet svor sin ed inomhus, i ridhuset d&-det var mer wskilt och dar de kunde behi& en viss l~ontroll6verceremoinin genom att den
-nomfQrdes i deras egen lokal.
HyUningasna regisserades uppifrån, f r k pvernörens residens, och frigan
arr Biur f r i a g var undersåtarnas medverhn? Borgerskapets %awat"rjava P'aa
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välja plats för eden antyder att d a inte hade samma syn på denna hyllningsfest och h r den skulle genomf6ras. Samtidigt var det viktigt för de 1oMa
mahehter som inbjudits att markera sin position i samhället genom att visa
upp sig i och nara maktens centrum.
Det var inte enbart den asymmetrisk maktrelationen mellan monark och
befolkni% som irimdserades och visuárPserades p%detta högtidhga satt. Generdguvernörens egen maktposition i förhaande till undersåtana i pvernementet upprgttades på ett likartat sitt. Vikten av att ~ n e r d p v e r n ö r e r n a
i sina framtradanden i provraserna visu&serade den svenska stormaktens
storslagenhet frarngar w a634 års regringsform. Diir föresluivs att de skulle
uppträda med större eippvaktning och stöm stit an andra ämbetsman. På
rantehmmaens bekostnad tiuerhndes de zg drabanter, av vika minst 12
standige s k d e inga i generdguvern6renas följe. Dessutom skulle aven sex
adliga h o m ä n ingå i uppvaktningen." Denna lagstadgade uppvaktning var
viktig för att sydiggöra -nerdpvernörens maktposition i provinsen och
vinna legitimitet f ~den
r svensh överh6gheten.
Efter inF6randet w 16-34&s
. regeringsform förkunnade generdpvernörerna
tilltradet till tjiinsten genom att ankomsten till provinsen och residensstaden
forma4aseradestill h~gtidligaintåg.När Pehr Br&e adande e-EU Aba 1637föratt
instdera sig som generdgeivernöriitfbljdes han av en uppvaktniing w drabanten;
trumpetare och tjansternanqq9
s k d e ö h stiten afhans ~pptriidande"~~7
Men intåget blev inte den storstilade manifestation som Brahe hade tiinkt
sig. Besviket noterade han att %mbetsmannenpå orten var likgiltiga inirör hans
ankomst." Intåg kunde ~ n e r d p v e r n ö r e r n asjälva arrangera, men f6r att
uppnå den iisyftade legitimerin-na av makten kivdes n-on form av medverh n från ortsbefolhingen eller atminstone den lokala eliten. Nar den uteblev
fick inte det rimdiserade Intåget den eGkt som avsetts. Generdpvernörens
ratt att ta provinsen i besittning var nonchderad eller rentav ifripsatt.
a648 hade Sveriges stidning som en av Europas stormaPcter definitiv^
befasts. När Brahe samma år adande till Aba doir sin andra ambetsperiod
kunde han konstatera att ffrhaandena hade tandrats. Nar han då gjorde sitt
intåg ställde iandshöv&ng,biskop, ahderni, bogmastare och borgerskap upp
é slottet." Det var då inte lingre n-on tvelcan
en stor v ~ k s m s t k o m m i ~vid
om generdpvern6rens maktposition och legitimitet.
