
Lunds universitet 
Historiska institutionen 
HIS 204, Magisteruppsats 
Seminarieledare: Kristian Gerner 
Handledare: Eva Österberg 
2008-03-12 10.15-12.00 Sal 2 

  Erik Bodensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En föreställning om samhället 

Militära marscher som social och politisk kommunikation i 
frihetstidens lokalsamhälle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Innehåll 

1. INLEDNING........................................................................................................................ 4 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 5 
1.2 MARSCHEN SOM STUDIEOBJEKT ........................................................................................ 7 
1.3 DISPOSITION ..................................................................................................................... 9 

2. TEORETISKT OCH METODOLOGISKT RAMVERK ........... .................................... 10 

2.1 KONFLIKT OCH INTERAKTION .......................................................................................... 10 
2.1.1 Maktstats- och interaktionsperspektiven .................................................................. 10 
2.1.2 Ideologi och legitimitet ........................................................................................... 12 
2.1.3 Ett statligt militärt hot om våld................................................................................ 13 
2.1.4 Disciplinering ......................................................................................................... 15 

2.2 CENTRALMAKTEN MANIFESTERAD .................................................................................. 17 
2.2.1 Propaganda och kommunikation ............................................................................. 17 
2.2.2 Militära manifestationer ......................................................................................... 20 
2.2.3 Marscher, parader och processioner ....................................................................... 21 
2.2.4 Politisk kultur ......................................................................................................... 23 
2.2.5 Ritualer, symboler och myter .................................................................................. 24 
2.2.6 Reception och hermeneutik ..................................................................................... 27 

3. ANALYS ............................................................................................................................ 31 

3.1 MARSCHEN SOM SAMHÄLLSKONTRAKT ........................................................................... 31 
3.1.1 Ståndsideologin ...................................................................................................... 31 
3.1.2 Teokratiska och naturrättsliga samhällskontrakt ..................................................... 32 
3.1.3 Kungen som beskyddare .......................................................................................... 36 
3.1.4 Marschen som bondepolitisk arena ......................................................................... 38 
3.1.5 Ett uteblivet beskydd och en förlorad legitimitet ...................................................... 40 

3.2 KUNGLIG MAKT OCH HÄRLIGHET ..................................................................................... 42 
3.2.1 Den absoluta staten................................................................................................. 42 
3.2.2 Den synliggjorda maktens princip ........................................................................... 44 
3.2.3 Kläder och uniformer .............................................................................................. 45 
3.2.4 Hierarki, ordning och harmoni ............................................................................... 49 
3.2.5 Hår, skägg och papiljotter ...................................................................................... 51 
3.2.6 Ordning, tukt och lydnad ......................................................................................... 52 
3.2.7 Marschen som statligt våldshot ............................................................................... 56 
3.2.8 Marschen som kunglig manifestation ...................................................................... 59 

3.3 MARSCHEN SOM SOCIAL DISCIPLINERING ......................................................................... 61 
3.3.1 Den sociala disciplineringen ................................................................................... 61 
3.3.2 Indelningsverkets sociala disciplinering .................................................................. 65 
3.3.3 Soldaternas sociala ställning i lokalsamhället ......................................................... 67 
3.3.4 Marschen som lokal militaristisk manifestation ....................................................... 70 

3.4 STÅNDSSAMHÄLLET I MARSCHEN .................................................................................... 73 
3.4.1 Adeln och officerskåren........................................................................................... 73 
3.4.2 Hierarki och distinktion .......................................................................................... 74 



 3

3.4.3 Materiella uttryck för ståndssamhället .................................................................... 77 
3.4.4 Kroppsliga uttryck för ståndssamhället ................................................................... 79 
3.4.5 Ståndsstriden i marschen ........................................................................................ 83 

4. SAMMANFATTNING OCH RESULTAT ...................................................................... 86 

5. KÄLLOR OCH LITTERATUR ....................................................................................... 90 

5.1 KÄLLOR ......................................................................................................................... 90 
5.1.1 Otryckta källor ........................................................................................................ 90 
5.1.2 Tryckta källor ......................................................................................................... 90 

5.2 LITTERATUR ................................................................................................................... 90 
  



 4

1. Inledning 

Under några av augustis sista dagar år 1745 marscherade Ydre kompani, Östgöta regemente, 
från sitt samlingsställe vid Norra Vi till årets regementsmöte på Malmen, strax utanför 
Linköping. Människorna längs vägen hade visserligen sett detta skådespel tidigare, men 
stannade sannolikt ändå upp i sitt arbete och ställde sig för att titta. 

I spetsen för ungefär 100 karlar red Major Herman Dittmer. Han bar en mörkblå uniform, 
med förgyllda knappar och guldgalon längs med hattens brätte. Kring halsen bar han som tecken 
på sin värdighet en guldglänsande ringkrage, med krona och kung Fredriks monogram. Som son 
till en borgmästare i Narva hade Dittmer redan som 16-åring tagit värvning i salig kung Carolus 
armé. Och då hans hemstad slutligen gick förlorad fem år senare var Dittmer en av de många 
som hamnade i rysk fångenskap. Först efter 18 år kunde han återvända till Sverige och då han 
62 år gammal red mot Linköping hade han varit chef för Ydre kompani i 10 år. Major Dittmer 
bodde på Ruda kaptensboställe, i Asby socken, Ydre härad. Som en av häradets mest förnäma 
och höga herrar var han väl känd. Dittmer var en uppkomling, som hade tagit sig just så långt 
som det egentligen gick att ta sig i det svenska ståndssamhället. Han fick nöja sig med sitt 
kaptensboställe, sin rang till trots, och någon adelsman blev han aldrig. 

En sådan red emellertid längre bak. Löjtnanten och friherren Pehr Ribbing af Zernava var 
28 år gammal och stammade från två av landets äldsta och mest förnäma frälsesläkter. Ribbing 
hade påbörjat sin militära bana redan som liten pojke, gjort snabb karriär och skulle komma att 
sluta sina dagar som generalmajor och herre till Götviks gods. Kompaniet rymde ytterligare en 
officer, fänriken med löjtnants grad Nils Georg Silfversparre. Liksom Ribbing var Silfversparre 
28 år gammal och adlig. De var båda söner till höga militärer och hade gjort imponerande 
karriärer. I likhet med sin kapten bar de helt blå uniformer. Men deras guldgalon var inte lika 
bred och deras ringkragar var av silver.  

Bakom dessa höga herrar marscherade män från Ydre och Kinds båda härader. I täten gick 
två trumslagare, den ene slående fältmarschen, den andre bärande sin trumma på ryggen. 
Tillsammans med piparen utgjorde de det s.k. spelet och som kompaniets prydnad bar de 
uniformer som var vackert broderade med vita snören i sicksack på ärmar och ficklock, vita 
band längs med sömmarna och de karaktäristiska axelprydnaderna, vanligen kallade svalbon. 
Efter denna grannlåt marscherade första korpralskapet, i rotar och led, ledda av korpral Mathias 
Kindström. Svettiga och tyngda av skavande remtyg traskade där också Johan Johansson från 
Juby och Karl Persson Lönqvist från Lönningehult.1 Korpral Kindström hade samlat sina 
knektar vid Eneby kyrkby redan ett par dagar tidigare för att i tid hinna fram till kompaniets 
samlingsplats vid Norra Vi.  

Kompaniet måste onekligen ha brutit det lantliga lugnet där de kom marscherande uppför 
bygatan. Förutom de skarpa trumslagen skapade skramlet från värjor och bajonetter, trampet 
från hästar och tunga soldatskor en dov ljudmatta. Över detta låg allt prat mellan män, som i 
många fall kände varandra väl sedan kriget, och som nu sågs för första gången på länge. Några 
rökte sannolikt, kanske sjöng man. Framför varje division gick underofficerarna – furiren, 
sergeanten, fältväbeln, föraren och rustmästaren – med korsgevären – ett slags kortare stötvapen 
– slängda över axlarna och med silverprydda uniformer, uppmärksamma på att ingen lämnade 
sin plats i ledet. Mitt i kompaniet gick föraren med kompaniets fana. Det blodröda tyget pryddes 

                                                
1 Generalmönsterrullor, Första livgrenadjärregementet 1744. 
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av en grön lagerkrans som inneslöt vackert broderade blå blommor och landskapets stegrande 
grip i guld.2 Den dyrbara fanan, som vanligtvis förvarades i kyrkan, skyddades från vägdammet 
av ett hölje och skulle inte vecklas ut förrän vid intåget på Malmen den 27:e augusti, inför 
överste Sinclair, landshövding d´Albedyhll och den nyvalde tronföljaren Adolf Fredrik. 

Människorna längs vägen var sedan tidigare underrättade om marschen. Prästen hade läst 
upp landshövdingens kungörelse i kyrkan och alla rotebönder hade med stränghet uppmanats att 
se till så att deras knektar kom i väg i tid och var utrustade med tillräcklig föring. Även om 
kompaniet inte var fulltaligt, och trots att den i Finland förlorade trossen ännu saknades, 
utgjorde det en storslagen och färggrann syn. De blå livrockarna med gula uppslag var nya, 
liksom de vita strumporna, svarta skorna och de gula byxorna och västarna. Endast de svarta 
hattarna och halsdukarna var hårt slitna. Kappor saknades fortfarande. De långa hårpiskorna, 
prydda av svarta läderband, slog taktfast mot männens skuldror.3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats handlar om major Dittmer, soldaten Johansson och alla de andra officerare och 
soldater som under frihetstiden marscherade genom den svenska landsbygden. Men den handlar 
också om de många bönder, torpare och backstugusittare som betraktade den marscherande 
krigsmakten från vägkanten. Detta möte mellan krigsmakt och lokalsamhälle kan förstås på 
många olika sätt. Jag har valt att tolka det som ett kommunikativt möte; som en av många arenor 
där lokalsamhällets sociala och politiska föreställningar kom att skapas, reproduceras eller 
legitimeras. Denna kulturhistoriska undersökning kommer därför att diskutera hur den marsch-
erande krigsmakten ingick i det frihetstida lokalsamhällets sociala och politiska föreställningar. 

Historiker har visat ett stort intresse för de tidigmoderna människornas föreställnings-
världar liksom för hur dessa skapades. Inte minst gäller detta för människornas politiska 
föreställningar om centralmakten4. Det finns numera en rad spännande historiska studier som 

                                                
2 Fanritningar Serie I, vol. 2, Modellritningar 1686. 
3 Bellander, Erik: Dräkt och uniform. Stockholm 1973, s. 193, 297, 303, 320-323, 335, 603, 606-607; Kongl. Maj:ts 
Nådige Förordning Och Reglemente Angående Exercitierne För Regimenterne til Foth. Stockholm i Råd-
Cammaren den 10. Maji Anno 1731. Stockholm 1732; Kugelberg, Arvid: Kungl. Första livgrenadjärregementets 
historia. Femte delen. Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Stockholm 1930, s. 123-
124, 127; Petri, Gustaf: Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Tredje delen. Östgöta infanteriregemente 
under Karl XI och Karl XII. Stockholm 1958, s. 516, 525; Petri, Gustaf & Levin, Herman: Kungl. Första 
livgrenadjärregementets historia. Fjärde delen. Regementets öden från Stora nordiska krigets slut fram till 1928. 
Stockholm 1962, s. 122-135. 
4 Centralmakten – med vilken här menas kungen, riksrådet, riksdagen och dessas verkställande ombud på central, 
regional och lokal nivå – har ofta ställts mot det något mindre precisa begreppet lokalsamhälle. Med det avses här 
den snäva geografiska och sociala sfär som i agrarsamhället omgav den enskilda människan, vari denna kunde 
utbyta idéer, erfarenheter och tillsammans med andra organisera sig och kommunicera med centralmakten. Peter 
Ericsson definierar lokalsamhället som ”en levd gemenskap, det vill säga att människorna stod i fortlöpande kontakt 
med varandra, hade personlig kännedom om varandra, arbetade och firade gudstjänst tillsammans eller hävdade 
gemensamma rättigheter. Ett lokalsamhälle skulle alltså i princip kunna utgöras av så skilda enheter som byn, 
godset, socknen, häradet, skrået, församlingen, grannskapet eller släkten”. Ericsson, Peter: Stora nordiska kriget 
förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet. Uppsala 2002, s. 56; Österberg, Eva: Vardagens sträva 
samförstånd. Bondepolitik i den svenska modellen från vasatid till frihetstid. I Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & 
Åmark, Klas (red.): Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån. Stockholm 1993; Gustafsson, Harald: Political 
Interaction in the Old Regime: Central Power and Local Society in the Eighteenth-Century Nordic States. Lund 
1994, s. 15-17. Viljan att betrakta centralmakten och lokalsamhället som kommunicerande med varandra, och 
därmed se lokalsamhället som ett aktivt subjekt, har emellertid, som Linda Oja och Karin Sennefelt har 
uppmärksammat, ibland lett till en olycklig polarisering. Lokalsamhällets människor och centralmaktens 
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undersöker olika möten mellan centralmakt och lokalsamhälle – fogde och folk, domare och 
anklagad, präst och församling – i lokalsamhället. I det tidigmoderna samhället som ännu inte 
var påverkat av masskommunikation grundade sig människornas föreställningar av 
nödvändighet i en lokal referensram. Givet detta måste lokalsamhällets sociala och politiska 
föreställningar studeras utifrån lokalsamhällets egna referenser: utifrån vad människorna såg och 
hörde lokalt. Jag menar att den indelta krigsmakten i allmänhet och dess många fredstida 
marscher i synnerhet möjliggör en sådan lokal studie. Denna undersökning kommer därför att 
uppehålla sig vid detta möte mellan marscherande krigsmakt och lokalsamhälle för att studera 
hur lokalsamhällets sociala och politiska föreställningar konstituerades och upprätthölls. Vad jag 
kan förstå har detta inte gjorts tidigare. 

Innan det är möjligt att tolka marschen behöver jag förstå hur marschen gestaltade sig i 
lokalsamhället: hur soldater och officerare var klädda, hur de rörde sig osv. Min första uppgift 
blir därför att rekonstruera marschen deskriptivt: 

• Hur gestaltade sig den marscherande krigsmakten i lokalsamhället? 

Vidare menar jag att marschen kan förstås som en ideologiskt laddad praktik som på ett 
betydelsefullt sätt bidrog till att skapa lokalsamhällets sociala och politiska referensramar. Min 
andra uppgift blir därför att tolka den marscherande krigsmaktens samhällsbeskrivning: 

• Hur var centralmakten, adeln och lokalsamhället socialt och politiskt närvarande i 
marschen, och hur förhöll sig dessa samhällsgrupper till varandra? 

• Vilka ideologiska element kom till uttryck i marschen, hur hängde dessa ihop och vad 
fick de för politiska och sociala implikationer? 

• Kan denna ideologiska praktik rent av förstås som social disciplinering, med följd att 
den marscherande krigsmakten disciplinerade lokalsamhället? 

En grundläggande utgångspunkt för denna undersökning är att relationen mellan centralmakt 
och lokalsamhälle har präglats av såväl konflikt som samförstånd.5 För att lyckas upprätthålla 
samhällsordningen behövde centralmakten förmedla ett trovärdigt hot om våld men också 
legitimera sig själv ideologiskt genom att knyta an till olika ideologiska element som den delade 
eller sade sig dela med lokalsamhället. Sedan krigsmakten genom indelningsverket hade förlagts 
i lokalsamhället uppstod en ny kommunikativ arena som kunde bidra till att uppfylla båda dessa 
behov. Jag menar att den marscherande krigsmakten kan förstås både som en repressiv och som 
en legitimerande manifestation för centralmakten. Min tredje uppgift blir därför att studera hur 
den marscherande krigsmakten legitimerade centralmakten liksom visa på dess avskräckande 
våldsmonopol i lokalsamhället: 

• Hur legitimerade marschen centralmakten? 

• Hur manifesterade marschen centralmaktens militära våldsmonopol? 

                                                                                                                                                      
ämbetsmän har exempelvis inte levt åtskilda, såväl religion som geografisk hemvist har istället fungerat som 
förenande faktorer. Därför uppmanar Oja och Sennefelt istället till att börja sammanföra hög och låg ”inte ur ett 
begränsat socialt perspektiv utan snarare med ett socialt helhetsgrepp. Studier där man inkluderar människor ur alla 
grupper har potential att ge ett särskilt djup åt analysen, få med en betydligt större del av de pågående ’samtalen’ 
och att därigenom nå ny kunskap.” Oja, Linda & Sennefelt, Karin: En ny historia varifrån? Om perspektivvalet i 
forskningen om tidigmodern tid. Historisk tidskrift 2006:4, s. 805. Detta är en uppmaning som jag kommer försöka 
att ta fasta på i min analys. 
5 Se ett liknande synsätt hos Eva Österberg, t.ex. i Österberg, Eva: Bönder och centralmakt i det tidigmoderna 
Sverige. Konflikt – kompromiss – politisk kultur. Scandia 1989:1 
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• Vilka politiska följder fick detta? 