Sill de mer storslagna intågen hörde Carl Gustaf WrangePs ankomst till
Stettin i Vorpommern i december 1650. Generalguvernöreni n ~ ä d d iestaden
och fardades upp t a residenset i Stettins slott i en. imponerande kortege med
mer an go vagnar. Den f6r generdghivernörer påbjudna drabanhppvahninigen uppgick till tretton man, d a 6rsedda med hillebder och &weer
smyckade med det mrrangelska vapnet. Intåget har beskïivits som en fargglad
och storslagen syn för Stettin, invånare, som kantade l~ortegevagen.3~
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Under senare delen av 1600-talet framstk rimdserade intaig som en viiletabkrad form G r generdpvernörernas ankomst. Rutger von Assheberg
beskevi shjournd intiiget i Göteborg 1678, som dock fick en Bte mnor%unda
utformning genom att han anlinde sjöv5gen.3'
Under e d d e t var formerna fbr intåget v d befasta. N%rErik DaMbergh
anlände till sin post i Bremen-Verden gjorde han ett intåg i residensstaden
StdeY9urader
[...]geisirnisonensoch borgerskets sdvor9"3"Sedan han senare
samma %rutnamnts tiu -nerdpveanör över Livland höfl han den 31aupsti
1696 sitt 'Solenne intogh uthi Riga medh stoor magnificence och &ra, och
bleef f+at så vrid af slattet och casteelet som staden medh 64 canonskaittn.33
Genom att arrangera sin ankomst p2 ett sätt som p h i n d e om kungfiga Pnta1g
eller höningsprocessiom rim&serades handelsen till en poPitisk manifestation dar maktreldonen till pro.vinsbefolungen upprattdes. Intiget visudserade att -nerd$uvernöre~a tog sin provins P besi

Generalguveeaaásrens maktposition legitimeras korninuerlagt
Men det räckte inte att generaleverniarerna kommunicerade med sina underlydande P samband med instdationen. MAtrela~onenmåste Pegitimems
i en stan&@ pågående process. Frin mitten av 1600-tdet kom d t fler av
pnerdguvernörers ambets&gganden att nmdseras och udormas till en
maktmanifestatiorm.
Saisom provinsens högste rnstiira ledare Zgde generdpvernörerna skyldighet att inspektera for~dibtlonwerkoch trupper. Gustw Banér t u ö r d e
de mer gterhasamma gnerdgeivern8rema när det gZUer &rm&serade eller
&amatPserade m&trmadestationer i sitt sHaainsh pvernement. Han gjorde
en generdmönstring av d a trupper i mars vuje h*Det finns ingen adedning att tro att detta -nomfordes utan någon som hdst hö&dEghet, men
Banér nämner inte nigot om detta i sin ambetsberäaelse.Det var inte huvudpoängen f i r honom.34
Erik D d b e r g h däremot tycks under sin adetspefiod i k ~ v l m dinte ha
missat något tiWae att i aim&serrp$ glans maHsifestera den svensla ipverhögheten och sin egen m&tposition%.Han agnde sina två f h t a kr i pvernementet huwdsaagen åt att resa mnt och mönstra mgper. Hans resa
mangerades p6 ett s2tt som påminde om en eriksgata med hö@i&ga intåg
och processioner i varje ny s t d han besökte.35 Så exempel~shmmenterade
Damer$ i siii dagbolr;en procession i Nana d& "warandes heela grnisonen och borgershpet i gew&r? och lösen 36 s q c h n , I mil. Den 26. dergrån
med samma ceremonier till L;~gana".3~
Genom att resorna och framfbr d t
mkomsterna till nya platser utformdes p i ett SIPM som h ö t an till vd&nda
rimder blev mönstringsresorm något av ~ n e r d ~ v e a n i a r e ~-aieinaft%~
ns
diix
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han p i ett synbart sätt tog vasje distrikt och varje stad i besitening. Medverhn
av aviiitären, den loMa eliten och delvis ocksi provinsbefoXingen l e g ~ m e rade den m&tpositlon ~nerdguvernörenmanifesterak.
Invigningar av stadiga institutioner var en annan sida av gener+vernGremas ambetsaligganden, som rimaliserades och utformades som storstdade
demonstrationer w Sveriges ära och framåtanda. Hit hörde inte minst invigningarna w stormaktsvddets nya universitet. Invigningarna av universitetet
i Dorpat 1632 och Abo universitet n640 innehöll båda högldfiga ceremonier
med processioner, högidsguds~ansteroch fester*Geneadguvernörernas t d
ansigs så viktiga att de finns bevarade och tryckta P universitetshPstsrikerna.37
När kunds universitet invigdes i januari 1668 var den annas så återhasmme
Gustaf Banén angelagen om att dt s k d e gå r5tt till for att sprida glans över
såvd invigning som den svenska honan. Mans strategi framkommer tydligt i
hans ambetsberättelse,dar han särskilt betonar att ceremonier,pvdnader och
traktering ordnats så att "Kongl. May:tz respect och heder uthi d ting bleff
behörigen i acht tageni9.j8
Akademins betydelse i detta smmanhang franigir ocbå w att Erik Dahlbergh som i egens19 av generdpvernör över Livland och eaniversitetshnsler över Dorpats universitet g&na deltog i disputatione~orationer och "sPijke
solennheter vid accademied7.39E anslutning till en &sputation, som han bevistade 1697~
trycktes ett särskilt hyUningspkht till ~nerdguvernörensära.4"
Det hela påminner om de hyUningar sch panegyrish shifter som fraanfbrA t under 1660-tdet framstddes vid ahdemier och universitet i Frmhurike
till Ludvig XV:s ära.@När universitetet i Dorpat f l ~ a d e till
s Paanau 1699,
v a det generdpvernörens uppgift att förrätta invigningen p i den nya orten.
Aven då organiserades invigningen i anslutning till v d etablerade ceremonier,
pompa och stit och med generdevernörens tal som heivudattraktisn.4"
Universiteten m ~ k t i g ainstitutioner och insmment &r integrenng och
kontroll över proarinserna. H% utbadades präster och imbetsman till trogna
män i honans och lqrdzms tjan~t.~3
SanitiAgt representerade universiteten
den modernisering och fraraata&tro som den svenska stormAten så storstilat
var $%for
erbjöd de nya undersaltarna. Evenemang h t n a till eeraiversi-n
ofta rimaliserade med hjdp av hrmalisering, hamadsering och a n h y n i n g
tiU &anda traditioner. Härigenom etablerades en relation tbhl stormaktens
bhande adminsitratörer och lokala mithavare, men framf~rd t askadfiggjordes den svenska statens i%ra.
De högtidfigheter som omg%dade öppnandet av den ~ s m x h b
tribunddomstolen 5 ytterligare ett e x e q d på hur invipingar av statliga instimtioner iscensattes tikl magnjifib mrPktmanifestationgr. Nar
Vorpommern och Bremen-Verden blev svenskt bibehölls det tyska kejsarrikets lagar. Däremot tillits invånarna inte Bange ;att vända sig till den t y s h
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Ehhrnnrazr2men, den h6gsta domstolen. Den svenska regeHPngen godtog
istd.let de pommerska ständernas h a v på en sikskild appellationsdomstol.
1653 inraflades darfor den wismxksh tribdandomstolenoH
Invigningen gjordes taQ1en storslagen högidbghet. Från torget vid rådhuset
utgick en ståtPig procession med riksrådet Scherhg Rosenbane och greve
Bengt Oxenstierna i spetsen tillsammans med ~neralipvernörCarl Gustaf
Wrani-P. I donasmlsbyggnadm h6Us h ö g ~ d s t doch
en sdut med 400 skott avslutades högidbrgheterna med en festbankeiaetam4s
Genom rim&seri-en manifesterades den svensla stormaktens överhBghet,
samtidig som den moderna stormaktens Torrniga att skipa ramisa visudiserades i f e ~ ~ g h e t e r nFBr
a . dem som inte h d e rnöjlaghet att delta i in~gnin-n
trycktes och spreds flygblad med reportage fran begvenheterna. Ingen s k d e
vara ohnnig om hur det gick nar den svenska konan forarde pomruna
en egen appeflationsdomstol.
Det var inte endast i samband med invigningen w tribunddomstoh som
truqetfanfarer användes.Pukor och trumpeter omnamns så gott som alltid i
samband med processioner, invigningar och andra fesagheter i p r ~ ~ n s e r n a . ~ ~
P erdighet med trdi6onen vid sbttet Tre honor i Stocfiolm blastes aven
vid gnerdpvernörernac hov tifl bords genom ~umpetfanfaem47Falsfaifa~r
och trusnviwla drog uppmarksamhet till processioner, mottagningu och
lihande evenemang, men f r a m f ~&t
i van de ett medel att skapa en högtidlig sch fortatad stämning nar generdpvernören m ~ t t erepresentanter f6r
provinsbefoWin-n. Denna form w musikd~skglans ans-s sal viktig for att
hö@dPPghaa generdpvernörepnas framträdande att det i W 1634 fastslogs
att det s k d e ingå + - a trumpetae och en mmsl-are i deras GBje, &t fir a a
garantera foreskriven ståt.q8Den svenska stormaktens ikverhöghet slául8e inte
, skulle aven höras.