Vi kan därmed sammanfatta och konkretisera undersökningens syfte. Undersökningen syftar till 
att tolka marschen som en social och politisk företeelse i lokalsamhället. Ytterst syftar detta till 
att bidra till att bättre försöka förstå de vanliga människornas sociala och politiska handlande.6 
 

1.2 Marschen som studieobjekt 

Att valet av studieobjekt föll på det marscherande kompaniet i lokalsamhället är inte ett alldeles 
självklart val. Det finns flera aspekter av krigsmakten som ideologiskt förklarade samhället. I 
många städer var exercis, inspektioner, vakthållning och parader en vanlig syn. Och på 
landsbygden hölls s.k. kyrkparader. En timme före söndagens gudstjänst övades socknens 
knektar, förvisso utan uniform och vapen, vid sockenkyrkan av något lokalt befäl. Denna 
exercis, vilken efter ett längre uppehåll återupptogs 1736, tilldrog sig säkert många 
kyrkobesökares intresse.7 

Fördelarna med det marscherande kompaniet som studieobjekt är framför allt att denna 
manifestation vände sig till landsbygdens stora flertal – bönder, tjänstefolk och egendomslösa – 
vilka vanligtvis hade få kontaktytor med centralmakten men som utgjorde mer än 90 % av 
landets samlade befolkning.8 Detta var samtidigt en bondebefolkning vars politiska tillförsikt, 
handlingskraft och därmed också politiska betydelse ökade snabbt under frihetstiden.9 
Kompanierna marscherade under en mycket lång följd av år och med stor kontinuitet till och 
från sina samlingsplatser och övningsfält spridda över hela riket; detta såväl vad beträffar valet 
av marschvägar som tidpunkterna för de samma: i regel under första halvan av juni med 
avslutning kring midsommar. I 1781-års reglemente kodifierades det att samlingsplatserna och 
marschvägarna skulle vara de samma från år till år. Marscherna var dessutom välannonserade 
tilldragelser. Genom prästernas försorg, på regementschefens initiativ, och med landshövdingen 
som mellanhand, tillkännagjordes i predikstolarna när regementsmötet skulle hållas, var 
soldaterna skulle samlas och vilken väg de skulle ta. Den knekt som uteblev, eller de rotebönder 
som inte släppte iväg denne och inte försåg honom med proviant, drabbades av hårda straff.10 

                                                
6 Jag skulle här vilja passa på att tacka de personer som under arbetets gång har bidragit med råd och dåd – tack Eva 
Österberg, Melanie Gutman, familjen Bodensten och familjen Insulanders. 
7 Ericson, Lars: Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Lund 2004, s. 185; 
Pihlström, Anton: Kungl. Dalregementets historia. Fjärde afdelningen. Stockholm 1902, s. 28-30. Under 1800-talet 
övergick dessa övningar till att allt mer utveckla sig till renodlade parader. 
8 Aronsson, Peter: Dynggrepar och sockenstämmor. 1700-talets bonde blir hemmansägare. I Bergström, Carin 
(red.): Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. Stockholm 1996, s. 15. 
9 Aronsson 1996; Bäck, Kalle: Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden. Centralmakten och 
östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor. Stockholm 1984; Claréus, Anders: På offensiven. 
Bondeståndet under slutet av frihetstiden. I Skuncke, Marie-Christine & Tandefelt, Henrika (red.): Riksdag, 
kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Stockholm 2003, s. 102-103; Sennefelt, Karin: 
Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur. Hedemora 2001, s. 314; Österberg 1993, s. 
134-135. 
10 Andræ, Carl Göran: Karl XI:s exercisreglemente. Om lydnad, likformighet och envälde. Saga och sed. Kungl 
Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1981, s. 24; Ericson 2004, s. 227; Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning 
Och Reglemente För Regementerne til Fot. Band II. Tredje delen, Angående Tiensten i Fält Och Hemma i Landet. 
Stockholm 1781/84, s. 215-217, 231-232. De här beskrivna marscherna skiljde sig nämligen från övriga s.k. 
durschmarscher – vilken torde vara den korrekta övergripande benämningen på alla de olika marscher som 
soldaterna genomförde i det egna landet och av vilka de fredstida marscherna till olika övningsområden bara var en 
typ – genom att rotebönderna själva försåg sina knektar med proviant, varför något underhåll längs med vägen inte 
var aktuellt. Detta var annars vanligt vilket medförde att durschmarscherna kom att utgöra ett segslitet konfliktämne 
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Lokalsamhällena var alltså väl införstådda med den kommande marschen. Marschen borde ha 
varit en av årets mest påtagliga kontakter med centralmakten och genom sin kontinuerliga 
karaktär torde den ha talat till lokalsamhällets cykliska och kalendariska tidsuppfattning. Ett par 
hundra kompanier och skvadroner marscherade sommartid till sina respektive regementsmötes-
platser, i skarp kontrast till landsbygdens sävliga lunk som var fattig på nyheter, främlingar och 
storslagna intryck. Som Karin Sennefelt har kunnat visa tycks människorna i lokalsamhället 
också ha varit väl införstådda med både hur den militära marschen såg ut och var organiserad.11 
Det är därför högst rimligt att anta att marscherna tilldrog sig lokalsamhällets uppmärksamhet. 

År 1723 stadgades att regementena i fredstid skulle hålla ett regementsmöte om 10 dagar 
och två till tre kompanimöten på vardera två dagar årligen. Dessutom skulle regementena 
mönstras regements- eller kompanivis vart tredje år. Att så inte kom att ske berodde till största 
del på den kroniska bristen på likvida medel. 1734 beslöt riksdagen att i möjligaste mån 
åtminstone försöka hålla de årliga regementsmötena och istället om nödvändigt dra ner på 
antalet kompanimöten eller i värsta fall slå ihop dessa med regementsmötet. De finansiella 
svårigheterna var dock så stora att inte ens dessa inskränkningar räckte. Istället kom många 
regementsmöten att inställas och kompanimötena tycks över huvudtaget inte ha fått någon 
betydelse. Inte heller förbandens reglementerade storlek kunde upprätthållas. Så kom armén att 
efter ett riksdagsbeslut tillfälligt reduceras med en tredjedel, vilket förklarar det blott 100 man 
starka Ydre kompani 1745. Det är därför viktigt att i fortsättningen ha klart för sig att den under 
frihetstiden eftersatta krigsmakten inte alltid kunde följa reglementenas bokstav, varken 
beträffande utrustning eller den årligen reglementerade mötesfrekvensen.12 

Men vad var det då som landsbygdens människor såg komma marscherande uppför 
landsvägen? Vad förmedlades dem genom marschen? För att kunna besvara dessa frågor måste 
vi först rekonstruera marschen. Många viktiga pusselbitar återfinns i tidigare forskning. Framför 
allt uniformerna finns utförligt återgivna, särskilt Erik Bellanders praktfulla Dräkt och uniform 
har varit till stor hjälp.13 Värre förhåller det sig med faktiska kroppsliga beskrivningar av 
marschen: rörelsemönster, rumsliga positioner osv. Tyvärr saknas ett rikt tidigmodernt 
bildmaterial av den marscherande krigsmakten. Istället måste vi framför allt vända oss till de 
normativa primärkällorna – i detta fall de militära reglementen för infanteriet som trycktes eller 
användes under frihetstiden – nämligen 1701-, 1732- och 1751-års reglementen.14 För att 
utsträcka analysen också till slutet av seklet har jag valt att innefatta även 1781/84-års 
reglemente, giltigt till 1794.15 I valet av källmaterial har jag enbart intresserat mig för 
infanteriet, då detta – till skillnad från kavalleriet, det andra tänkbara truppslaget – var förlagt 
över hela landet, var av större numerär och var bättre folkligt förankrat. 

                                                                                                                                                      
mellan centralmakt och lokalsamhälle. Dessa konflikter har ingående beskrivits i Polsa, Virve: Marscherande 
soldater och betalande bönder. Bondeståndet och durchmarscherna 1675-1791. Meddelande 55. Armémuseum 
årsbok 1995. Stockholm 1995. 
11 Sennefelt 2001, s. 208-211, 214-215, 233-234. 
12 Pihlström 1902, s. 28-30; Roberts, Michael: Sverige under frihetstiden 1719-1772. Stockholm 2003, s. 38-40. 
13 Bellander 1973. 
14 Förordning och Reglemente för Infanteriet Som den Stormäcktigste Konung och Herre, Herr Carl den XII, 
Sweriges, Götes och Wändes Konung, etc. etc. Har författa och alle wederbörande til effterrättelse af Trycket utgå 
låtit… Reval 1701; 1732-års reglemente; Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Och Reglemente För Regementerne til 
Fot, Angående Så Wäl Exercitier, Evolutioner, Chargeringar; som ock, på hwad sätt Tiensten i Garnizoner samt i 
Fält, skal förrättas. Stockholm i Råd-Cammaren den 10. Sept. 1751. Stockholm 1751. 
15 1781-års reglemente. Utöver detta reglemente existerar också Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Och Reglemente 
För Regimenterne til Fot. Del I. Angående Exercitier, Evolutioner och Chargeringar. Gifwen Ekholmsund den 21. 
Augusti 1775. Stockholm 1776. I detta hänvisas till en del 2, vilken bl.a. var avsedd att rymma anvisningar för 
marsch, som dock aldrig tycks ha tryckts. 
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Den empiri som ligger till grund för den rekonstruerade marschen är således till stor del 
redan känd i sina delar. Det nya ligger här istället i det samlade greppet, som syftar till att 
rekonstruera marschen i sin helhet. Med utgångspunkt i denna rekonstruktion är min ambition 
därefter att i skenet av nya frågeställningar, teoretiska perspektiv och en vid historisk kontext – 
som famnar över politiska, sociala och kulturella aspekter av det frihetstida samhället – genom 
marschen försöka att skapa ny förståelse för 1700-talets samhälle. Detta breda anslag är av 
särskild vikt då den marscherande krigsmakten inte kan ses som en isolerad företeelse eller 
ensam ideologisk manifestation. Marschen och krigsmakten måste istället ses som en integrerad 
del av ideologiförmedlingen och som hemmahörande i en större ideologisk och samhällelig 
kontext. Människorna behövde dramatisera, konkretisera och synliggöra det samhälle som de 
levde i och hade fått sig förklarat. Det får anses som naturligt att tolka en ovanlig begivenhet 
såsom marschen utifrån vad man sedan tidigare hade hört i kyrkan, läst i hustavlan eller fått sig 
förklarat av husbonden.   
 

1.3 Disposition 

Efter att ovan ha presenterat undersökningens syften och frågeställningar, och ringat in 
marschen som historiskt fenomen, följer i kapitel två mina huvudsakliga teoretiska 
utgångspunkter: nämligen spänningen mellan ett interaktivt och ett konfliktfyllt förhållande 
mellan centralmakt och lokalsamhälle, med särskilt fokus på våld, disciplinering, ideologi och 
legitimitet. Därefter följer den teoribildning som behandlar symboler, myter och ritualer. Här 
introduceras också relevant forskning för den svenska tidigmoderna centralmaktens 
ideologiförmedling. Särskild vikt läggs vid lokalsamhället samt forskning kring marscher, 
parader och processioner. Själva forskningsuppgiften består i att försöka rekonstruera nämnda 
marscher utifrån såväl de militära reglementena som relevant litteratur, för att därefter 
hermeneutiskt tolka dem utifrån teori och tidigare forskning. Givet detta infinner sig en rad 
metodologiska problem som diskuteras genomgående i detta kapitel. 

Kapitel tre rymmer uppsatsens analys, fördelad på fyra tematiskt uppdelade delkapitel. 
Rekonstruktionen av marschen kommer här att ske parallellt med analysen av den samma. De 
föreställningar som förmedlades i marschen kan förstås genom ett antal nyckelbegrepp: 
ståndsideologi, samhällskontrakt, patriarkalism m.fl. Dessa kommer att diskuteras genomgående 
men får i detta kapitels första del sin inledande presentation. Framför allt uppehåller sig 
analysen vid marschen som ett konkret uttryck för ett ömsesidigt samhällskontrakt, där särskilt 
centralmakten som samhällsbeskyddare problematiseras. Av detta följer en diskussion av 
marschen som bondepolitisk arena. I den därpå följande del två analyseras marschen utifrån 
centralmakten och den absoluta statens behov av såväl fruktan som legitimitet. Innebörden av en 
kunglig ideologisk arena i det frihetstida lokalsamhället belyses också. Del tre analyserar 
marschens disciplinära aspekter mot bakgrund av den absoluta statens sociala disciplinering av 
samhället i stort. Här skisseras också soldaternas sociala ställning i lokalsamhället samt 
marschen som möjlig militaristisk manifestation. I kapitlets fjärde och avslutande del skärskådas 
marschen som ett uttryck för ståndssamhället. Särskilt marschen som en adlig arena att 
manifestera sin sociala ställning på behandlas, liksom hur marschen kan förstås mot bakgrund 
av epokens allt svårare ståndsmotsättningar. 

Avslutningsvis följer i kapitel fyra en sammanfattning av mina resultat som kopplas 
samman med mitt teoretiska och metodologiska ramverk. 
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2. Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

2.1 Konflikt och interaktion 

2.1.1 Maktstats- och interaktionsperspektiven 

Ett centralt frågekomplex för de historiker som har intresserat sig för det tidigmoderna svenska 
samhället är hur relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle ska karaktäriseras. Hur kom 
det sig att relationen – den snabba statliga expansionen, de stora sociala orättvisorna och det 
ökande resursuttaget till trots – inte bröt samman i våld och öppen konflikt? Historikerna har 
vanligen utgått från två olika perspektiv.  

Maktstatsperspektivet – företrätt av bland andra Sven A Nilsson, Jan Lindegren och Per-
Johan Ödman – har valt att betona konfliktdimensionen, där såväl centralmaktens ambition till 
kontroll i lokalsamhället som faktiska förmåga ofta har lyfts fram. Utgångspunkten har 
vanligtvis varit den omfattande ekonomiska och kroppsliga exploateringen av lokalsamhällets 
människor som var en följd av de många krigen. Men också ideologiproduktionen har 
uppmärksammats. Människorna anses ha kontrollerats, disciplinerats och manipulerats, inte 
minst genom kyrkans försorg, så att de faktiskt i flera fall kom att uppfatta ordningen som 
legitim. Makt- eller militärstatens framgångsrika och genomgripande kontroll har enligt detta 
synsätt omöjliggjort ett aktivt motstånd från lokalsamhällets sida.16 

Interaktionsperspektivet – med Eva Österberg som främsta företrädare – menar istället att 
relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle bör förstås som en betydligt mer komplicerad 
interaktion. Centralmakt och lokalsamhälle har kommunicerat med varandra. De har befunnit sig 
i en slags förhandlingssituation, präglad av såväl misstro som samförstånd. Öppen konflikt har 
förvisso betraktats som en tänkbar möjlighet men efterhand har båda parter alltmer kommit att 
uppfatta denna som en olycklig sista utväg. Interaktionsperspektivet har öppnat för möjligheten 
att det faktiskt förekom en verklig dialog mellan centralmakten och lokalsamhället. 
Lokalsamhället har, åtminstone inte huvudsakligen, varit passivt och manipulerat utan haft egna 
strategier för att uppfylla sina egna mål. Detta är något som centralmakten i sin tur inte har 
kunnat bortse från utan istället aktivt tvingats förhålla sig till. På så sätt har det uppstått en 
förhandlingskultur som åtminstone ibland har tvingat båda parter till kompromisser. 
Interaktionen har förekommit på såväl nationella som lokala arenor, exempelvis riksdagen och 
sockenstämman. Särskilt på de senare har lokalsamhället besuttit en politisk och kommunikativ 
kompetens och har där också lyckats behålla ett visst självstyre. Därmed inte sagt att parterna 
har haft ett lika stort inflytande. Detta har istället varierat, inte minst utifrån vilka former som 
interaktionen har tagit. Då interaktionen exempelvis har tagit sig våldsam form har 
centralmakten onekligen haft ett stort övertag. Sammantaget har detta perspektiv tillskrivit 
lokalsamhällets människor en betydligt mer aktiv och självständig roll och samhället en mer 
fredlig karaktär än i det renodlade maktstatsperspektiv. Våld har bara sällan använts som en 
motståndets strategi. Vanligare har varit ett mer lågmält vardagligt motstånd, ofta inom lagens 
ramar. Såväl centralmakt som lokalsamhälle har i relationen eftersträvat konsensus och 
åtminstone delvis också delat en gemensam föreställningsvärld.  

                                                
16 Se exempelvis Lindegren, Jan: Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. 
Uppsala 1980; Nilsson, Sven A: De stora krigens tid. Sverige som militärstat och bondesamhälle. Uppsala 1990; 
Ödman, Per-Johan: Konformismens triumf. Utvecklingslinjer i svensk 1600-talspedagogik. Stockholm 1987. 
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Eva Österberg vill se relationen mellan ett förhållandevis starkt lokalsamhälle i Sverige 
och en av nödvändighet kompromissvillig centralmakt utifrån en lång process av integration. 
Enligt Österberg bidrog förvisso våldet och centralmaktens ökade kontroll till att smälta 
samman och omskapa samhället till ett helt, men inte enbart så, och undersåtarna uthärdade inte 
detta passivt utan identifierade sig till stor del med denna ordning, baserad på en för samhället 
gemensam föreställningsvärld. Som grundläggande för denna ser hon föreställningarna om 
rätten till frihet och egendom, vilka skyddades av den också i folkets ögon till stor del legitima 
lagen. Vidare en patriarkalism som var intimt sammanflätad med tilltron till den funktionella 
och komplementära ståndsideologin. Religionen har också haft en helt central position, liksom 
en stark traditionalism. Avslutningsvis tillskriver hon tilltron till den relativt självständiga 
kommunala organisationen och dess politiska arenor, såsom böndernas representation i 
riksdagen, en integrerande funktion. Tillsammans med det statliga våldsmonopolet skulle dessa 
gemensamma normer och värderingar ha resulterat i en i huvudsak fredlig politisk kultur under 
den tidigmoderna tiden från mitten av 1500-talet som bidrog till att hålla samman samhället.17 

Motsatsförhållandet mellan de båda perspektiven tenderar emellertid att minska då de 
prövas empiriskt och ur den ökade forskningen tycks något liknande en syntes sakta träda fram. 
Exploateringen av lokalsamhället har ökat kontinuerligt och centralmaktens disciplinära och 
ideologiska ambitioner har delvis förverkligats, också lokalt. Men centralmakten har varit 
tvungen att förhandla, till stor del på lokalsamhällets egna villkor, och då den har stött på ett för 
stort motstånd har den slagit till reträtt, åtminstone tillfälligt. Själva detta förhållande, att 
centralmakten har accepterat lokalsamhället som förhandlingspart, och därmed sig själv i behov 
av dess godkännande, har lyfts fram som en viktig aspekt av den politiska kulturen. Och 
lokalsamhället har, förvisso inom snäva ramar, valt att alliera sig med kungamakten och inte 
adeln, därför att de, som Johan Holm skriver, ”betraktade det beskydd som kungen erbjöd mot 
både yttre och inre fiender som i grunden effektivt, även om det var fruktansvärt dyrt.”18 Vidare 
har dialogen visserligen varit fredlig, men som exempelvis Nils-Erik Villstrand, Anders Florén, 
Göran Malmstedt m.fl. har visat, har det förekommit ett utbrett vardagligt motstånd i form av 
rymningar, maskning, arbets- och skattevägran, förtal, stöld osv.19 Motståndet tycks också ha 
förekommit på det ideologiska planet. Något passivt internaliserande av överhetens ideologi kan 
inte tas för givet.20 Karin Sennefelts forskningsresultat rörande Dalupproret 1743 pekar 

                                                
17 Österberg 1989; Österberg, Eva: Folklig mentalitet och statlig makt: Perspektiv på 1500- och 1600-talens 
Sverige. Scandia 1992:1; Österberg 1993, s. 131-141; Österberg, Eva: Stat, makt och bönder i modern svensk 
historieforskning. En historiografisk skiss. I Struktur og funktion. Festskrift til Erling Ladewig Petersen. Odense 
1994, s. 157-158, 163-165; Lennersand, Marie: Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, 
kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730. Uppsala 1999, s. 27-31; Linde, Martin: Statsmakt och 
bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget. Uppsala 2000, s. 26-28; Sennefelt 2001, s. 20-21, 
314; Ericsson 2002, s. 55-58; Harnesk, Börje: Den svenska modellens tidigmoderna rötter? Historisk tidskrift 
2002:1; Österberg, Eva m.fl.: Fredliga Moder Svea? – Socio-politiskt våld och den svenska modellen. I Österberg, 
Eva (red.): Socialt och politiskt våld. Perspektiv på svensk historia. Lund 2002; Holm, Johan: Att välja sin fiende – 
Allmogens konflikter och allianser i riksdagen 1595-1635. Historisk tidskrift 2003:1; Forssberg, Anna Maria: Att 
hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680. 
Stockholm 2005, s. 26.  
18 Holm 2003, s. 48; Österberg 1994, s. 158; Linde 2000, s. 27-28; Forssberg 2005, s. 26. 
19 Florén, Anders: Disciplinering och konflikt: den sociala organiseringen av arbetet: Jäders bruk 1640-1750. 
Uppsala 1987 (a); Villstrand, Nils Erik: Anpassning eller protest: lokalsamhället inför utskrivningarna av krigsfolk 
till den svenska krigsmakten 1620-1679. Åbo 1992; Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro: religiös mentalitet i 
stormaktstidens Sverige. Lund 2002. 
20 Linde 2000, s. 22-23. 
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dessutom på att våldet alltid fanns med som ett, om än ovanligt, alternativ för både centralmakt 
och lokalsamhälle.21 

Den med europeiska mått mätt ovanliga frånvaron av uppror i Sverige under tidigmodern 
tid har utifrån de båda perspektiven givits olika förklaringar. Maktstatsperspektivet har, enkelt 
uttryckt, menat att förtrycket och kontrollen varit så total att lokalsamhället sannolikt ville göra 
uppror men av samma anledning inte förmådde göra det. Interaktionsperspektivet menar i sin tur 
att centralmakten visade en större lyhördhet gentemot lokalsamhället, dess problem och 
potentiella missnöje, och därmed minskade själva motivet till uppror. Samtidigt valde 
lokalsamhället att inte riskera motstånd genom uppror, utan använde sig istället av den 
gemensamma politiska kultur som hänvisade till vardagligt motstånd och legala förhandlingar; 
strategier som också visade sig vara framgångsrika. Mycket tyder dessutom på att 
lokalsamhället, eller betydelsefulla delar av detta, i mycket delade centralmaktens 
föreställningsvärld, vilket i många fall torde ha minskat viljan till konflikt.   
 

2.1.2 Ideologi och legitimitet 

Såväl maktstats- som interaktionsperspektivet har särskilt betonat betydelsen av att 
centralmakten kom att uppfattas som legitim av lokalsamhället. Centralmakten gjorde vissa 
samhälleliga maktanspråk och huruvida lokalsamhället erkände dessa berodde på om det 
betraktade centralmakten som en legitim makt, vilket alls inte var någon självklarhet. 
Avgörande för detta var att centralmakten och lokalsamhället, åtminstone delvis, delade den 
ideologi som maktutövningen grundade sig på. Med ideologi avses här den mångfald tanke-
element som förklarade tillvaron och individens relation till verkligheten – hennes förhållande 
till andra individer, grupper, liksom till samhället i stort – och som delades av en större grupp 
människor och därigenom bidrog till att hålla dessa samman. Ideologin är motsägelsefull och 
sammansatt och därför också svåröverskådlig. Den rymmer såväl precisa och artikulerade idéer 
och värderingar som omedvetna, oreflekterade och djupt liggande självklara antaganden om 
tillvaron. Ideologin konstituerar individens verklighetsuppfattning vilken erbjuder denne vissa 
handlingsrekommendationer. Eftersom ideologin delvis är motsägelsefull och osystematisk 
präglas också individens handlingar av en stor dos ambivalens och föränderlighet.22 

Legitimiteten måste alltså åtminstone delvis utgå från en gemensam ideologi. Samtidigt 
gör den ideologiska grunden att också legitimiteten blir föränderlig och flyktig – den är aldrig 
given utan alltid sårbar, hotad och satt under diskursiv attack – och därför i behov av ständig 
upprepning liksom tidvis också anpassning till en ny diskursiv verklighet. En förespråkare för 
detta diskursiva perspektiv är Mikael Alm som har studerat hur det gustavianska enväldet sökte 
legitimera sin egen maktposition i en politisk diskurs som genomgick en snabb förändring och 
radikaliserades allt mer i riktning mot begrepp som demokrati, medborgare och jämlikhet. 
Gustav III fann sig tvungen att i sitt språk och sin självbild vända sig till allt bredare 
samhällsgrupper och hela tiden balansera mellan traditionella och moderna värden. Detta 
interaktionistiska perspektiv gör maktrelationen mellan centralmakt och lokalsamhälle 
dynamisk. Alm skriver: 

                                                
21 Sennefelt 2001, s. 314. 
22 Definitionen bygger i allt väsentligt på Marie Lennersands och Martin Melkerssons exempel. Lennersand 1999, s. 
31; Melkersson, Martin: Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan 
stormaktstiden och 1800-talet. Uppsala 1997, s. 18-19. 
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Mot maktens anspråk på rätt till existens, maktutövning och åtlydnad, står de underlydandes anspråk i form 
av krav på hur en makt som förtjänar att erkännas skall se ut och fungera. Det är i mötet med dessa krav som 
en makthavare vinner eller förlorar sin legitimitet. Legitimiteten är aldrig automatisk eller självklar utan 
föremål för en ständigt pågående kamp, där makten kontinuerligt måste generera och upprätthålla de 
underlydandes erkännande. Makten löper ständigt risk att få sitt existensberättigande och sin maktutövning 
ifrågasatt.23  

Legitimiteten måste således studeras ideologiskt: vilken ideologisk tolkningsram förmedlades 
lokalsamhället och fick denna att antingen erkänna eller förneka centralmaktens legitimitet? 
Därtill måste legitimiteten studeras som en process: på vilket sätt blev centralmakten genom en 
kontinuerlig ideologisk kommunikation legitim och var, när och hur utmanades, förändrades och 
förlorades denna legitimitet?24 

Denna legitimeringsprocess och ideologiska interaktion har förutom i språket också förts 
genom handling och symbolik. Just handlingen innehade sannolikt en viktig legitimerande 
funktion genom att den erbjöd centralmakten att på ett mer handfast sätt visa upp olika 
gemensamma ideologiska element och därigenom minska risken av att dessa framstod som blott 
tomma ord. Dessa offentliga handlingar av samtycke är intressanta också ur ett annat perspektiv. 
Den engelske sociologen David Beetham menar att maktutövningen förutom att den måste 
uppnås, utövas och grundas i en gemensam ideologi – exempelvis allmänt accepterad lag eller 
tronföljd – också förutsätter att de underlydande offentligen ger uttryck för att de accepterar 
makten för att denna ska framstå som legitim. Genom dessa demonstrationer beseglas 
maktrelationen som erkänt ömsesidig, vilket skänker makten en symbolisk och moralisk kraft: 
den blir legitim.25  

Jag kommer i denna undersökning att försöka uppmärksamma båda dessa perspektiv. 
Marschen ses här som en arena för interaktion, där centralmakten och lokalsamhället kan sägas 
ha fört en symbolisk dialog, som bidrog till att skapa lokalsamhällets politiska föreställningar 
om centralmakten och där denna antingen kunde vinna eller förlora sin legitimitet. 

 

2.1.3 Ett statligt militärt hot om våld 

Om historiker har ägnat ett stort intresse åt den ideologi som höll ihop samhället har det statliga 
militära våldsmonopolet inte tilldragit sig lika stor uppmärksamhet. Ofta tycks utgångspunkten 
ha varit att en regim inte enbart kan bygga sin maktutövning på våld eller hot om våld. Så är det 
naturligtvis. Att använda våld för att få sin vilja igenom är i de flesta fall förutom illegitimt 
också, som Peter Ericsson uttrycker det, ”kostsamt, ineffektivt och riskabelt”.26 En framgångsrik 
ideologiförmedling är verkligen nödvändig för samhällets integration.27 Men också 
våldsmonopolet behöver problematiseras. Så kan man t.ex. i det statliga våldsmonopolet urskilja 
två sorters våld: det utövade fysiska våldet och det utövade hotet om våld. Det statliga fysiska 

                                                
23 Alm, Mikael: Kungsord i elfte timmen. Språk & självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-
1809. Stockholm 2002, s. 31. 
24 Alm 2002, s. 27-28, 31-33, 356, 362-363; Hallenberg, Mats: Kungen, kronan eller staten? Makt och legitimitet i 
Gustav Vasas propaganda. I Harnesk, Börje (red.): Maktens skiftande skepnader; Studier i makt, legitimitet och 
inflytande i det tidigmoderna Sverige. Umeå 2003, s. 22; Harnesk, Börje: Konsten att klaga, konsten att kräva: 
Kronan och bönderna på 1500- och 1600-talet. I Harnesk, Börje (red.): Maktens skiftande skepnader; Studier i 
makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige. Umeå 2003, 43-44; Lennersand 1999, s. 18; Sennefelt 
2001, s. 33-34. 
25 Hallenberg 2003, s. 22-23; Harnesk 2003, s. 12-13; Lennersand 1999, s. 31. 
26 Ericsson, Peter: Bilden av suveränen. I Dahlgren, Stellan, Florén, Anders & Karlsson, Åsa (red.): Makt och 
vardag. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Stockholm 1998, s. 151. 
27 Sennefelt 2001, s. 33-34. 
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våldet innefattade rättslig repression, en omfattande utrikes örlog liksom nedkämpandet av de 
förvisso fåtaliga men ändå förekommande upproren.28 Om vi istället fokuserar våldsmonopolets 
andra aspekt – hotet om våld – och om vi väljer att avgränsa oss till dess militära del, framträder 
en också inrikes mycket våldsam centralmakt. Våldshotet har artikulerats, sannolikt såväl 
medvetet som omedvetet, i tal, skrift och handling. Det är mot denna bakgrund – det 
förhållandevis sällan utövade inhemska militära våldet och det samtidigt omfattande hotandet – 
som det statliga hotet om våld måste uppmärksammas bättre som samhällsintegrerande funktion. 

Det potentiella statliga våldet måste emellertid, för att fungera som hot utan att behöva 
utövas, också artikuleras: synligöras. Att centralmakten äger en krigsmakt är inte i sig ett hot. 
Som bl.a. Sennefelt ha poängterat, har upproriska bönder inte handlat i ett politiskt vakuum utan 
hela tiden i interaktion med överheten. Om social oro har tagit sig våldsamma former har det 
huvudsakligen berott på centralmaktens handlande. Just lokalsamhällets uppfattning av 
centralmaktens för tillfället rådande strafförmåga har ofta visat sig ha en avgörande inverkan på 
upprorskonjunkturerna. Skiftet av perspektiv, där människornas upplevelser av verkligheten, 
snarare än verkligheten i sig, anses föranleda politiskt handlande har medfört många forskares 
nya intresse för böndernas egen samhällssyn, eller människornas verklighetsuppfattning i största 
allmänhet.29 I enlighet med denna utgångspunkt menar jag att man måste studera hur 
lokalsamhället uppfattade centralmaktens våldsmonopol, snarare än omfattningen av dess 
faktiska militära resurser. Därmed också sagt att våldshotet inte behöver ha varit explicit, eller 
ens avsiktligt. Det avgörande blir istället vad lokalsamhället har uppfattat som hotfullt. Anders 
Florén driver en liknande tes. Han menar att centrala för samhällslugnet var de s.k. 
kampkonjunkturerna, alltså de ”potentiella rebellernas subjektiva uppfattning” om sina 
möjligheter till uppror, ”samt deras taktiska/strategiska bevekelsegrunder”, vilka ”vägleds av 
hur motpartens styrka uppfattas i relation till den egna kapaciteten.”30 Min frågeställning riktar 
därmed in sig på hur det statliga våldsmonopolets hot om våld har förmedlats till befolkningen: 
alltså var, hur, till vilka och hur ofta hotet manifesterades. Hur detta gjordes i tal och i skrift, 
exempelvis genom prästen i predikstolen, har ägnats en hel del uppmärksamhet.31 Men att enbart 
hota duger inte i längden. Frågan blir därmed hur krigsmakten – den yttersta garanten för 
samhällsordningen32, som samtiden också erkände som sådan – genom marschen har bidragit till 
att konstituera lokalsamhällets kampkonjunkturer. 

                                                
28 Villstrand, Nils Erik: Stormaktstidens politiska kultur. I Christensson, Jakob (red.): Stormaktstiden. Signums 
svenska kulturhistoria. Lund 2005, s. 84-87; Österberg m.fl. 2002, s. 37. 
29 Österberg, Eva: Agrar-ekonomisk utveckling, ägostrukturer och sociala oroligheter: de nordiska länderna c:a 
1350-1600. Scandia 1979:2; Linde 2000, s. 19, 24, 31-32; Sennefelt 2001, s. 24-34; Alm 2002, s. 21-22; Burke, 
Peter: What is Cultural History? Cambridge 2004 (b), s. 2. 
30 Florén 1987 (a), s. 64-65. 
31 Ödman, Per-Johan: Predikstolsbasunen och den runde vedergällaren. Predikan som folkuppfostran under 1600-
talet. I Nilsson, Sten Åke & Ramsay, Margareta (red.): 1600-talets ansikte. Nyhamnsläge 1997; Nordin, Jonas: Ett 
fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. Eslöv 
2000; Reuterswärd, Elisabeth: Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-
talets samhälle. Lund 2001; Ericsson 2002; Malmstedt, Göran: Frihetstidens karismatiska kungar. I Harnesk, Börje 
(red.): Maktens skiftande skepnader; Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige. Umeå 
2003; Forssberg 2005; Östlund, Joachim: Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till 
demokratins genombrott. Lund 2007. 
32 Vagts, Alfred: A history of militarism: civilian and military. London 1959, s. 105. Som Vagts visar fortsatte 
krigsmakten – i frånvaro av en civil ordningsmakt – under 1700-talet i Europa att slå ner uppror, om än inte i lika 
stor omfattning som under det socialt så oroliga 1600-talet. Och han noterar ingen ökande motvilja för denna 
uppgift från soldaternas sida. Visserligen undandrog sig flera svealändska regementen 1743 att skjuta mot 
dalalmogen. Men revolten slogs ändå slutligen ner, synnerligen brutalt, av Västgötaryttare, Älvsborgs- och 
Skaraborgs regemente. Se Ericson 2004, s. 258-260; Lenander, Anne-Marie: Soldater som ordningens 
upprätthållare. I Berg, Lars Otto, Klingnéus & Norman, Hans (red.): Närkingar i krig och fred. Soldater och 
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Bristen på problematisering kring det statliga våldsmonopolet och dess betydelse för 
samhällsintegrationen tycks ha sprungit ur centralmaktens faktiska militära övertag. Införandet 
av den stående armén anses definitivt ha omöjliggjort militära folkliga resningar.33 Det brutala 
och till synes enkla militära nedkämpandet av dalupproret på dåvarande Norrmalmstorg 1743, 
har exempelvis tagits som bevis för detta förhållande. Och även om bilden av det tidigmoderna 
svenska samhället som socialt stabilt har justerats något, förblir frånvaron av större militära 
folkliga utmaningar, med ytterst få undantag, också fortsatt påtaglig.34 Centralmaktens militära 
övertag, snarare än dess behov av att manifestera detta övertag, tycks ha varit den gemensamma 
utgångspunkten i de flesta tolkningar. Martin Linde, som har studerat den konfliktfyllda 
interaktionen mellan centralmakt och lokalsamhälle under den senare halvan av det stora 
nordiska kriget, tangerar problemet då han ställer sig frågan kring det då uteblivna upproret: 
”Knappast någonsin i Sveriges historia torde bönderna ha haft starkare skäl till att göra uppror 
än 1719. Att samhällslugnet kunde bevaras, trots en del jäsningar, säger något om svårigheterna 
för gemene man att ta till våld.”35 Han menar, i likhet med Åsa Karlsson, att förklaringen står att 
finna i den då starka militära närvaron runt om i riket. Kampkonjunkturerna var inte gynnsamma 
för uppror eftersom soldaterna fanns överallt och kunde slå ner varje försök, vilket också skedde 
vid ett par tillfällen. Med denna militära resurs till förfogande var centralmakten inte lika orolig 
för uppror som den hade varit tidigare under kriget och den genomförde också mycket 
impopulära beslut som t.ex. myntdevalveringen 1719.36 Lokalsamhällets kampkonjunkturer 
kunde rimligen inte, såsom de skulle göra 1743, grunda sig på hoppingivande spekulationer om 
centralmaktens eventuellt nedsatta repressionsförmåga: krigsmakten syntes överallt i landet. I 
verkligheten var dock inte centralmaktens repressiva förmåga 1743 alls särskilt nedsatt. Men 
dalallmogen handlade inte utifrån verkligheten, utan ifrån sin uppfattning av densamma. Deras 
då uppfattat positiva kampkonjunktur torde åtminstone delvis ha konstituerats utifrån frånvaron 
av lokalt förlagda trupper och centralmaktens undflyende handlande.37 Lokalsamhällets 
människor såg vad de såg, såväl 1719 som 1743, och handlade därefter. 

Min avsikt är således att problematisera krigsmaktens synlighet i lokalsamhället utifrån ett 
perspektiv där centralmaktens våldsmonopol ses som en viktig samhällsintegrerande del och där 
begreppet kampkonjunktur tillmäts en avgörande roll för förekomsten av politiskt våld. 

 

2.1.4 Disciplinering 

Den marscherande krigsmakten kan förstås som en arena där centralmakten kunde vinna folklig 
legitimitet genom att iklä sig gemensamma värderingar. I den händelse marschen förmedlade en 
sådan ideologisk samhällsbeskrivning som appellerade till de statsbärande eliterna men som 
saknade resonans i lokalsamhället, kan marschen istället för en legitimerande funktion sägas ha 
haft en disciplinerande. Detta perspektiv knyter således an till dem som vill karaktärisera 
relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle som en konfliktfylld maktutövning. 