enbart s ~ g g B r a s&n
Nar ambee-cugpdr-en under någon period inte omfattade Paa~gni~igar
eller
andra officiella evenemang fick generdguvern6rerna hitta andra former for
att ~dm&thaLVamaktörhaandena. Slutna freder och vunna segrar firades
inte endast i Stoclhoh, utan ~nerdpvernorerna§ag till att stormaktens
framgångar aven firdes i provinserna. Huvmdattraktioncen i dessa samrnmhang var vanlPgen spektakdika +erkener. Vid de vaIlregisserade segrfester
som h ~ D runt
s hela det svenska vddet efter den svenska segern i Narva 1701,
blev segern f6remal for denna p o p d i a typ av konstnaa:hg ~ s t d t n i - . Så BZt
exempelvis generdpvernör Nils GyBIenstierna avskjuta ett stort 5merkeri
i Bremen-Verdens i-esidensstsid Stade till Mar1 X1:s ära, dik segern framstalldes i degorisk form.49 F ~ e r h r i e r n ah n d e ses av både inbjudna gäster
och hela befowangen i det omgivande landshpet. Genom dessa fyrverkerier
visualiserades den svensk stormaktens militära styrla, ara och h&Gghet.
N2det ansags befogat synes det inte ha varit svaiat att hitta a n l e d i q a r att

AX
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David Klöckers porträtt av Wrangel från 1652.

iscensatta en procession eller kalmande för att vinna en kontinuerlig legitimering av -nerdguvernörens mca8ctposition. S i till exempel passadeJohanJacob
Hastfehr, som var gnerdguvernbir P Livland 1686-1695 p i att organisera "eine
bessere papadevi Riga nar han fitt ett exklusivt hastcpann i gresent.50
Banketter, middagar, mottagningar och lihande former w representation
a&örde en annan sida w -nerdpvernörernas verksamhet. Carl Gustaf
Wrangeis och hans hustru h n a Margareta von Hau@tz representation fQr
Svenska Pommerns elit, tyska hrstar och udandsh gaster beshevs redan i
samtiden som "fiarsterlig".jl V~ttomtdadevar de wirangelska gestbanketterna,
som förutom middag, anusikuhindeirh~ningoch dans aven bjöd på ringriinning, *erkener
och andra begivenheter.jz
Denna form w storslagen representationvar inte enbart fGrstrbiePse,utan de
var viktiga f6r relationen mellan ~ n e r d p v e r n ö r e noch befolkin-n i provinsen. Ellen Fries betonar dessa tillstaningars betydelse för att skapa god
siimja mellan provinsens styresman och den lokda eliten.9 Detta ar givetvis
korrekt, men banketter och andra fester maste också ses i ett mal~tpeirspekti~
Festerna underslittade makeutömingen. Nils Biele, generdpvernör över
Pornmern 1687-1697, shev ett år efter sitt tilltride P ett brev t a !&ar1 61jande entydiga kommentar rörande detta:
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E n bankett eller två om året där de kunna vara lustiga och förtroliga har
stor verkan, ty de nu synas så billige och sa benägna till att göra &t det man
åstundar, att jag intet saga Ian.54

Folkets hyllning?
I h n a n s representanter tog initiativ och r-isserade de ceremonier varigenom
den svensh överhögheten proklamerdes och sökte legitimitet. Men överhetens initiativ vax, som tidigare påpekats, inte t f i ä c a g a fir att legitimera
maktsystemet och -nerdguvernörens maktstaning. För detta hävdes aven
ett gensvar frin undersåtxnas sida. Ett intåg utan mottagningskommitt6 och
hyhingar eleï ens uppmärhmhet var, som Per Brahe bittert fick erfara
1637, en missraKing. Peter Burke h z framhallit att syftet med kungEga intiig
var att monarken s h d e ta emot folkets "vördnad och underkastel~e".~~
På ett
motsvaande sätt visade provinsbef~hin~en
pnerdpvemören sin v6rdnad
och underhstelse naï denn stod rings kortegevägen vid int-en, niinsarade vid
en invigning eller tachde ja till en bankett. Men det fanns aven andra satt att
visa honom hedersbe~gelser.