                                                                                                                                                      
militär organisation i Örebro län. Del 1. 1989, s. 364; Sennefelt 2001, s. 232. Däremot menar sig Corvisier kunna 
spåra en sådan motvilja under 1700-talet, åtminstone för Frankrikes del. Corvisier, André: Armies and societies in 
Europe 1495-1780. Bloomington 1979, s. 190-191. 
33 Linde 2000, s. 236-237. 
34 Österberg 1993, s. 129; Österberg 1994, s. 88-89; Österberg m.fl. 2002, s. 21-23. 
35 Linde 2000, s. 247. 
36 Karlsson, Åsa: Den jämlike undersåten: Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713. Stockholm 1994, s. 210; 
Linde 2000, s. 229-237. 
37 Sennefelt 2001, s. 297, 299. 
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Mycket har skrivits om den disciplinering som samhället genomgick under tidigmodern 
tid. Som bland andra Gerhard Oestreich och Michel Foucault har hävdat, skulle denna 
disciplinering – som slog igenom på bred front under 1700- och 1800-talen, och som skulle 
komma att beröra de flesta samhälleliga institutioner såsom fängelser, fabriker och sjukhus – ha 
haft sitt ursprung i krigsmakten.38 Utelämnade från lokalsamhällets beskydd behövde 
centralmakten här inte förhandla och kompromissa i samma utsträckning, utan tycks ha haft 
förhållandevis fria händer att förverkliga sina samhällsideal om hur undersåtarna skulle vara. 
Den disciplinering som först hade drabbat soldaterna skulle alltså därefter ha nått också den 
övriga befolkningen.39 Finns det fog för denna ofta framförda misstanke? Har den marscherande 
krigsmakten bidragit till att sprida den militära disciplineringen till lokalsamhället? 

Detta disciplinära perspektiv behöver emellertid inte medföra att man tvunget utgår från 
en aktivt disciplinerande samhällselit. Snarare tror jag att krigsmakten bör ses som en bärare av 
ideologi och estetik som genom en långsiktig manifestering fick ett allt större genomslag också i 
bredare folklager. Många forskare har också noterat allt positivare folkliga inställningar till 
soldater och krigsmakt under 1700-talet.40 I krigsmakten har centralmaktens ideal om en 
disciplinerad befolkning förverkligats och genom marschen har denna ideologi indirekt 
disciplinerat också lokalsamhället. I detta hänseende saknas alltså centralmakten som en 
medvetet disciplinerande aktör. Det är inte centralmaktens eventuella syfte – vilket hursomhelst 
saknas i mitt empiriska material – utan själva manifestationen – vad som genom marschen 
faktiskt förevisades lokalsamhället – som här står i fokus. Den sociala disciplineringen uppstår i 
mötet mellan marscherande soldater och officerare och lokalsamhällets publik. Detta är således 
en maktutövning och disciplinering som ligger nära Foucaults perspektiv; där också de 
disciplinerade soldaterna utövar disciplinär makt gentemot det betraktande lokalsamhället. Detta 
innebär dock inte att jag kommer att uppehålla mig närmare vid den kroppsliga disciplineringen 
i Foucaults tappning; den disciplinerande exercisen kommer exempelvis inte att behandlas.41 

För att konkretisera detta resonemang följer här ett modernt exempel: I Sverige använder 
sig människorna dagligen av ett etablerat kösystem i väntan på diverse expediering. Detta har 
givetvis en konkret instrumentell funktion. Samtidigt är det svårt att förneka att köandet också 
fungerar som ett egalitärt normsystem, där man lär sig att ens plats i kön inte konstitueras utifrån 
klass, kön, etnicitet, ålder: i kön är alla istället jämlikar. Det etablerade kösystemet kan ur detta 
perspektiv förstås som en disciplinerande ritual, men där de köande och dess betraktare själva 
står för disciplineringen; tydligt för alla som någon gång försökt tränga sig före i en kö. Något 
manipulativt disciplinärt ursprung eller explicit statligt syfte finns inte. Vidare reflekterar de 
köande knappast över sin pågående egalitära fostran. Den samhällsgenomsyrande 
föreställningen om alla människors lika värde står nu inte och faller med kösystemets ritual. 

                                                
38 Foucault, Michel: Övervakning och straff. Lund 2003; Oestreich, Gerhard: Neostoicism and the Early Modern 
state. Cambridge University Press 1982. 
39 Borell, Klas: Disciplinära strategier: en historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära 
tänkesättet, 1901-1978. Uppsala 1989, s. 9; Keegan, John: The Face of Battle. London 1991, s. 174-175; Foucault 
2003, s. 144, 212. 
40 Anderson, M.S: War and Society in Europe of the Old Regime 1618-1789. 1998, s. 99-100, 170-171, 189-190; 
Artéus, Gunnar: Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige. Stockholm 1982; Burke, Peter: Popular culture in 
early modern Europe. New York 1978, s. 158; Ericson 2004, s. 152-159; Jones, Colin: The Military Revolution and 
the Professionalisation of the French Army under the Ancien Régime. I Duffy, Michael (ed.): The Military 
Revolution and the State, 1500-1800. Exeter 1980, s. 42-43; Roche, Daniel: The Culture of Clothing. Dress and 
fashion in the ancien régime. Cambridge University Press 1994, s. 236; Sörensen, Thomas: Det blänkande eländet: 
en bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö. Malmö 1997, s. 155-156. 
41 Foucault 2003, s. 32; Ekenstam, Claes: Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-
1950. Hedemora 1993, s. 298 
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Denna bör istället förstås som blott en av många understödjande ritualer där denna föreställning 
förmedlas. Köandets ideologiska implikationer blir osynliga utan denna kontext. 

I enlighet med detta exempel kan vi beträffande den disciplinerande ideologiförmedlingen 
i marschen sluta oss till ett antagande: Krigsmakten har under lång tid och med stor kontinuitet 
marscherat i lokalsamhället. Människorna kan då antas, om än oreflekterat och omedvetet, ha 
tagit ideologiskt intryck av denna disciplinära ritual. Särskilt så eftersom denna har ingått i ett 
större ideologiskt system och samspelat med andra liknande ideologiförmedlande ritualer. 

 

2.2 Centralmakten manifesterad 

2.2.1 Propaganda och kommunikation 

Som diskuterats ovan har centralmakten alltså haft ett avgörande behov av att å ena sidan 
genomföra en maktuppvisning och förmedla ett avskräckande hot om våld och att å andra sidan 
uppnå legitimitet genom att manifestera gemensamma värderingar och uttrycka 
förhandlingsvilja. Vi måste således försöka analysera de marscherande kompanierna, både som 
en disciplinerande maktdemonstration och som en legitimitetsskapande kommunikation. 

Den marscherande krigsmakten kan förstås som en bärare av ideologi vilket möjliggör en 
undersökning av vilken ideologi som kom till uttryck i lokalsamhället. Mot bakgrund av 
legitimitetsanspråken, och den diskursiva kamp som denna var underkastad, hade centralmakten 
ett grundläggande behov av arenor där den ständigt kunde föra ut sina ideologiska argument och 
därigenom legitimera sig själv på. Men i frånvaron av moderna masskommunikativa kanaler var 
tillgången till sådana kommunikativa kontaktytor förhållandevis få. Detta har dock inte – som 
påpekades redan inledningsvis – hindrat historiker från att studera de arenor som faktiskt stod 
till buds. Tvärtom har svenska historiker ägnat ett växande intresse åt centralmaktens försök att 
legitimera och manifestera sig själv, vilket har tagit sig så varierande uttryck som arkitektur, 
porträttmåleri, skattesystem, minnesmedaljer, skillingtryck, kröningsberättelser, flygblad, 
hyllningsdikter och hyllningssånger, riksdagstal, kröningsceremonier och andra rojalistiska 
ritualer, predikningar och olika kungörelser, lagar och påbud.42 Mycket har förvisso hänt sedan 
den brittiske kulturhistorikern Peter Burke 1997 påpekade den relativa frånvaron av 
skandinaviska studier om kungamaktens ”image-making”.43 Det förhållandevis nymornade 
intresset märks ändå av. Så har t.ex. det karolinska enväldet tilldragit sig ett stort kulturhistoriskt 
intresse medan andra epoker, såsom frihetstiden, fortfarande är mindre uppmärksammade. 
Samtidigt har dessa manifestationer ofta tolkats utifrån ett perspektiv av propaganda.44 Peter 
Burkes studie av Ludvig XIV:s propaganda har på detta område varit stilbildande. Burke menar 
bl.a. att de kungliga ceremonierna under 1600-talets absolutism alltmer kom att sluta sig inåt för 

                                                
42 För en diskussion av detta forskningsläge se Forssberg, Anna Maria, Grundberg, Malin & Nordin, Jonas: 
Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och propagandaspridning under 
tidigmodern tid. Historisk tidskrift 2003:3, s. 498-499. 
43 Burke, Peter: State-Making, King-Making and Image-Making from Renaissance to Baroque: Scandinavia in a 
European Context. Scandinavian Journal of History 1997. 
44 Andreas Marklund definierar begreppet såhär: ”Propaganda handlar om att övertyga och omvända. Och 
propagandistisk verksamhet kan definieras som konsten att driva en utvald målgrupp i en önskad riktning.” 
Marklund, Andreas: På fädernas axlar. Faderssymboler, manlighet och patriotisk gemenskap under Stora nordiska 
kriget. Scandia 2006:1, s. 23. 
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att ofta bara återfinnas i de kungliga palatsen.45 Detta perspektiv återfinns i Martin Olins och 
Peter Ericssons båda karolinska porträttstudier.46 

Olin argumenterar övertygande för hur de långa raderna av porträtt av rådsherrar och höga 
militärer och ämbetsmän på det kungliga Drottningholm, kom att gestalta den enväldiga 
ordningen. De där hängande höga herrarna avkläddes sina privata kännetecken, personliga 
meriter och börd för att istället framträda som regimens lojala tjänstemän. De blir i porträtten till 
fångar i samma sorts uniformer och peruker. De avbildas på ett avindividualiserat sätt, 
förvillande lika varandra, med samma barska, omutlig uppsyn och orädd blick: symmetriska, 
likformiga, enhetliga, utbytbara. Olin sätter här fingret på ett förhållande som gång på gång 
återkommer bland dem som har studerat 1600- och 1700-talets maktspråk: nämligen 
omfattningen och upprepningen som ett majestätets tecken.47 I enlighet med detta menar jag att 
på ungefär samma sätt som de porträttfyllda salarna på Drottningholm visade upp den kungliga 
makten för adeln – se så många lojala adliga tjänare som står bakom den enväldiga 
kungamakten – torde den marscherande krigsmakten ha gjort motsvarande inför lokasamhället: 
skåda centralmaktens överväldigande makt, se hur närvarande den är, i alla delar av riket! 

Peter Ericsson visar i sin tur i sina tolkningar av porträtten av Karl XII hur den enväldige 
monarken valde att framställa sig som militär, snarare än som fältherre, kung eller konsternas 
och rättvisans högste beskyddare, vilket var det vanliga sättet för en dåtida kung att framställa 
sig själv på. Genom sin enkla uniform, sitt hårda grepp om den överdimensionerade värjan, och 
sitt blottade huvud visade Karl, enligt Ericsson, att han först och främst representerade 
krigsmakten och att hans maktposition huvudsakligen vilade på denna. Det okonventionella 
greppet innebar dessutom att han distanserade sig, inte bara från övriga monarker, utan också 
från rikets eliter, kanske framför allt dess aristokrati. Ericsson tolkar detta som att kungen sökte 
framställa sig som statens främste tjänare och att denna pietetsfulla presentation ytterst syftade 
till att fostra betraktarna i god kameralistisk anda.48  

Både Olin och Ericsson representerar ett intressant perspektiv som jag delvis kommer att 
söka efterlikna. Samtidigt menar jag att det är tämligen onödigt att så att säga gå omvägen om 
porträtten, ett eventuellt syfte och en tänkbar ideologisk kampanj. Som Ericsson också skriver 
fanns kungen i krigsmakten, vilken i sin tur satte sin prägel på hela samhället. ”Nästan alla 
måste ha känt åtminstone någon som var soldat i armén. De flesta bör ha sett den karolinska 
uniformen bäras av någon de kände, en uniform som liknade den som kungen bar, både i 
verkligheten och på porträtten.”49 Så varför inte studera krigsmakten direkt, så som den faktiskt 
manifesterade sig för det stora folkflertalet? 

Om den ovan beskrivna propagandan huvudsakligen har vänt sig inåt – till samhällets 
eliter och huvudstadens invånare – har också de sätt som centralmakten manifesterade sig inför 
de vanliga människorna studerats. Här märks framför allt riksdagen och den där förekommande 
interaktionen. Som t.ex. Kalle Bäck har visat är detta klassiska studieobjekt fortfarande väl värt 
sin uppmärksamhet.50 Riksdagens budskap, liksom mycket annan information från 
huvudstadens politiska centrum, nådde emellertid också ut till lokalsamhället. När 
riksdagsmännen återvände till sina hemtrakter berättade de vad de hade varit med om, hur 
diskussionerna hade gått, vilka som hade varit för respektive emot fattade beslut och inte minst 

                                                
45 Burke, Peter: En kung blir till: myter och propaganda kring Ludvig XIV. Stockholm 2004 (a). 
46 Ericsson 1998; Olin, Martin: Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet. Stockholm 2000. 
47 Olin 2000, s. 234-235, 240-242. 
48 Ericsson 1998. 
49 Ericsson 1998, s. 173. 
50 Bäck 1984. 
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varför de själva hade röstat så som de hade gjort. Riksdagens beslut liksom dess kallelse lästes 
också upp på tingen och från predikstolen.51 Just kyrkans informativa funktion i allmänhet och 
dess propagandistiska och disciplinerande funktion i synnerhet har gjort ett stort avtryck i 
forskningen. Om denna fortfarande kan sägas vara oenig rörande hur obestridd prästen verkligen 
var i sin roll som socknens ledare liksom genomslaget av dennes ord tycks det råda så mycket 
större enighet kring den särställning som kyrkan innehade bland de möjliga informationskanaler 
som centralmakten hade att välja mellan för att nå lokalsamhället.52 Jonas Nordin, Peter 
Ericsson, Joachim Östlund, Elisabeth Reuterswärd, Anna Maria Forssberg, Per-Johan Ödman 
och Göran Malmstedt har tillsammans bidragit till en omfattande och bred historisk förståelse 
för prästernas roll som centralmaktens språkrör i lokalsamhället: hur dessa läste upp lagar, 
propaganda, meddelanden, kungörelser liksom de så märkvärdiga böndagsplakaten, hur de i krig 
såväl som fred höll förbön för riket, hur de argumenterade och förklarade och inte minst tidvis 
rasade och svor över menighetens syndfullhet. Inte minst har religionen och prästerna genom 
bön, predikan och uppmaningar om botgöring kommit att ena människorna i alla riksviktiga 
händelser och därigenom skapat ett större sammanhang och en större riksgemenskap. Eftersom 
kungafamiljens liv var en riksangelägenhet fördes exempelvis alla viktiga händelser från 
kungafamiljen ut i lokalsamhället. Så skulle menigheten be för den havande drottningen, sörja 
de kungliga dödsfallen osv. Omfattningen av dessa kungliga manifestationer, mitt i 
lokalsamhället, bör alls inte underskattas. Så följdes exempelvis Karl XI:s död av en 
kungsringning på inte mindre än en timme varje dag i 136 dagar.53 

Den marscherande krigsmakten kan dock svårligen tolkas ur ett renodlat propagandistiskt 
perspektiv. Jag menar emellertid att man bör försöka bredda analysen också utanför den 
regelrätta propagandan till att innefatta också de arenor där centralmakten alldeles oavsett 
eventuella avsikter och syften, medvetet eller omedvetet, uttalat eller förtiget, kom att 
manifestera sig inför lokalsamhället. Detta skedde exempelvis genom de bilder och symboler 
som prydde mynt och sedlar, genom försättsbladen i de allt fler tryckta biblarna, genom de 
kungaporträtt som prydde många kyrkor liksom genom de utländska fanor som hängde där som 
bevis på tidigare regenters krigiska framgångar.54 Centralmakten och lokalsamhället tog 
rimligtvis intryck av varandra – kommunicerade om man så vill – vid alla tillfällen som de 
möttes eller på annat sätt kom i kontakt med varandra. Detta perspektiv har öppnat upp för 
kommunikativa studier av häradstinget, sockenstämman och mötet med fogden i samband med 
skatteläggningen; dvs. de arenor som tillsammans med riksdagen utgjorde grunden för nämnda 
interaktion mellan centralmakt och lokalsamhälle. Särskilt Åsa Karlssons och Marie 
Lennersands två studier om 1700-talet bör här nämnas.55 

Karlsson har undersökt Karl XII:s förmögenhetsskatt från 1713 utifrån ett kommunikativt 
och ideologiskt perspektiv: som ”ett budskap till undersåtarna om hur kungens idealbild av 
samhället såg ut.”56 Skatten, eller kontributionen, var nämligen utformad så att den – stick i stäv 
med rådande privilegiesamhälle – skulle uttas jämlikt, dvs. proportionellt efter varje undersåtes 
skatteförmåga. Men kontributionen signalerade jämlikhet också genom att taxeringen skedde på 
särskilda möten där alla skatteskyldiga skulle närvara, alldeles oavsett ståndstillhörighet. Så kom 
det sig att adelsmannen på samma sätt som torparen på ett mycket symboliskt sätt fann sig stå 
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inför den kunglige tjänstemannen för att deklarera värdet av sin egendom. Därmed upprättade 
enväldet en direkt relation till den enskilde undersåten utan några förmedlande organisationer 
eller grupper som ståndssamhället annars var så rikt på. Till denna nya jämlika undersåteroll 
lägger Karlsson en ny kungaroll som framstår som allt mer suverän och upphöjd. Karlsson 
tolkar denna kungliga politik, mot bakgrund av andra ståndsöverskridande drag, som att det 
vacklande enväldet sökte legitimera både sin krigspolitik och sin egen maktställning inför de 
breda folklagren. Genom att fördela skatterna mer rättvist och på ett direkt utmanande sätt 
åsidosätta adelns privilegier – och därigenom signalera att den sedan tidigare drivna politiken 
gentemot adeln, som bl.a. hade tagit sig uttryck i reduktionen, alls inte var avförd – hoppades 
det karolinska enväldet splittra det samhälleliga motståndet och vinna nytt stöd.57 

Lennersand anlägger ett liknande perspektiv i sin undersökning av de rannsakande och 
dömande kommissioner som centralmakten använde sig av för att stävja olika lokala 
tjänstemäns maktmissbruk och allmänna missförhållanden under karolinsk tid och fram till cirka 
1730. Lennersand visar att dessa inte enbart hade en kontrollerande och repressiv sida utan 
också en ideologiförmedlande och kommunikativ sådan. Kommissionerna visade 
centralmaktens omsorg för undersåtarna och att den som en god överhet lyssnade till klagomål. 
De var dessutom en viktig manifestation av att centralmakten kände till vad som föregick liksom 
nådde ut i lokalsamhället också i konkret handling.58  
 

2.2.2 Militära manifestationer 

Mot bakgrund av ovan sagda menar jag att den indelta krigsmakten bör förstås som en viktig 
kommunikativ arena mellan centralmakt och lokalsamhälle, väl värd att studera. Den indelta 
krigsmakten var förvisso ingen paradarmé, men såsom alla maktmedel gjorde den intryck då den 
visades upp. Man skulle rent av kunna påstå att det var just denna offentlighet som gjorde den 
till ett så betydelsefullt maktmedel. Och de statsbärande tidigmoderna eliterna som var väl 
förtrogna med maktteknik, estetik och propaganda har sannolikt inte låtit denna offentliga 
dimension gå sig förbi. Så är exempelvis epokens stora, och inte så lite kostsamma, intresse för 
guldgalon och högväxta rekryter sedan tidigare väl känt. Varken de tidigare nämnda kyrk- och 
garnisonsparaderna eller garnisonsstädernas vakthållning tycks ha studerats på detta sätt. Med 
undantag för kortare kommentarer har inte heller – såvida jag kan se – den indelta krigsmaktens 
vistelser på övningshedar och exercisfält, under otaliga manövrar, övningar och mönstringar 
uppmärksammats utifrån ett kommunikativt och ideologiskt perspektiv. 

Ett uppmuntrande undantag som dock bör nämnas är det av Gunnar Artéus initierade 
garnisonsstadsprojektet.59 Artéus pekar här på behovet av kulturanalytisk forskning kring 
krigsmakten i allmänhet och garnisonsstaden i synnerhet. Som särskilt viktig ser han den 
militära synligheten, konkretiserad i kasernerna, befästningarna och den militära personalen. 
Han efterlyser också forskning kring de militära byggnadernas ”symboliska budskap till 
åskådaren och kan formuleras så: Vad är det för bild av den nationella krigsmaktens 
väsenskaraktär och samhällsfunktioner som – avsiktligt eller oavsiktligt – framkallas hos den 
som betraktar dessa byggnader?”60 Mats Ahnlund har genom sina arkitektoniska analyser av de 
svenska kasernerna hörsammat denna uppmaning. Han menar att de militära kasernerna, som 
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började uppföras i Sverige fr.o.m. mitten av 1700-talet, uppvisar en påfallande konsekvens i sitt 
formspråk, fångad i nyckelord som försvarsvilja, slutenhet, symmetri, militär närvaro, 
beständighet, tradition, hierarki, styrka, offentlighet och svenskhet, vilka torde ha format 
människornas föreställningar av såväl central- som krigsmakten.61 

Också Nils-Erik Villstrand tangerar detta perspektiv när han kort beskriver den 
stormaktstida politiska geografin. Enligt Villstrand var centralmakten symboliskt närvarande i 
samhället på ett högst konkret, visuellt och icke-propagandistiskt sätt. I städernas tullstaket och 
mäktiga murar och bastioner, i de rutformiga gatunäten, i landshövdingarnas och 
länsstyrelsernas residens – vanligtvis inhysta i de gamla kungliga slotten som tronade över 
många städer – förmedlades ständigt centralmaktens kontinuitet och auktoritet. Dessutom kom 
den i lokalsamhället förlagda indelta krigsmakten att bli till en del av människornas referensram 
om centralmakten: Så uppfördes t.ex. särskilda standardiserade byggnader för att skänka 
officerarna ståndsmässiga boställen.62 
 

2.2.3 Marscher, parader och processioner 

Om militära marscher inte har behandlats ur detta perspektiv tidigare så har olika civila 
ceremoniella motsvarigheter rönt ett något större intresse. Mårten Snickare har t.ex. studerat det 
karolinska enväldets riter, signerade Nicodemus Tessin den yngre.63 Han menar att dessa 
absolutistiska ceremonier, fester och processioner fortsatte att utspela sig i det offentliga 
rummet, på gator och torg.  

Utsmyckningarna var tillgängliga för alla; fanfarer och kanonskott ljöd över staden; fyrverkerier lyste upp 
himlen; vinfontäner sprutade, mat bjöds ut, och mynt spreds. Ceremonin blev på 1600-talet allt striktare 
regisserad; dess ömsesidiga, dialogiska karaktär tunnades ut. Men den var fortfarande en offentlig 
angelägenhet. Den angick alla, och inkluderade alla; utan publik vore den meningslös.64  

Enligt Snickare innehöll denna propaganda såväl en svårtolkad allegorisk sida – säkerligen 
förstådd enbart av en liten bildad elit – som ”ett praktfullt, färgsprakande skådespel som talade 
till sinnena och som alla kunde uppfatta.”65 Snickares studier av Tessins ceremonier har sin 
arkitektoniska motsvarighet i Göran Lindahls Den Tessinska radikalismen.66 Enväldets stränga 
ordning och eviga maktanspråk, som i realiteten gick en högst osäker framtid till mötes, kom 
enligt Lindahl att återspeglas i Tessins arkitektur, exempelvis i Stockholms slott norra fasad som 
behöll barockens tunga maktspråk men samtidigt tonade ner dess frikostiga formspråk. 
Enväldets politiska vision framställdes istället som för evigt fastlagd, oföränderlig, ja orubblig i 
en stram, reglerad och enkel men ändå majestätisk stil. 

Vad gäller marscher, parader och processioner så har jag särskilt låtit mig inspireras av tre 
texter: nämligen Malin Grundbergs Ceremoniernas makt, Mary Ryans The American Parade, 

                                                
61 Ahnlund, Mats: Den militära arkitekturen, staden och symbolspråket. I Artéus, Gunnar (red.): Nordens 
garnisonsstäder. Stockholm 1997. 
62 Villstrand 2005, s. 19, 22, 24. 
63 Snickare, Mårten: Ulrika Eleonoras intåg i Stockholm 1680. I Nilsson, Sten Åke & Ramsay, Margareta: 1600-
talets ansikte. Nyhamnsläge 1997; Snickare, Mårten: Enväldets riter. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning 
av Nicodemus Tessin den yngre. Stockholm 1999. 
64 Snickare 1997, s. 237-238. 
65 Snickare 1997, s. 239. 
66 Lindahl, Göran: Den Tessinska radikalismen. I Nilsson, Sten Åke & Ramsay, Margareta (red.): 1600-talets 
ansikte. Nyhamnsläge 1997. 



 22

och Karin Sennefeldts Den politiska sjukan.67 Grundberg har tolkat Vasatidens kungliga 
begravningar och kröningar som försök att i samband med maktöverföring skapa legitimitet. 
Trots att perspektivet här är propagandistiskt rymmer de likväl en intressant interaktionistisk 
dimension genom att Grundberg menar att kungamakten för att uppfattas som legitim lät 
iscensätta stora delar av samhällsordningen – framför allt dess patriarkalism – för att därigenom 
visa att den accepterade och var beredd att försvara dessa gemensamma värderingar. 
Människornas interna relationer i ritualen – uttryckta genom exempelvis en hierarkisk rumslig 
position – symboliserade och återspeglade således de faktiska samhällsrelationerna och kom 
därför att fungera som en ideologisk kommunikation mellan olika samhällsgrupper. Grundberg 
har också noterat ceremoniernas militära inslag. Hon menar att det ofta ingick mycket stora 
truppkontingenter i ceremonierna, liksom att de kan ha uppfattats som en maktmanifestation 
eller ett potentiellt hot om våld. 

Ett liknande perspektiv av ”representations of social order” återfinns i Mary Ryans 
tolkning av de civila marscher som var regel vid större nationella festligheter i 1800-talets 
Förenta Stater. Vid dessa tillställningar marscherade den lokala medborgarmilisen liksom olika 
samhälls- och yrkesgrupper – sammantaget flera tusen människor – i slutna militära formeringar 
och under militära former genom stadens gator inför en flaggviftande och firande 
stadsbefolkning. Marschen fungerade, enligt Ryan, som en besvärjelse över vad den nya unga 
staten var och ville vara: rörlig, frivillig och fri från den gamla världens sociala regleringar. Vid 
dessa tillfällen var samhället genom symboliken frigjord från de sociala motsättningar som 
oroade och som var ett resultat av den ökade invandringen, urbaniseringen och 
industrialiseringen. ”The parade re-presented the urban population, forming a detailed, 
descriptive portrait of urban social structure.”68 På ett motsvarande sätt kan den frihetstida 
militära marschen antas ha återspeglat en artificiellt tillrättalagd samhällsrepresentation som 
dolde det frihetstida samhällets konflikter, vilka var en följd av stormaktens och den enväldiga 
kungamaktens fall, den begynnande proletariseringen och den eskalerande ståndsstriden.  

Också Karin Sennefelt anlägger ett interaktionistiskt perspektiv i sin tolkning av 
Dalallmogens uppror och marsch till Stockholm 1743. Hon menar att de revolterande på ett 
mycket medvetet sätt använde marschen till huvudstaden som ett sätt att konstituera sig själva 
som en politisk aktör. Hon avfärdar också att upproret skulle ha varit ett brott mot en helt fredlig 
politisk kultur eller en tillbakagång till en förement äldre mer våldsam sådan: 

Marschen till Stockholm var i allra högsta grad en del av frihetstida politisk kultur. Genom sin symbolik, 
destination och argument förhöll den sig till och betingades av det frihetstida politiska systemet, av en 
centraliserad stat, ett politiskt integrerat samhälle, och av att den protesterande gruppen hade blivit allt 
viktigare i politiken under 1740-talet som uttryckte ett starkt självförtroende i politiska frågor. Det var inte 
fråga om att allmogen inte visste vad den skulle göra när den kom fram till huvudstaden, protestens 
huvuddel var redan genomförd. Tåget var ett mål i sig.69  

Sennefelt menar att dalallmogen sökte imitera marschens militära organisering – dess estetiska 
former och symboliska uttryck – för att på så sätt argumentera för sin sak. De revolterande 
marscherade på militärt manér i rotar och led, åtföljda av en tross, uppdelade i enlighet med 
fögderiernas gränser och så att varje socken turades om att ha äran att gå i täten. Varje rote om 
åtta man utgjorde ett tältlag och skulle inom sig utse en rotemästare. Intågen i de städer som 
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passerades markerades högtidligt med flygande fanor och klingande spel. Slutligen reglerades 
hela förloppet av egenhändigt konstruerade förhållningsregler som förordade både morgon- och 
kvällsbön, måttlig alkoholkonsumtion samt lydnad och hövlighet gentemot de egna 
befallningsmännen, för tillfället pyntade med militära titlar. Våld, stölder och förolämpningar 
mot förbipasserande eller deltagande bestraffades hårt. Dalallmogens marsch kan därmed också 
ses som ett tydligt exempel på att en manifestations ideologiska innebörder mycket väl kan 
sammanfalla med olika praktiska behov; marschens militära form var nödvändig för att i tid 
lyckas nå fram till huvudstaden med den flera tusen man starka upprorshären. Likt 
centralmakten så många gånger tidigare, sökte nu lokalsamhället självt vinna legitimitet för sina 
anspråk genom att knyta an till en gemensamt erkänd arena och en ömsesidig ideologi – snarare 
än att söka skapa egna symboler och en egen ny legitimitet. Därmed visade de att de inte 
representerade en karnevalsliknande revolt, som syftade till den uppochnedvända världens kaos, 
utan tvärtom huvudsakligen erkände samhällsordningen och dess vedertagna militära, politiska 
och administrativa institutioner som legitima. Marschens militära form signalerade ordning och 
disciplin och bidrog därför till att förekomma centralmaktens väntade försök till att utmåla 
upproret som en vilt skenande pöbel och istället visa att dalallmogen agerade som en 
ansvarstagande samhällsgrupp till det gemensammas fromma.70 
 

2.2.4 Politisk kultur 

Den uppvärdering av kulturens, språkets och idéernas betydelse för människornas handlande 
som präglat historisk forskning under senare decennier har fått en stor inverkan på den politiska 
historiskrivningen. Som bland andra Kim Salomon har poängterat innebär denna förändrade syn  

att föreställningen om politik som ett rationellt fenomen naggas i kanten. Om människors syn på den 
politiska världen är symboliskt konstruerad finns det ingen anledning att tala om politiken som en rationell 
process. Människors föreställningar om verkligheten filtreras genom en icke-rationell lins.71  

För att förstå den politiska processen måste vi studera människan som en kulturell varelse, 
studera den icke-rationella lins – de texter, tal, rykten och propaganda, men också de symboler, 
ritualer och ceremonier, handlingar och gester – varigenom hon har betraktat sin värld och som 
har legat till grund för hennes handlande. Detta kulturella perspektiv har vitaliserat den politiska 
historieskrivningen och erbjudit såväl omtolkningar av tidigare väl utforskade politiska 
händelser som helt nya forskningsfält. Genom att söka återskapa och analysera människornas 
kulturella meningsskapande strukturer – varav propaganda och väl artikulerade politiska idéer 
bara har utgjort en mindre del – har nya typer av källmaterial blivit aktuella. Det är mot 
bakgrund av detta som denna undersöknings val av marschen som studieobjekt ska ses.72 

Med denna förskjutning av perspektiv har begreppet politisk kultur kommit att inta en 
framskjutande plats. Begreppet avser de mer eller mindre samhälleligt gemensamma 
internaliserade politiska föreställningar – de politiska spelregler, former, värderingar, symboler, 
beteendemönster och praktiker – som har påverkat både hur människorna har uppfattat och hur 
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de har utövat politik. Begreppet blir enligt Österberg därmed ”en kombination av 
bakomliggande värderingar om vad som skall räknas till politik samt hur politik skall drivas och 
de uttryck som dessa värderingar tar sig i en bestämd historisk dialog.”73 Den politiska kulturen 
erkänner vissa handlingar, arenor, relationer, aktörer, institutioner eller symboler som politiskt 
legitima medan andra istället ifrågasätts, avfärdas eller förbjuds. Den politiska kulturen ska här 
förstås som en förhållandevis trögrörlig kulturell struktur. Den ligger så att säga djupare och har 
en större kontinuitet, än händelsernas kortsiktiga politiska taktik; och den bär inte sällan också 
spår av mycket gamla politiska normer, symboler och praktiker. Därmed inte sagt att den är 
statisk. Tvärtom skapas och återskapas den politiska kulturen i en fortlöpande interaktion. Här 
måste särskilt betydelsen av de praktiker som används i den politiska interaktionen betonas. 
Dessa är långt ifrån alltid återspeglingar av en teoretiskt kodifierad politik utan bär istället ofta 
på ett självständigt föreställningsinnehåll. Bo Lindberg och Karin Sennefelt har särskilt 
framhållit detta förhållande vad gäller frihetstiden, som var så fattig på artikulerade och 
sammanhållna ideologier men samtidigt så rik på politiska praktiker.74 
 

2.2.5 Ritualer, symboler och myter 

För att bättre förstå den politiska kulturen och dess mångfald praktiker har historiker vänt sig till 
det antropologiskt influerade ritualbegreppet. Begreppet kommer här att användas i enlighet 
med historikern och antropologen David Kertzer och antropologen Robert Wuthnow, nämligen 
som ett analytiskt verktyg för att förstå så många dimensioner som möjligt av en handling: 

There is thus no right or wrong definition of ritual, but only one that is more or less useful in helping us 
understand the world in which we live. […] that helps us to deal with the chaos of human experience and put 
it into a coherent framework.75  

Ritual is not a type of social activity that can be set off from the rest of the world for special investigation. It 
is a dimension of all social activity. The study of ritual, therefore, is not distinguished by its concern with 
certain types of activity, but by the perspective it brings to bear on all activity, namely, emphasis on the 
symbolic or expressive dimension of behaviour.76 

Ritualen kan förstås som ett symboliskt beteende med betydelse för deltagarna eller de 
betraktande, som är socialt standardiserat, och som upprepas kontinuerligt. Ritualens ofta 
dramatiska och formaliserade karaktär kommer sig av de stränga sociala föreställningar som 
kringgärdar den: Människorna har deltagit, upplevt eller fått ritualen förklarad för sig så många 
gånger att de vet precis hur den ska se ut, var och när den ska iscensättas, liksom vad som är 
förbjudet i samband med den. De stränga sociala regler som styr ritualens utformning främjar 
dess kommunikation genom att alla vet vad som komma skall. Också en smärre förändring av 
ritualen blir därför lätt identifierbar. Det är ritualens standardiserade och kontinuerligt 
upprepade ord, handlingar och rörelser som skänker den emotionell, men också intellektuell, 
kraft och som gör att det förflutna knyts samman med nuet och med framtiden. 
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Ritualen dramatiserar och sprider myten: den ideologiska berättelse som tolkar, förklarar 
och binder samman människornas stora mångfald av erfarenheter till en sammanhängande och 
meningsfull helhet. I ritualen gestaltas myten genom social handling. Ritualens handlings-
orienterade form bidrar till att göra människorna till deltagare vilket främjar känslan av 
hemmahörighet i mytens föreställda gemenskap. I betydligt större utsträckning än i den verbalt 
förklarade myten talar ritualens handling till deltagarnas känslor och sinnen. Ritualens repetitiva 
och sociala karaktär gör den dessutom ofta mer varaktig än myten, vilket inte sällan leder till att 
ritualen lever kvar utan myten eller att en annan ny myt knyts till den äldre ritualen. Ritualen 
återspeglar således inte enbart en redan föreliggande myt utan kan också förändra eller helt 
omvandla denna. Ritualen och myten existerar i själva verket som sociala respektive kulturella 
paralleller: de stärker, definierar och förutsätter varandra. En mindre förändring av den ofta 
repeterade ritualen kan uppfattas som att också myten har förändrats. Samtidigt kan en 
oförändrad ritual tolkas i ett nytt ljus om dess myt upplevs ha förändrats. Vidare tar sig mytens 
idévärld konkret uttryck i de symboler som ingår i ritualen. Symbolen är ett föremål eller en bild 
som symboliserar myten och bidrar till att hålla samman ritualen. Symbolen får sin emotionella 
laddning och kraft genom att den ingår i ritualen.77 