Eskorter, f~retrides.visin till och ut ur stider, var en Biedersbevgeise som
takom monarken, men aven udandsh ambassadöreq sandebud och milit2ra
befa~ninghavuepa resa i landet.s6 N% generdpvernörerna gavs denna
hedersbe~gelsew den lokda eliten Ban det ses som ett uttryck f6r att en
uppränad maktrelation behaftades. Johan Rosenbane, landshöv&ng över
Viborgs län o& Karelen antecknade i sin dagbok om flera eskorter han organiserade. Nar exempel~s~ n e r d p v e m ö r e növer I[ngerman8and9Gustav
Horn, anlände till Viborg mötte Rosenhane med filje upp en Sardedels mil
utanfir staden och eskorterade honom den sista strachn.57 Samma hedersbetygelser tillkom Rosenhane själv nära han återvande efter att ha varit i
S t o c ~ o P moch deltagit i Gistinas abdikation och K a l X Gustafs höning.sn
När landshövdingaa representerde en nigr monark ansigs iven hm vaxa var&g en saldan hedersbeqgelse.
Erik D d b e r g h rapporterade ofta hur han uppvaktdes med eskorter
vid ankomst
och avfäxd fran Livlands oPih stader p i sin "enhgatg mnt
provinsen. När han exempelvis adande till N a m den z4 oktober 1498 m ~ t tes han utanfbr staden av en uppvaktning bestående av kommendanten och
de högsta o%cerana, burggreven, borgmastare och rid samt ett kompani av
borgershpet till hist.59
Eskorter å6iQdes ofta av en vaomlaande hnodösen. En sådan hedersbetygelse gallde annars kungligheter samt frammande statsbesok och
bes&~knlEngar.~°
Erik Dablbergh a m a ~ kanone
eller gePPsP6sen en stor
betydelse och angav minutiöst i sin dagbok exakt hur miraga skott han
hedrats med vid ankomsten tik%vaje ort. Näx han vid e~ taBPF'alle kom till
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Dorpat blev han "fegnatmed 16 kanonskott", medan han i både Narva och
Lagana halsades med 36 skott. Vid återkomsten till Riga kunde han belåtet
konstatera att i residensstaden hedrade man honom med en lösen om hda
64 Bcanonsk~tt.~'
Antaiiet skott var %r Dahlberg ett mått på hur högt han
respekterades i respektive stad.
När Rutger von Ascheberg beskrev sin egen ankomst t", Göteborg i december 1678 6 r att tillträda som pneralguvernör över Göteborg, Bohuslän
och Dal, rubricerade han den lösen som skits till hans iira som händelsernas
kl~rnax.~"en synbasa hylningen övertriEades av den hörbara, som inte
kunde gå någon i orngimingen f6rbi.
Aven generalguvernörernrns mked kunde uthrmas som ett solent uttåg
där garnisonens och stadens hyPBni-slösen stod i centrum. Drabanten Olof
Stiernhöök skildrade i sin journal Erik Dahlberghs avresa från Riga år a p 2
och beskrev kw lösen avlossades till generalguvernörens ära63&%sen
v a en
hedersbeqgelse som tydligt visade de loP<dabefattningshavarnasrespekt f6r
generdgcavernörens upphöjda position. Då hade han vunnit den efterstravade
leetimeringenav sin maktposition.
Folkets hyllning var dtså knappast den gemena pro~nsbefohingens
spontana hyllning.Det var en uppv&tning som tiuerkändes generd~vernörerna av deras underlydande militära trupper,eller av den lokala eliten.

En generalguvernörs monument aver sig sjah
För d a generalguvernörer var emellertid inte de sociala handhngar genom
vika en social relation upprättades mellan provinsbefohingen och dem
sjdm som den svenska stormaktens representanter tihäckJigt. Det fanns
aven provinsstyresman som danitöver lade stor vikt vid den personliga maktpositionen, som den viktigaste personen i provinsen. Grandiosa residens och
byggnadsverk,men aven porträtt och medaljer skapades som monument över
dem sjdva och deras makt. Carl CustafWangeI och Nils Bielke,båda generalguvernörer över Vorpommern,utmkhe sig sarskilt i detta avseende.64Den
firre stain:i centrum nar niga exempel på denna form av mrnarepresentation
studeras.
Carl Gustav Wrangel var ~neralguvern~r
över svenska Pornrnern under
tvåperioder, dels från juni 1648 til slutet av november 1652, och dels från 1656
till sin död år 1676.~5Med endast ett kortare avbrott var han Vorpommerns
styresman i tjugoåtta
%ts Wrangels statliga intåg och inflytning i residenset i Stettin i december 1650 korn han och hans famdj inte att vistas där saPsMt många veckor av
åren i Pommern. Det var PstaUet slottet WrangePsburg mellan Wolgast och
Greifmdd,som blev hans huvudsäte,omgivet av stora godskomplex,både på
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fasdandet och p i öarna Usedom och Riigen.66Dar residerde han, e n h g den
hictorieshimingen, som en hrste, "wie ein Fiir~t".~7
Darutipver
lät han uppföra ett palats i centrala Strdsund, medan slottet Spycker p i ön
Haiigen rustades upp och gjordes till general~vernörensi om mar residens.^^
De wrangelsh palatsen var spridda över hda svensh hmmerna som gigant i s h monument k r s h byggherre.
Ett palats iir inte enbart en bostad eller en storslagen byggnad. Det ar en
symbol %r tpgat-en,en n ~ d g n i n w
g hans persodghet och et%medel %hrhans
presentation av sig sjdvv69Genom dessa m g n i f i h b m c k ~ d a t visudserade
s
Carl Gustaf Wrange'Lsin närvaro på ett mycket konkret satt for undersåtarna
i hela Pommerïa.
Konstens, och i synnerhet portra~konstens,roll som en vPsu&sering av
persodig makt och storhet stod tidig Mart fipr Carl GustdWrmgeP. Hans
stora hov omfaeade darfair d t i d minst en Gamstaende homdare. Redan
1643 året fbre utnamningen tU generdpvern* rewerades Mattheus Merian d.y.Tre ar senare anstiilldes aven David Möcker, som sedermera flpade
till Sverige och blev BcungEg homdare.
&-1652 fick David Kbcker i uppdrag att gipra et%portratt w sin uppdr-sgivare*Mabtain-n, ett ryrtta~ortratt,visar med d önsEsv&d qdlighet hur
WrangeB ville bli uppfattad av sin omgirning och w kommande gneaationerR p t ~ p o m a var
e i hela Europa, normalt fbrbehana kung&usets medlemmar och i spnerheá kungar. De & v t a - o ~ r a t t som gjordes i Europa w
icke kungliga personer avbildar maktiga man vid sidan av tronen, inte sillan
n 2 kungamakten av en eller mnan adedning .var forsvagd eller ifi-asain.io
Tpexemplet var den mäktige hertig Olivares i Spanien, m d d av Velasquez.
I Sverige hade fdtmarsmjohan Banér och generdpvernejr Per Brahe d.y
tidigare låtit a~ortratterasig till häst.71
Carl Gustaf Wrangels q a r p o r e a ~
ar ett areminne över hms utomordentliga makposition. Har ~sua8iseradesi synnerhet hans imilitiira stAlning.
Hasten reser sig inte i det avancerade $ressytrick som anvandes för att utr n 2 h Pninglighet, men den reser sig gtminstone lite på balaRo~arna.7~
I ena
handen h a e r Wrangel, i enighet med den kunghga &onog&n, ti9mmarna
och visar darmedvem det ar som styr. 31 den andra handen hdler han en dragen
värja, som markerar hans m&tka m&tposil.aon. Det var ~nerdpvernörens
officiella porträtt, avsett att ses av &a som besökte hans aesidens.73
För en vidare pubtik framstadeJeremias Fdck ett kopparstick efter samma
portratt. Detta har en kompletterande text diir Carl Gustaf W r a n p b &a
titlar fanns upprahade, sal att i-en s k d e kunna undgå att imponeras av
hans storhet. Frmwadandet p2 portrattet och koppsstacket 2 inte enq$n$
kungligt, men så niira ett hrsteporträta som över huvud taget var möj&g.Carl
Gustaf Wran-ll framstades som nistan hertigen av Pommern.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Mynt som wrangel lat prägla w sig sjdv 1651

Mynt och minnesgengar var en annan representation av kunglig makt i
det tidigmoderna Euopa.74 Det är diirf6r inte särskilt förvånande att även
Wrangel lät prägla Aera olika minnespengar över sig sjalKDen som gjordes i
samband med hans utnämning till greve år 1651 visar ett porträtt av WrangeB
Hadd som faltmarskdk i rustning och en veckad mantel. R frånsidan avbildas en järnhandske sorn håller ett lagerbehansat sva9c8. En grevlig hona visar
att han upphöjdes till greve ar 1651.75
En annan minnesgeng kom ut i flera upplagor under 1665 och 1666, sedan
han även utnämnts till nksmarsuk. Aven denna visar en bild av ivx1Gustaf
Wrangel i harnesk och veckad rnantd. På frånsidan ligger harnesk, hjam,
och en r d vapen. Over dessa flyger Fama, ryktets gudinna, med sin trumpet
och habler en Bagerhans över vapnen.@Här ar det hans rykte som segerrik
fdtherre sorn visudiseras och fikevigas. Det var framför allt som segerrik
fdtmaïsMk som Wrange1 önshde bli ihågkommen.