Mårten Snickares ritualanalys av Karl XII:s kröning kan här tjäna som exempel för hur 
detta resonemang konkret kan användas. Kröningsritualen – där ärkebiskopen i kyrkan inför alla 
folkets representanter skulle placera kronan på kungens huvud, och som ett tecken på hans 
utvaldhet smörja honom med helig olja – dramatiserade myten om att kungen var utvald, 
välsignad och hade fått sin makt direkt från Gud: ”Maktens ursprung förläggs på så vis till den 
gudomliga sfären, det jordiska knyts samman med det himmelska och samhällets hierarkiska 
struktur blir en del i ett större sammanhang.”78 Detta för samtiden så välkända och 
betydelsefulla innehåll förklarar de reaktioner av missnöje som nu framkom då den unge 
monarken bröt mot ritualens standardiserade ritual och istället uppenbarade sig, till sin egen 
kröning, med kronan redan placerad på sitt kungliga huvud. Den rituella förändringen tolkades 
därmed som en liten men ändå viktig förskjutning av mytens innehåll; kungen mottog inte sin 
makt från folket, dess representanter eller ens från ärkebiskopen utan direkt, utan mellanhänder, 
från den högste Guden. I denna ritual är det givetvis kronan som är den viktigaste symbolen. 
Den symboliserar den kungliga makt som sprang ur den speciella relationen mellan kung, 
undersåtar och Gud. Mellan myten, riten och symbolen pågår, som Snickare uttrycker det, ett 
utbyte av mening. ”Myten tar gestalt i riten och riten förklarar myten; riten skänker 
sammanhang åt symbolen och symbolen förstärker ritens mening.”79 Ritualen, myten och 
symbolerna interagerar på så sätt med varandra. Kröningens underliggande myt skulle tyna bort 
om den inte återupprepades rituellt; och ritualen skulle tillskrivas en ny förklarande myt om den 
förra började urholkas, som just var fallet 1697. Exemplet visar också på ritualens avgörande 
politiska betydelse. Kröningen illustrerar inte ett faktiskt politiskt förhållande så mycket som 
den skapar ett där och då.80 

Som många forskare har kunnat konstatera är det rituella och symboliska perspektivet 
avgörande för all politik; exempelvis för att förklara abstraktioner som makt och stat, liksom för 
att legitimera en viss ordning. Gemensamt för dessa politiska storheter är att de måste 
synliggöras för att kunna uppfattas och därmed existera och att de synliggörs på symbolisk väg. 
Så blir exempelvis makt tydligast genom ritualer. Hur människorna uppträder, hur de bemöter 

                                                
77 Salomon 2000, s. 137; Snickare 1999, s. 10-12, 140; Kertzer 1988, s. 8-11; Wuthnow 1987, s. 99-109, 140. 
78 Snickare 1999, s. 10. 
79 Snickare 1999, s. 11. 
80 Snickare 1999, s. 10-16, 146, 179-182. 
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varandra och hur de blir bemötta, hur de är placerade i förhållande till varandra, vem som passar 
upp på vem osv. visar tydligt på hur makthierarkin är ordnad. Som David Kertzer påpekar kan 
exempelvis påståendet att man iklär sig auktoritet förstås bokstavligen. Kläderna bär som 
symboler mening och visar tydligt vilka som är mäktiga och vilka som inte är det. På 
motsvarande sätt blev exempelvis den så osynliga staten greppbar genom sina symboler, 
exempelvis genom den allmänmänskliga kroppsmetaforen som fick stor politisk betydelse under 
den tidigmoderna epoken.81 

Filosofen och samhällsvetaren Michael Walzer lyfte redan 1967 i en inflytelserik essä 
fram symbolernas stora betydelse för att förstå politik: 

Symbolic activity does more than provide the units of thought and feeling; it also connects those units with 
other structures: religious systems, planetary orders, physical bodies, man-made machines. It unifies the 
universe, provides politics with a series of references, links it closely with other realms of human 
experience. Thus the state, when seen as a body politic, is brought into close relation with the whole organic 
world. A single vocabulary describes animal bodies and political communities and makes the second appear 
almost as familiar, as natural, as well organized as the first. So kings become heads and soldiers arms; 
change is understood in terms of growth; disorder is described as a disease.82  

All denna symbolik bidrog vidare till att dölja olika samhälleliga motsättningar. Motsättningar 
som hade blivit mycket påtagliga om exempelvis förespråkarna för det karolinska enväldet 
istället för en abstrakt ritual hade valt att formulera sitt politiska program i ord eller text. 

Det här skisserade maktperspektivet föregriper också en vanlig kritik av den 
antropologiska användningen av ritualbegreppet, nämligen att det utgår ifrån en alltför 
harmonisk syn på samhället, liksom att den tenderar framhäva ritualens menings- och 
konsensusskapande funktioner på bekostnad av konfliktperspektivet. Kröningens exempel visar 
emellertid tydligt hur ritualen kunde fungera både som maktmedel och som uttryck för en 
gemensam ideologi. För att ritualen skulle verka meningsskapande för deltagarna och mobilisera 
legitimitet måste den grunda sig i gemensamma ideologiska föreställningar. Den måste, i fallet 
med kröningen, utgå från en lång tradition av förtroende och tilltro till en stark kungamakt, 
liksom rent allmänt signalera att samhället borde organiseras i enlighet med tidens viktigaste 
ideologiska begrepp, däribland patriarkalismen och traditionalismen. Detta innebar således inte 
att kröningen kan ses som ett direkt uttryck för konsensus. Istället bidrog den till att skyla över 
olika konflikter och legitimera en bestämd maktordning, vilken tjänade vissa intressen.83 

Snickare lyfter dock fram ytterligare en grundläggande rituell funktion. Ritualerna 
representerade inte någon envägskommunikation, där enbart centralmaktens föreställningar kom 
till uttryck. De fungerade istället som dels interaktiva arenor där både centralmakt och 
lokalsamhälle kunde kommunicera med varandra, dels som mötesplatser där också olika 
individer, organisationer och grupper kunde mötas för att manifestera sin samhällsställning eller 
sina föreställningar, i enlighet med just sina intressen. Hemhörigheten i ett bestämt stånd kunde 
exempelvis förmedlas på symbolisk väg. Genom att bära en viss sorts kläder visade individen 
med vilka han sympatiserade och var i samhällsstegen han ansågs sig höra hemma och hur han 
därför borde bemötas. Ritualerna och symbolerna åskådliggjorde olika sociala och politiska 

                                                
81 Alm 2002, s. 36; Hunt, Lynn: Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley 1986, s. 54; 
Kertzer 1988, s. 5-6, 24-25, 29-30; Johannesson, Kurt: The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre. I Ellenius, 
Allan (ed.): Iconography, Propaganda, and Legitimation. Oxford 1998, s. 11. 
82 Walzer, Michael: On the Role of Symbolism in Political Thought. I Political Science Quarterly. New York 1967, 
s. 194-195. 
83 Kertzer 1988, s. 8, 15; Snickare 1999, s. 14-16, 146, 179-182. 
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relationer och erbjöd således människorna de referensramar som de behövde för att 
systematisera sina intryck av samhället.84 

I enlighet med detta menar jag att man bättre kan förstå marschens många dolda betydelser 
genom att betrakta den som en ritual. Min uppgift blir således att undersöka hur marschen 
genom att manifestera en ideologiskt laddad praktik bidrog till att konstituera lokalsamhällets 
politiska verklighetsuppfattning, vilket i sin tur torde ha påverkat människornas handlande. Hur 
har marschens ritual – dess rörelsemönster, tal och handlande – liksom dess många symboler – 
såsom fanor, färger och uniformer – dramatiserat samhällsordningen? Hur har ritualen påmint 
lokalsamhället om exempelvis kungen som samhällsbeskyddare, ömsesidigheten mellan 
centralmakt och lokalsamhälle, liksom ståndssamhällets komplementära relationer? Vilka 
föreställningar och ideologiska element rymdes i och spreds genom marschen?85  
 

2.2.6 Reception och hermeneutik 

Med en undersökning som uppehåller sig vid rituell och symbolisk kommunikation följer vissa 
metodologiska bekymmer. Jag ska här avslutningsvis behandla några av dessa, framför allt 
problemet med marschens reception: hur marschen kom att uppfattas av lokalsamhället. 

Det behöver väl knappast påpekas att ett brett och representativt receptionsmaterial, gärna 
i form av exempelvis dagböcker eller brev, hade varit att föredra. Detta kunde ha gett en bättre 
insyn i dels hur marschen gick till också i praktiken, dels hur den faktiskt uppfattades, tolkades 
och möjligen också internaliserades.86 Då inget källmaterial medger en frågeställning som är 
direkt sysselsatt med receptionen får vi nöja oss med kommunikationens första led: vad som 
förevisades lokalsamhället. Först måste vi då söka fastslå marschens genomslag: hur många i 
lokalsamhället som egentligen kom i kontakt med marschens manifestation. Historikern Peter 
Ericsson, som har undersökt den krigslegitimerande propagandan under det Stora nordiska 
kriget, anser att genomslagets avgörande moment inte låg så mycket i antalet ursprungliga 
mottagare som i hur dessa kom att vidarebefordra diskursen lokalt. Även om centralmaktens 
kommunikativa resurser – som vi har sett ovan – alls inte var obetydliga, var det dock aldrig 
frågan om någon masskommunikation och den var aldrig riktad till den enskilde individen. 
Därför menar Ericsson att människornas subjektivitet i betydligt större utsträckning än i det 
moderna samhället istället formades genom en daglig interaktion i lokalsamhället. 

De statliga ideologiska tilltalen levde nämligen inte enbart medan de uttalades av kyrkliga eller civila 
ämbetsmän. Inte heller måste de genast accepteras eller förkastas av alla undersåtar. Man måste kanske 
förutsätta att vissa undersåtar, kanske bara ett fåtal inom allmogen, erkände och accepterade de statliga 
ideologiska tilltalen, gjorde dem till sina och i sitt dagliga umgänge förde dem vidare i förvrängd eller 
oförvanskad form.87  

                                                
84 Kertzer 1988, s. 16-17; Snickare 1999, s. 16-17, 179-182. 
85 Kertzer 1988, s. 5-6. 
86 Som Robert Wuthnow har påpekat räcker det emellertid inte att fråga den rituelle deltagaren vad denne menar 
med sina handlingar för att uppnå full förståelse av ritualen. Aktörerna är helt enkelt inte alltid medvetna om den 
fullständiga innebörden av sina egna handlingar. Wuthnow exemplifierar detta klassiska antropologiska intentions-
problem med bilföraren som är högst omedveten om att hans bromsljus och blinkers för den bakomliggande bilisten 
kan symbolisera exempelvis laglydighet och ansvarstagande. Ritualerna verkar således som all mänsklig 
kommunikation – den pågår ständigt och kan inte reserveras för högtidliga eller ovanliga händelser. Faktum är att 
de flesta handlingar har både symbolisk och instrumentell mening, även om inte all symbolik är avsiktlig, 
artikulerad eller perceptibel för alla deltagare och betraktare. Wuthnow 1987, s. 99-107; Salomon 2000, s. 137-138. 
87 Ericsson 2002, s. 70-71. 
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Jag instämmer i denna syn. Marschens manifestation förmedlades troligen huvudsakligen 
diskursivt till andrahandsvittnen i en kontinuerlig interaktion inom familjen, byn och släkten.88 

Likväl är frågan om antalet ursprungliga visuella mottagare ändå av stor betydelse; och 
här kan det givetvis bara bli frågan om kvalificerade gissningar. Som tidigare påpekats var den 
indelta krigsmakten förlagd runt om i hela riket och marscherna genomkorsade också de flesta 
landsändar. Lokalsamhällets människor torde dessutom ha haft ett stort intresse av mot vardagen 
kontrasterande intryck och impulser utifrån; särskilt då dessa erbjöd förståelse för den överhet 
som man i så stor utsträckning var beroende av. Historiska erfarenheter torde dessutom ha 
skapat en stor förmåga att tolka och tyda centralmakten. Just förmågan att läsa visuella budskap 
anses allmänt, exempelvis av den franske historikern Maurice Agulhon, ha varit god också bland 
vanligt folk och följaktligen haft stor betydelse för den politiska kulturen i det tidigmoderna 
samhället. Gissningsvis hade en stor del av lokalsamhällets människor vid något tillfälle 
konfronterats med den marscherande krigsmakten.89  

Undersökningen saknar alltså ett källmaterial om receptionen. Därmed kan vi inte med 
säkerhet veta vad lokalsamhällets människor tänkte då de såg marschen. Likväl kan vi försöka 
rekonstruera vad de faktiskt såg och hörde; vad som grundlade deras politiska och sociala 
referensramar. Denna rekonstruktion kan sedan ligga till grund för en tolkningsdiskussion, för 
vilken det givetvis fodras en stor försiktighet.  

En anledning till detta är den alltid närvarande faran att ignorera kulturella konflikter och 
skillnader i samhället. Också en specifik epoks och ett visst samhälles människor har skiljt sig åt 
i sina föreställningar; människorna har inte varit mentalt homogena och det kan därför inte 
heller föreligga någon exakt samstämmighet i hur de uppfattade omvärlden. Beroende på 
exempelvis klass, generation, kön och geografisk hemhörighet har människornas kultur skiljt sig 
åt. Givet detta infinner sig emellertid tämligen snart just det omvända problemet. Delade trots 
allt inte män och kvinnor, bönder och drängar, ungdomar och åldringar, liksom folk och eliter, 
ganska många föreställningar? Som Peter Burke föreslår, avser jag att betrakta kulturerna som 
interagerande med varandra, med en lång rad beröringspunkter och en utbredd samsyn, utan att 
för den skull blunda för skillnaderna.90 

Hit hör också den osäkerhet som kommer ur ritualernas och symbolernas vaga och öppna 
karaktär. Dessa bär ingen given mening, utan dramatiserar istället flera olika – delvis 
motsägelsefulla, och ofta oprecisa – idéer eller ideologier. Deltagaren eller betraktaren väljer, 
medvetet eller omedvetet, ut vissa betydelser och missar eller väljer bort andra. Detta gör att 
olika personer kan uppfatta en och samma symbol eller ritual på olika sätt. Detta är särskilt 
viktigt för ritualernas och symbolernas förmåga att bygga politisk eller organisatorisk solidaritet. 
Symbolerna och ritualerna får sin enande kraft just genom deras förmåga att knyta olika 
människors delvis motsägelsefulla betydelser till sig, trots att det inte alltid föreligger någon 
egentlig enighet. Det är i subjektiviteten som deras verkliga styrka ligger.91 Kertzer 
kommenterar symbolernas politiska betydelse såhär: 

It is the very ambiguity of the symbols employed in ritual action that makes ritual useful in fostering 
solidarity without consensus. Symbols can have a strong emotional impact on people, rallying them around 

                                                
88 Ericsson 2002, s. 56, 70-71. Wuthnow poängterar också att ritual inte är ett begrepp som enbart lämpar sig för 
öga-mot-öga-interaktion. Rykten om den rituella betydelsen eller upplevelsen kan naturligtvis spridas på många 
sätt. Wuthnow 1987, s. 99-103. 
89 Agulhon, Maurice: Politics, Images, and Symbols in Post-Revolutionary France. I Wilentz, Sean (ed.): Rites of 
power: Symbolism, ritual and politics since the middle ages. Philadelphia 1999; Alm 2002, s. 77. 
90 Burke 2004 (b), s. 23-28. 
91 Kertzer 1988, s. 11, 61-62, 69, 72. 
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the organizational flag, in spite of the fact that each participant interprets the symbols differently. This is not 
simply a matter of the same symbol having varying shades of meaning to different people; the identical 
symbol may have entirely separate meanings altogether. [...] but the same symbol often has diverse and 
conflicting meanings for the same individual.92  

Ytterligare en anledning till varför analysen bör hållas öppen, oprecis och motsägelsefull är att 
ideologi – som bland andra David Kertzer, Mårten Snickare, Ingemar Karlsson och Arne Ruth 
har visat – i exempelvis ritualer ofta har förmedlats estetiskt, psykologiskt och emotionellt – 
som en suggestiv attraktion, en känsla i magen hos betraktaren. Det är, som Snickare påpekar, 
således missvisande att exempelvis sätta likhetstecken mellan en symbols ikonografiska 
innebörd och dess uppfattade betydelse. 

Deltagarna i en procession länkas samman i själva rörelsen, i den känsla av samhörighet som kan uppstå när 
man utför samma handling, på samma plats, som hundratals eller tusentals andra människor. Triumfporten 
som byggts för processionen får sin betydelse, inte i första hand av emblemen och de allegoriska bilderna 
som smyckar den, utan av att kungen och drottningen färdas genom den. Åskådarna längs processionsvägen 
förenas med processionen genom den fysiska närheten, och genom rituella handlingar som spridandet av 
kröningspengar vid en kröningsprocession eller bärandet av sorgkläder vid en begravning. 
Tillfällighetsarkitektur, illuminationer och fyrverkerier suggererar och övertygar genom storlek, prakt och 
extravagans i minst lika stor utsträckning som genom ikonografi och bildprogram.93  

I en tolkning blir det därför viktigt att komma ihåg att mycket rituell och symbolisk mening 
tveklöst har gått många deltagare och betraktare obemärkt förbi. Man kan inte schematiskt 
översätta all mening som går att spåra i marschen till en specifik myt. Icke desto mindre kan 
själva ceremonin eller ritualen i sig själv ha gjort något för betraktaren.94 

Som Snickare påpekar medför detta tveklöst svårigheter vid en historisk tolkning. Det är 
förvisso ofta möjligt att genomföra en tämligen detaljerad rekonstruktion av ritualens yttre 
förlopp. Men det är betydligt svårare att få syn på och förstå deltagarnas och betraktarnas 
känslor och upplevelser av ritualen. Snickare menar därför att det är nödvändigt att utgå från 
tidigare liknande studier för att se hur andra människor i andra situationer har reagerat och sätta 
in de historiska aktörernas handlingar i sina specifika kulturella kontexter.95 

Det är därför också viktigt att vara uppmärksam på kulturella, sociala och politiska 
förändringar. Förändras kontexten så kan också den ideologiska meningen förändras. Så har 
exempelvis Mårten Snickare och Mikael Alm noterat hur de nära nog oförändrade rojalistiska 
ceremonierna i takt med att den politiska kontexten radikalt har förändrats under karolinskt 
envälde, frihetstida ständervälde och gustavianskt envälde, också ändrat mening för deltagarna. 
Den oförändrade kungliga ritualen har ”under en viss period varit radikal och nyskapande, för 
att i nästa skede vara tillbakablickande och traditionsbunden, beroende på den politiska 
situationen”96. Uppmärksammar vi inte den förändrade politiska kontext utan istället enbart 
söker återskapa exempelvis det statiska rumsliga arrangemanget i Rikssalen vid riksdagens 
öppnande – där den enväldige Gustav III satt i samma upphöjda centrum som sina maktlösa 
företrädare – blir analysen missvisande. För denna undersökning innebär detta att kontext och 
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forskningsläge måste behandlas tämligen omfångsrikt och att de inte skiljs från analysen utan 
istället ligger till grund för denna.97 

Syftet, källmaterialet och det teoretiska ramverket medför således lämpligast ett 
hermeneutiskt angreppssätt. Med detta menas att forskaren tillämpar ett engagerat inifrån-
perspektiv men samtidigt drar nytta av sitt utifrånperspektiv. Genom att identifiera sig med den 
studerade kulturen och dess människor går det att minska risken för en anakronistisk tolkning. Å 
andra sidan måste man känna igen något i det man ser, för att överhuvudtaget förstå något. 
Snickare beskriver detta som att forskaren ytterst ”måste använda sina egna erfarenheter av 
ceremonier och i den historiska tolkningen göra bruk av de känslor man själv erfarit som 
deltagare i eller åskådare till en ceremoni.”98 Att sträva efter att ställa sig utanför sin egen 
förförståelse är således varken möjligt eller önskvärt. 