Maktens visualiserkg och legitimering
Cenerdgeavernörerna hade i egenskap w den svensh monarkens representanter en nyckekou P kontrouen över de er~vradeområdena. Uppgiften att
skapa en maktrelation till undersåtarna i provinsen och vinna legitimitet Gr
den svenska 5verhögheten var en viktig sida av deras ämbetsutövning.
Sedan W 1634 betonat vikten w att "riksens heder och tarP sy&ggjordes
började dtf.er sociala handlingar ritualiseras i syfte att upprätta ett maktfinhallande till befolkplingen i proviinserna.TiU en börrian v e r k det inte ha vant
sjalvMart for den lokala ehten och den övriga befohingen att medverka, vdket Per Brahe fick erfara. Under 1630- och $o-tden finns d t s å exempel p%att
pnerdpvernöreernas ansprak på makt över provinserna ifr-asattes. Sedan
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Sverige definitive uppnått storm&tsstatus 1648 finns inga lihande rapporter
om motstånd e&r 141giBtighet inför generdguvernöre~naspositionenng.77
Representanter f6r pro~nsbefohbngenmedverkade 1 sociala handKngar
såsom exempelvis -nerdguvernörenms ankomst tji14 en ort, inm~gningarw statliga instimtioner och inspektioner w militiira Grband. Under det karofinsh
enväldet synes makspråket och de nmdiserade ksthghetema ha &&vitbåde
glansuare och frehentxe. Generdguvernörernas strategi mr oftast att ge
ceremonierna mer tyngd genom att anspda pa v a a n d a ritualer såsom kungliga &ningar och processionen:Hari-nom ~su&serades- och au&oserades
- stormaktens storslagenhet,men framfördt att ~ n e r d p v e r n ö r e ntagit territoriet i besittning.
De högidPigsa processionerna och fes&ga evenemangen var en strategi f6r
att vinna legitimitet för den svensla överhögheten. Detta var ett fredhg satt
att söka skapa en maktrelationbyggd på dominans och underordni-. Genom
pompan och ståten anades det latenta va4d som den svensh Gverhögheten
byggde pi. Relationen,som den studerats h& skapades huw$saB$igen på den
svenska statens och dess representantersvillkor. Men det finns också enstda
exempel på motstånd, åtminstone f6re 1648, och att kompromisser med den
bkala ehten h a d e forekomma, De n m d s e r d e fessgheterna visudnserade det svenska stormaktsv2dets storslagenhet, de beh5slcade sinnena och
byggde upp en stamning som syftade till att skapa den h s l a av gemens+
som ar en f6mtsattning f6r ett valintegrerat samhae.

T' put a mark on the terrieory
Governor

legitimhing sovereignty

When sorneone I- clairn to dominate m area it is usudy done by mark-s.
Beses actions codd,be seen as symboEac,butdso as social actions establisLng
relations of power.This article fscus on these strategies used by early modern
governor genends, representing the Swedish government, to legitimize the
Swedish sovereignv over the provinses in the Bdtic area, that is, how the
Swedish control was represented.
Governor generals had bo& the militav and the c i d contro1over the provinces. One i q o r t a n t side of their government was to establish a relation to
the subjects, a relation of pomr. In the Covernmeni~Act n634 it is stated their
duty to proclaim the honor and meds of Sweden. %~ra&zedcenemonies and
solemnities were t h s one important aspect of their oflieid hnction. More
and more activities as theia own uaivds, consecraaons,inspections of militargr
units, were rltozdzed and made something special.
'To estabPash a power relation, it was important that the subjects, or at least
the b c d elite, pxticipated in one way or another*At first it was not obvious
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