Förförståelsens betydelse för tolkningen kan också förstås som att forskaren väljer att 
tolka delarna utifrån en tidigare förståelse av helheten. Men samtidigt som delen nytolkas 
förändras också den tidigare förståelsen av helheten. Genom att röra sig fram och tillbaka mellan 
del och helhet – mellan å ena sidan empiriska iakttagelser och å andra sidan förförståelse – blir 
det förhoppningsvis möjligt att uppnå en verklig djupförståelse. Istället för att eftersträva en 
tolkning där jag som forskare försöker neutralisera min förförståelse, använder jag istället denna 
som ett verktyg i min tolkning. Av detta vetenskapliga angreppssätt följer att läsaren möjligen 
inte delar min tolkning. Detta ställer krav på transparens. För att ge läsaren möjlighet att värdera 
varje resonemangs riktighet blir det därför viktigt att öppet redovisa hur jag gör mina tolkningar, 
men framför allt att visa på vilken förståelse dessa tolkningar baseras på. Det blir också viktigt 
att alternativa tolkningar ges utrymme.99 

                                                
97 Alm 2002, s. 141-142; Snickare, Mårten: Kungliga fester och ceremonier. I Olausson, Magnus & Millhagen, 
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”dramatized a completely different historical relationship”. Wortman, Richard: Scenarios of Power: Myth and 
Ceremony in Russian Monarchy. Princeton University Press 1995, s. 4-5. 
98 Snickare 1999, s. 19. 
99 Dahlgren & Florén 2001, s. 192-193, 273-274. 
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3. Analys 

3.1 Marschen som samhällskontrakt 

3.1.1 Ståndsideologin 

Det frihetstida svenska samhället var ett utpräglat kollektivt samhälle. Såväl den lilla 
människans verklighet som de stora idéerna fick sin mening inom ett visst kollektiv. Kollektiven 
i samhället var både många och av skiftande funktion och karaktär: skrået, byn, församlingen, 
familjen, släkten, nationen och ståndet. Särskilt stånden och ståndens relation till varandra kom 
att inta en särställning i samhällssynen under hela epoken.100 

I enlighet med ståndsideologin uppfattades samhället som en organisk helhet, ordnad i 
komplementära och funktionellt olikartade stånd: frälseståndet, läroståndet, köpmannaståndet 
och bondeståndet. De olika stånden hade alla sina givna platser, uppgifter, rättigheter och 
skyldigheter definierade genom olika privilegier. Stånden utgjorde tillsammans en helhet, som 
ansågs vara större än summan av sina delar. Endast genom ömsesidighet och samhörighet skulle 
det allmännas bästa främjas; bara tillsammans kunde stånden uppgå i en naturlig och harmonisk 
enhet. Detta innebar att samhällets väl- och fortbestånd kom att bli beroende av att varje stånd 
höll sig till just sin anvisade plats i samhällshierarkin, att det inte förhävde sig. Det är inte 
förvånande att ståndsideologin starkt kom att betona betydelsen av lydnad och auktoritet. På 
samma sätt som det enskilda ståndet skulle veta sin plats i samhällshierarkin, skulle också den 
enskilde undersåten finna sig i sin underordnade roll. Överheten upprätthöll den inre säkerheten 
och harmonin genom att styra, undersåtarna genom att lyda. För denna särartade hierarkiska och 
komplementära samhällssyn föreföll tanken på att göra stånden eller människorna till jämlika 
som absurd, rent av skrämmande. Enskilda privilegier angreps visserligen och det förekom 
sannerligen trätor om ståndens gränsdragningar, men själva ståndsväsendet som sådant 
ifrågasattes inte, även om förändringar var på väg. Det ojämlika samhället sades vara avsiktligt 
gjort ojämlikt för att genom ömsesidigheten kunna fungera rationellt och skänka samhället 
mångfald. Ståndens olikheter kom dock inte sällan att istället för den eftersträvade endräkten 
leda till ett småsint bråk om revir, privilegier och rang. Visserligen betonades ofta att det inte 
förelåg någon rangskillnad mellan de olika stånden och deras arbetsuppgifter. Böndernas 
vedermödor bakom plogen var alls inte att förakta, men i realiteten kom det hierarkiska 
tänkandet att genomsyra samhällets alla sfärer.101 

Ståndsideologin hämtade också näring från den genom hustavlan förmedlade luthersk-
ortodoxa treståndsläran. Enligt denna teokratiska föreställning hade Gud instiftat tre olika stånd 
– läro-, överhets- och hushållsstånden – vart och ett med sina särskilda samhällsuppgifter, varför 
de också kallades för de lärande, värande och närande stånden. Enligt ortodoxin hade överheten 
– ytterst konungen av Guds nåde – fått sitt svärd av Gud för att tukta, förmana och hålla den 
ständigt lurande synden borta. Utan en straffande överhet skulle samhället ovillkorligen genom 
kaos och synd dra på sig Guds straff och slutligen förgöra sig självt. Denna föreställning innebar 
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därmed också att den som satte sig upp emot denna ordning, följaktligen också satte sig upp 
emot Gud. På ett motsvarande sätt skulle prästerna, genom att undervisa menigheten i Guds ord 
och fördela Hans sakramenten, söka förhindra detta. Ytterst hämtade treståndsläran sin 
legitimitet från det fjärde budet som föreskrev att människorna skulle vörda och lyda sina 
föräldrar. Därifrån skedde det en ideologisk glidning så att kravet på lydnad inom hushållet och 
under husfadern också kom att gälla i samhället, under överheten och kungen.102 Det speciella 
med treståndsläran, där den också skiljde sig från ståndsideologins fyra politiska och sociala 
stånd, var att stånden här grep in i och bands samman med varandra. Tillsammans bildade 
stånden en flerdimensionell hierarki genom att alla människor, hög som låg, samtidigt kom att 
ingå i dem alla tre. Därigenom kom ansvaret för samhällets ordning att decentraliseras. Genom 
att göra de flesta vuxna män både under- och överordnade – beroende på uppgift och plats – 
kom hierarkin att tränga in och ge sig till känna överallt och på alla plan i människornas liv. 
Således var bonden i egenskap av församlingsbo underkastad prästen som representant för 
läroståndet, och som del av menigheten hade han enbart att lyda överheten; men inom ramen för 
husbondeväldet var han själv överordnad och hade där till uppgift att hålla sitt tjänstefolk och 
sina familjemedlemmar i en kristen tukt och förmaning.103 

Kroppsmetaforen var en mycket spridd metafor för samhället och den visar väl hur 
stånden tillsammans ansågs bilda en komplementär organisk enhet, som ohjälpligt kom att 
ordnas hierarkiskt. Enligt denna beskrevs samhället som en levande organism där kungamakten 
och överheten liksom huvudet i kroppen hade att styra och ta ansvar för helheten. På 
motsvarande sätt utgjorde stånden lemmarna i samhällskroppen, med adeln närmst huvudet och 
bönderna längst ner. Metaforen talade således till något vardagligt och välbekant, där ett 
samhälle knappast mer än en kropp kunde styras av fler än ett huvud eller där kroppens lemmar 
mer än samhällsstånden kunde undandra sig sina egna sysslor eller lägga sig i andras. Om 
förhållandena mellan stånden var präglade av olikhet, ojämlikhet, ömsesidighet, ansvar, 
skyldigheter och rättigheter så var det enligt ståndsideologin snarast samhörighet, enighet, 
totalitet och harmoni som skulle karaktärisera samhället som helhet. Ståndsideologin uttryckte 
en vilja till en kärleksfull, tillgiven och personlig relation – ett ömsesidigt givande och tagande – 
mellan över- och underordnad. Samtidigt bör dessa ideal inte ses som högt svävande teoretiska 
abstraktioner. Tvärtom dikterade de i stor utsträckning också relationerna mellan godsherre och 
frälsebönder, mästare och lärling, präst och församling.104 
 

3.1.2 Teokratiska och naturrättsliga samhällskontrakt 

Genom ståndsideologin, inte minst dess teokratiska del, framstod samhället som stillastående, 
naturligt, heligt och följaktligen också evigt. Ståndsamhällets orubbliga ordning var högtidligt 
fastslagen i ståndens privilegier, i lagen och i den frihetstida regeringsformen, dokument som 
omgavs av en nära nog religiös respekt. Länge prisade såväl det frihetstida systemets kritiker 
som försvarare ståndsideologin som samhällets enda fasta bålverk mot den split som de många 
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partistriderna ansågs leda till.105 Ståndsideologin innebar att alla människor, även konungen, 
fann sig inordnad i ett komplext system av över- och underordning, rättigheter och skyldigheter. 
Detta ömsesidiga förhållande mellan överhet och undersåtar kom att få karaktären av ett 
samhällskontrakt. Detta hade sin grund i en utbredd föreställning om hur samhällets 
organisering kunde härledas till ett ingånget kontrakt. Även om formen för detta kontrakt var 
socialt tycks gränserna för rättigheter och skyldigheter varit tämligen precisa, där samtliga parter 
uppmärksamt bevakade att kontraktets villkor upprätthölls. Genom att fullgöra sina ingångna 
plikter, genom att lyda och bistå överheten med olika utlagor, hade hushållsståndet rätt till det 
andliga regementets nådemedel och det världsliga regementets militära och legala beskydd. 
Överheten hade ett gudomligt uppdrag att på ett rättvist och ansvarsfullt sätt styra sina 
undersåtar. Förhållandet, kontraktet om man så vill, mellan överhet och undersåtar byggde 
således på ett ömsesidigt utbyte som ansågs gynna samtliga parter, där också samhällets högsta 
och mest förnäma tilldelades vissa centrala skyldigheter. Kontraktet innebar vidare ett viktigt 
erkännande av dels det egna ståndets betydelsefulla samhällsinsats, dels det egna ståndets status 
som förhandlingspart. Det senare var av särskild vikt för bondeståndet, myndigt nog att sluta 
kontrakt med såväl andra stånd som centralmakten.106 

De kontraktsteoretiska föreställningar som fanns i Sverige under frihetstiden grundade sig 
emellertid inte enbart på ståndsideologin eller ortodoxins treståndslära. Det föreställda 
kontraktet kom nämligen under 1700-talet gradvis i allt större utsträckning under inflytande av, 
och vävdes samman med, naturrättens samhällskontrakt. Detta beskrev hur människorna – för 
att undvika det ”allas krig mot alla” (Leviathan) som Hobbes liknade naturtillståndet vid – hade 
avsagt sig sin naturliga frihet och underkastat sig den överordnade politiska myndighet som 
tidigare hade saknats. Genom ett kontrakt hade man således av fri vilja upplåtit rätten, eller 
skyldigheten, att styra samhället, för allas bästa, åt överheten. Därigenom hade man också 
förpliktigat sig att lyda överheten. Ordningen var förvisso inte gudomligt instiftad, även om Gud 
förblev alltings upphov, men lydnadsplikten var ändå absolut. En viktig förklaring till detta, den 
starka betoningen av överhetens auktoritära och repressiva roll, var den funktion överheten hade 
som samhällets yttersta garant för lag, ordning, gudsfruktan, harmoni och säkerhet. Överhetens 
svärd var den enda makt som stod mellan samhället och syndens kaos. Denna samhällssyn 
definierade överheten som defensiv till sin natur: satt att bevara religionens enhet och 
ståndsprivilegierna, freda rikets gränser och vaksamt söka efter inrikes upprorsmakare och 
samhällsomstörtare. Också den i treståndsläran så omhuldade ömsesidigheten gick emellertid 
igen i naturrättens samhällskontrakt. Förbundet mellan överhet och undersåte blev ömsesidigt 
genom att den förra även lovade tillgodose den senares behov, först och främst genom att 
erbjuda säkerhet. Genom sitt sekulära ursprung skiljde sig det naturrättsliga kontraktets form av 
ömsesidighet emellertid från det teokratiska. Skillnaden innebar en förändringspotential som 
inte hade funnits tidigare. Ett kontrakt kan nämligen alltid revideras. Och om en part inte 
uppfyller sina åtaganden är det förhållandevis legitimt för motparten att göra det samma, 
kontraktet är ju redan brutet. Ståndsideologins starka ställning fick som följd att också det 
naturrättsliga kontraktet gavs en klart kollektiv framtoning. Kontraktet ansågs således inte ha 
slutits mellan medborgare, eller ens undersåtar, utan mellan de olika samhällsstånden. Därmed 
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var det också stånden som, möjligen, innehade rätten att omförhandla det. Kontraktet var 
underställt ståndens – inte individernas – vilja.107 

Konungen var Guds ställföreträdare på jorden: vicarius Dei. Gud hade valt ut honom, 
välsignat honom och gjort honom helig. Kungens makt var därför samtidigt Guds makt och hans 
maktutövning var liksom Guds ett mysterium, ibland dolt för människorna. Denna religiösa 
legitimitet – egentligen en ideologisk rest från enväldet som sannolikt dröjde sig kvar länge i 
människornas medvetande – skänkte kungamakten en ideologisk särställning – därtill av 
personlig art – som gjorde den så speciell att den knappast kan jämföras med någon annan 
världslig makt. I likhet med den kristne guden hyste kungen en faderlig omsorg om sitt folk. 
Med denna patriarkala roll följde två, vid första anblicken motsägelsefulla, ansikten. I ett 
upphöjt, ensamt och allvarsamt majestät upprätthöll kungen de båda viktigaste kungliga 
dygderna: rättvisan (justitia) och barmhärtigheten (clementia). Han innehade samtidigt rollerna 
som samhällets högste domare, rättvisans beskyddare och lagens stränga svärd. Och som 
ansvarig för sina undersåtars andliga liv slog han ner hårt mot synden och förmanade dem att 
akta och frukta Herren. Den straffande landsfadern hade emellertid också ett andra ansikte. Som 
en mild, vårdande och beskyddande fader balanserade kungen patriarkens stränghet. Han 
undervisade sitt folk i ett gudsfruktigt leverne genom sitt eget fromma föredöme. Genom 
undersåtarnas kärlek skulle han vinna deras lojalitet. Det var i balansen mellan överhetens milda 
hjälp och stränga straff som samhället fann endräkt och harmoni.108 

Parallellt med denna suveräna maktstatus fanns dock de föreställningar som syftade till att 
begränsa kungens makt. Återigen var det tanken på ett samhälleligt kontrakt som utmanade den 
teokratiska föreställningen om maktfördelningen. Folket hade genom ett fördrag givit kungen 
hans makt. Maktutövning reglerades genom grundlagarna, de s.k. fundamentallagarna: 
regeringsformen från 1719/20, riksdagsordningen från 1723 och regentens egen 
kungaförsäkran.109 Fördraget förpliktigade båda parter till såväl ömsesidiga plikter som 
rättigheter. Folket var skyldig sin kung lydnad och lojalitet men också kärlek. Som 
motprestation hade kungen att i första hand sörja för sina undersåtars säkerhet. Och 
föreställningen om detta kontrakt var inte i första hand teoretisk utan tog sig konkreta uttryck i 
den politiska kulturen. Således talades det om att en ”kung måste ’förtjäna’ och göra sig 
’wärdig’ sina undersåtars kärlek och lojalitet genom att leva upp till de skyldigheter som folket 
har rätt att kräva av honom.”110 

Kontraktstanken hade i den politiska kulturen en central allegorisk motsvarighet i 
fadersmetaforen. Liksom i bilderna av samhället som en kropp, ett hus eller ett skepp, gavs 
samhället återigen en organisk klädedräkt som alla i det patriarkala samhället enkelt kunde 
tillägna sig. Men som så ofta i den samhällsbärande ideologin smälte den gudssanktionerade 
överordningen samman med den kontraktslegitimerande överordningen i en dubbeltydig 
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allegori. Kungen förklarades så ha ingått äktenskap med sitt rike. Liksom Bibeln beskrev hade 
mannen och kvinnan därmed uppgått i varandra och de utgjorde nu båda en gemensam kropp, 
där mannen sades vara det styrande huvudet medan kvinnan utgjorde själva kroppen. Samhället 
kunde således liknas vid ett hierarkiskt ordnat hushåll och kontraktet mellan kung och 
undersåtar med relationen mellan fader och barn. Kungen var sina undersåtars fader och sitt 
rikes make,111 vilket enligt treståndsläran skänkte honom fadersauktoritet över sina undersåtar. 
Som en kärleksfull fader skulle kungen vårda och beskydda undersåtarna. Det kungliga 
fadersväldet, liksom den patriarkalism som genomsyrade samhället i stort,112 fick en totalitär 
karaktär där kungen ansågs behöva styra alla skeden i sina undersåtars liv: han skulle gripa in 
och hjälpa till vid missväxt, han skulle sörja för vården om de fattiga, han skulle uppfostra, skipa 
rättvisa och försvara. Inte minst var dessa plikter en naturlig följd av det språkbruk som omgav 
undersåtarna. Likställda med barn förklarades de vara godtrogna, oansvariga och försvarslösa.113 

Ett konkret uttryck för dessa åskådningar var böndagsplakaten. Elisabeth Reuterswärd, 
Göran Malmstedt och Joachim Östlund har alla visat på hur de frihetstida regenterna 
kommunicerade med sina undersåtar under s.k. böndagar. Under ett antal dagar av året skulle 
menigheten samlas i kyrkorna för att betänka sina synder, gemensamt be för sin frälsning, tacka 
Gud och lyssna till kungens ord från predikstolen. Plakaten, som lästes upp för församlingen 
som ett slags brev, inleddes med att kungen i en personlig och resonerande ton vände sig till sina 
undersåtar: ”tillbiude Eder, Oss älskelige våre trogne undersåtar”.114 I denna återkommande 
inledande fras ryms således själva essensen av samhällskontraktet. Undersåtarna framställs 
genomgående på ett idealiserande sätt som trogna, pålitliga och lojala sin konung. Och han 
bekräftar i sin tur, artigt och inte utan en viss stolthet, deras förtroende genom sin egen trohet 
och ständigt försäkrade faderskärlek. Den straffande överheten har här ersatts av en 
beskyddande patriark som försöker medla mellan en syndande menighet och en skrämmande 
och straffande Gud. Även om kungens höghet – varje plakat inleds t.ex. av en monotom 
uppräkning av hans många titlar – aldrig tycks kunna påpekas nog ofta och trots det konsekvent 
framhållna oöverstigliga avståndet till sina undersåtar – något annat än just undersåtar framställs 
de aldrig som – är det ändå först och främst det familjära tilltalet som utmärker plakaten. Fredrik 
I, som nyss återvänt från en årslång vistelse i Tyskland, förklarar exempelvis hur han under ”wår 
skildnad ifrån Eder […] hafwe måst sakna det nöje, som Wår närwaro hos Eder oss alltid Oss 
tilskyndat.”115 Den kunglige patriarken oroar sig vidare över sina barnsliga undersåtars många 
brister, han gläds åt deras framsteg och rättar dem i deras kristna undervisning. Som till ett 
oansvarigt barn förklarar han vikten av att hålla sams, stå enade och undvika split. 
Böndagsplakaten bidrog sannolikt till att kungarna och kungafamiljerna sannolikt framstod som 
mer familjära och personliga under frihetstiden än vad de hade gjort tidigare.116 
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3.1.3 Kungen som beskyddare 

Av helt avgörande betydelse – själva ursprunget till den naturrättsliga kontraktsläran – var 
kungens förmåga att kunna skydda sina undersåtar, att upprätthålla samhällets inre och yttre 
säkerhet. Och detta beskydd kunde sannerligen behövas. Världen framställdes nämligen 
genomgående som en hotfull och kaosartad plats. Landets grannar ruvade ständigt på lömska 
planer. Särskilt ansågs den svenska friheten kunna väcka avund och hat hos många utländska 
envåldshärskare. Men också i det egna landet fanns det hot. Upprorsmakare ville störta landet i 
fördärvet, eller rent av återupprätta det förhatliga enväldet. Brottslingar kränkte ständigt lagen 
och religionen anfäktades av irrläror. Pest, missväxt, kreaturssjuka och dyrtid var alla hot med 
djup resonansbotten i människornas föreställningsvärldar. Till och med den kristne guden tedde 
sig hotfull, alltid redo att tukta sitt syndfulla folk.117 

Föreställningarna om kungens maktutövning och beskyddande funktion tycks ännu vid 
denna tid i första hand ha varit inriktade på kungen personligen. Till detta hade sannolikt det 
föregående seklets många svenska krigarkungar bidragit på ett sätt som torde ha särskiljt Sverige 
från det övriga Europa. I det nedslående krigsläget våren 1742, då flera förband vägrade att stiga 
ombord på de skepp som skulle föra dem till kriget i Finland, vände sig exempelvis en 
delegation soldater från Dalregementet ett flertal gånger till den då åldrige Fredrik I på 
Stockholms slott med böner om att han måtte tillfriskna och därmed själv kunna leda dem i fält. 
Exemplet är talande också därför att det visar på de djupt liggande ålderdomliga och folkliga 
föreställningarna som soldaterna gav uttryck för när de bad honom att ta med krona och spira ut 
i fält.118 Marschens ritual kan i enlighet med detta resonemang sägas ha representerat och 
upprätthållit denna föreställning. Den i marschen genom otaliga symboler starkt närvarande 
kungamakten bands därigenom samman med det förflutna – där kungen också på ett personligt 
plan ansågs ha varit samhällets militäre beskyddare. Den beskyddande aspekten i 
kontraktstänkandet ligger således nära de vid denna tid förhärskande sociala relationerna av typ 
patron-klient och husfader-barn/tjänare. Undersåtarna var skyldiga sin herre lydnad och 
underkastelse men de förväntade sig också hans beskydd.119  

Undersåtarnas militära skyldigheter slogs fast i indelningsverket. Detta gick i 
folkmedvetandet tillbaka på uppbådet, den medeltida svenska föreställningen om allmogens 
skyldighet att vid händelse av anfall för en kortare tid försvara det egna närmst liggande 
området. Indelningsverket var ett framgångsrikt försök från centralmaktens sida att få använda 
en mindre del av uppbådet oaktat dessa begränsningar i tid och rum. Under lång tid använde sig 
centralmakten för detta ändamål av det äldre indelningsverkets s.k. utskrivningar. Då dessa slog 
förhållandevis blint uttryckte bönderna en vilja att själva bli betrodda att sköta urvalet och 
distributionen av soldater. När det ständiga knektehållet, det yngre indelningsverkets 
rekryteringsform för fotsoldater, infördes med början på 1680-talet hade det alltså föregåtts av 
en rad förfrågningar från bonderepresentanter i olika landskap. Genom knektehållet kom 
centralmakten och lokalsamhället överens om att det senare skulle få slippa utskrivningarna 
förutsatt att de istället höll kronan med ett visst antal fotsoldater. Efter förhandlingar skrev man 
så ett formellt kontrakt där vanligtvis varje härad120 förpliktigades att sätta upp ett kompani om 
150 man, och varje landskap eller län ett regemente om cirka 1200 man. Knektehållet baserades 

                                                
117 Denna allmänt hotfulla värld beskrivs genomgående i bl.a. Ericsson 2002; Forssberg 2005; Reuterswärd 2001; 
Östlund 2007. 
118 Sennefelt 2001, s. 60-61. 
119 Ericsson 2002, s. 231; Marklund 2006; Reuterswärd 2001, s. 240. 
120 Häradet var tillsammans med socknen och landskapet de viktigaste kommunala arenorna. Varje härad utgjorde 
en valkrets till bondeståndet och en domkrets till häradstinget. Borell 1989, s. 41-42; Linde 2000, s. 89. 
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på jorden, och mellan två stora skattehemman och fyra mindre kronohemman kom att utgöra en 
rote med ansvar att underhålla en knekt. Roten skulle själv rekrytera soldaten, bekosta hans 
utrustning, lega och uppehälle, vanligtvis i form av ett mindre torp uppfört på rotemästarens 
ägor. Det var rotemästaren, oftast den mest välbeställde bonden i roten, som skrev på kontraktet 
och det var också han som hade det yttersta ansvaret för att roten uppfyllde avtalet. Också i 
nästa led skrevs ett kontrakt, ett soldatkontrakt med den utvalde soldaten. Dog soldaten hade 
roten att inom tre månader finna en ersättare och utrusta denne på nytt.121  

I enlighet med ömsesidighetens tilltal kunde kungen i olika kungörelser som behandlade 
nya skatter eller avgifter mycket väl inta en resonerande, argumenterande och tålmodigt 
förklarande position. Beträffande de kungörelser som på ett motsvarande sätt rörde 
undersåtarnas militära skyldigheter förhöll det sig emellertid avgjort annorlunda. Här krävde 
kungen underkastelse, han befallde lydnad. Centralmakten erkände helt enkelt inte en 
förhandlingssituation kring de kontrakt som redan var slutna. Att hävda något annat var 
kontraktsbrott i dubbel mening.122 

Den amerikanske sociologen Barrington Moore Jr. har försökt att precisera kärnan i denna 
vitt spridda föreställning om kungen som samhällsbeskyddare. Han menar att makthavarens 
legitimitet utgick från hur väl denne lyckades uppfylla vissa givna moraliska skyldigheter och 
han hänför dessa skyldigheter till tre besläktade skyddsområden. Först och främst var 
makthavaren tvungen att säkerställa undersåtarnas militära beskydd, framför allt gällde detta 
skyddet mot yttre fiender. För det andra hade makthavaren en moralisk skyldighet att 
upprätthålla lagen, ordningen och den inre freden i sitt territorium. För det tredje måste 
makthavaren garantera sina undersåtars materiella säkerhet. Först när dessa skyldigheter var 
uppfyllda kunde makthavaren med legitimitet kräva att undersåtarna åtlydde hans vilja och 
uppfyllde sina plikter – plikter som ytterst syftade till att hjälpa makthavaren att uppfylla sitt 
utlovade beskydd.123 

Det kontrakterade beskyddet, en av grundbultarna i det komplementära samhällsbygget, 
och av central ideologisk betydelse för den frihetstida centralmakten, iscensattes sannolikt inte 
någonstans lika framgångsrikt som i det marscherande kompaniet. Centralmakten visade genom 
marschen på en avsevärd militär styrka, återkommande förmedlad inför en stor nationell publik. 
Det kan inte uteslutas att marschen snarast torde ha stärkt föreställningen om centralmakten som 
en i grunden militär inrättning och kungen som en beskyddande krigsherre. Marschen blev ett 
bevis för att kungen tog sitt beskyddande ansvar på allvar: att han uppfyllde sina förpliktelser 
och gjorde sig värdig sina undersåtars lojalitet. Kanske skänkte marschen människorna en känsla 
av trygghet. Det efterfrågade beskyddet existerade – påtagligt och kraftfullt att beskåda för den 
som tvivlade. Kungen vakade – han var rustad – och menigheten behövde inte frukta. Marschen 
kan emellertid också ses som en maktdemonstration och där centralmakten påminner 
lokalsamhället om dess militära skyldigheter. Men den är samtidigt ett uttryck för en 
kompromiss där centralmakten visar att den accepterar ömsesidigheten i kontraktet, att den 
erkänner lokalsamhällets rätt till beskydd. 
 

                                                
121 Ericson, Lars: Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år. Hallstavik 
2003, s. 64; Ericson 2004, s. 39-41; Guillemot, Agneta: Rask, Resolut, Trogen: de indelta soldaterna i det svenska 
agrarsamhället: Västerbotten 1860-1901. Umeå 1986, s. 46-48; Villstrand 1992, s. 39-44. 
122 Reuterswärd 2001, s. 240. 
123 Forssberg 2005, s. 20-21; Harnesk 2003, s. 43-44. 
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3.1.4 Marschen som bondepolitisk arena 

Det var således inte enbart centralmakten som genom marschen fick en arena att politiskt 
manifestera sig på. Också lokalsamhället visade i marschen att det hade uppfyllt sin del av 
kontraktet och i marschen åskådliggjordes bygdens mänskliga pris för detta. Soldaterna var 
lokalsamhällets bevis på sin lojalitet: det var dessa män som var priset för beskyddet. De indelta 
soldaterna som vanligtvis var födda och uppvuxna i den trakt som de skulle komma att tjäna och 
förläggas uti, tycks ha fått en starkt lokal identitet. Socioekonomiskt var soldater och befäl väl 
integrerade i det lokalsamhälle de svurit att försvara.124 

Marschen kodifierade rituellt föreställningen om ett samhällskontrakt mellan centralmakt 
och lokalsamhälle, mellan kung och undersåte, där den förra gav beskydd och den senare lojalt 
erlade sina pålagor. Ur detta perspektiv kan marschen sägas ha uttryckt erkännande av 
kontraktet och den ömsesidighet som det var grundat på, och detta från båda parter. 
Lokalsamhället påmindes i marschen om sina kontrakterade skyldigheter, samtidigt som det i de 
andra häradenas förbimarscherande kompanier tydligt kunde se hur dessa tycktes erkänna 
ordningen och uppfylla sina skyldigheter. Detta torde onekligen ha haft en isolerande och 
resignerande verkan på såväl enskilda individer som olika lokalsamhällen som inte erkände 
kontraktets legitimitet. I längden måste det ha varit svårt att hävda sig mot ett i marschen 
kontinuerligt förmedlat konsensus för ståndets militära skyldigheter. Särskilt så eftersom 
marschen också blev ett konkret bevis för att lokalsamhället inte var förfördelat utan att 
bördorna tvärtom faktiskt delades lika inom bondeståndet. 

En central beståndsdel av detta föreställt kontrakterade beskydd var givetvis också att det 
var ett exklusivt manligt beskydd. Indelningsverkets kontrakt var slutet mellan män och på 
motsvarande sätt var de beskyddande föreställningarna knutna till män: det var män som 
försvarade fosterlandet likväl som det var husbonden som försvarade hushållet. 

Marschen uttryckte kontraktstanken och kan sägas ha beseglat alliansen mellan 
bondeståndet och kungamakten. Knektehållet var en av de få pålagor som kunde uppvisa ett 
konkret och legitimt syfte. Till skillnad från många andra skatter gick denna att relatera till – 
givetvis behövde landet en krigsmakt att freda sig med, det hade om inte annat det senaste 
misslyckade kriget visat på. Knektens föda och klädnad, mångfaldigt synliggjord i det 
marscherande kompaniet, var snarast ett av de få bevis som lokalsamhället fick för vart alla dess 
skatter tog vägen. Dessutom levde och verkade knekten mitt i den lokala gemenskapen; han 
hade inte sällan levt i roten redan innan han blev dess soldat. Resurserna stannade genom 
indelningsverket också till stor del kvar i det omedelbara lokalsamhället. 

Den kontrakterade ömsesidigheten rymde, som Karin Sennefelt har noterat, också en för 
lokalsamhället subversiv potential. Ömsesidigheten (reciprociteten) och kontraktstanken 
medförde möjligheten för lokalsamhället att ställa legitima motkrav.125 På så sätt kunde således 
centralmakten fångas i sin egen diskurs, just för att det hade lyckats föra ut den egna 
idealiserade samhällsbeskrivningen med en sådan framgång. När centralmakten, som Eva 
Österberg uttrycker det, ”predikade ömsesidighet, dialog och enighet för grupper som förstod att 
använda begreppen för sina egna syften”126 uppstod en ny subversiv dimension i den politiska 

                                                
124 Behre, Larsson & Österberg 1999, s. 203; Corvisier 1979, s. 120; Ericson 2004, s. 152-159, 186-191; Guillemot 
1986, s. 11; Sennefelt 2001, s. 214-215. Så var exempelvis geografiska knektnamn, uppkallade efter byn eller 
torpet, särskilt vanliga. 
125 Sennefelt 2001, s. 54-55. 
126 Österberg 1992, s. 95. 
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kulturen; och för frihetstidens del fanns det grupper i lokalsamhället som väl visste att utnyttja 
en sådan dimension.127 

Mycket tyder nämligen på en ökad politisk initiativkraft och självkänsla bland 1700-talets 
svenska bönder.128 Anders Claréus beskriver förändringen som att bondeståndet ”upptäcker” 
statsmakten under frihetstiden. Från att ståndet tidigare huvudsakligen hade varit politiskt 
”reaktivt” börjar det nu inta en alltmer ”proaktiv” hållning. Denna vana att aktivt driva frågor, 
definiera problem och gå till politisk offensiv bör dock inte överdrivas. Det är viktigt att påpeka 
att den bondeoffensiv mot slutet av frihetstiden som Claréus beskriver främst har gått att spåra i 
riksdagspolitiken, dvs. i huvudstaden, fjärran från lokalsamhällets vardagliga motstånd.129 
Istället var det de reaktiva strategierna som fortsatt främst stod till buds. En vanlig sådan strategi 
var sedan länge den s.k. naiva monarkismen. Genom att uttrycka en stark kärlek till kungen gav 
lokalsamhället sig själv utrymme för ett oförstående trots gentemot de lokala kungliga 
ämbetsmännen, satta att utföra hans vilja. Samtidigt kunde det alltid hävda att den lokala 
överheten hade misstolkat eller rent av förvrängt monarkens egentliga vilja. För centralmakten 
blev det svårt att förhålla sig till en sådan inställning, fastlåst som den var i sin egen beskrivning 
av undersåtarna som lojala och godtrogna barn. Lokalsamhället kunde alltid kräva att 
centralmakten, precis som en god husfader, skulle lyssna till deras råd och kritik. På ett liknande 
sätt kunde lokalsamhället använda barnmetaforen för att hävda den egna bristen på bildning, 
med följd att det inte kunde ta till sig innehållet i den nya lag som man brutit mot eller den nya 
komplicerade pålaga som inte hade erlagts i tid.130  

Centralt för bondeideologin – om man alls kan tala om en sådan – var föreställningen om 
rättvisa. Bönderna förhöll sig till samhället på ett moraliskt sätt – huvudsakligen genom att 
nitiskt bevaka att centralmakten och andra grupper inte kränkte rättvisan, dvs. den egna friheten, 
säkerheten, traditionerna och de lagar som reglerade dessa. För bönderna var samhället rättvist 
när förpliktelserna gällde också för de andra stånden, när bördorna delades efter förmåga.131 Vår 
kunskap om de tidigmoderna svenska böndernas politiska medvetenhet, särskilt på ett lokalt 
plan, är mer specifikt tämligen knapp. Ska man försöka rekonstruera lokalsamhällets politiska 
uppfattningar får man, av brist på tillförlitliga källor, i regel vända sig till eliternas tolkningar av 
dessas uppfattningar. De frihetstida eliterna tycks ha haft en grundmurad syn på allmogen som 
rojalistiskt anstruken och egentligen skeptiskt inställd till den frihetstida regeringsformen.132 För 
att motverka detta försökte de på olika sätt, inte minst genom prästernas försorg, lugna och 
felaktigt övertyga allmogen om såväl bondeståndets som kungens stora inflytande över rikets 
styre.133 Samtidigt menar exempelvis Sennefelt att informationen om det politiska spelet i 
Stockholm, åtminstone under krisen 1743, faktiskt nådde ut i lokalsamhället: 

 Riksdagsmännen reste hem och rapporterade vad som skett, vilka beslut som fattats och vad som skulle 
göras till nästa gång. Och ute i landets magistratsmöten och sockenstämmor lyssnade man till vad de hade 
att säga. Vi vet att dalallmogen inför dalupproret var mycket välinformerad.134  

                                                
127 Linde 2000, s. 23. 
128 Aronsson 1996; Behre, Larsson & Österberg 1999, s. 227; Bäck 1984; Claréus 2003, s. 102-103; Sennefelt 2001, 
s. 314; Österberg 1989, s. 82; Österberg 1993, s. 134-135. 
129 Claréus 2003, s. 102-103. 
130 Linde 2000, s. 23; Sennefelt 2001, s. 54, 60. 
131 Claréus 2003, s. 102-103; Holm 2003. 
132 Malmstedt 2003, s. 75-77; Sennefelt 2001, s. 60-62; Östlund 2007, s. 136-137. 
133 Sennefelt 2006, s. 22-23. 
134 Sennefelt 2006, s. 41. 
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Det är i själva verket mycket svårt att veta om lokalsamhället förstod just hur kraftigt 
kringskuren kungamaktens, liksom deras egna representanters, maktställning faktiskt var. I detta 
sammanhang kan den kungliga marschen ses som en av många propagandistiska faktorer som 
gjorde denna (miss)uppfattning möjlig. 

Den ideologi som legitimerade centralmakten och som uttrycktes i marschen kunde alltså 
användas också åt andra hållet – mot centralmakten. Det är rimligt att anta att lokalsamhällets 
manifestation i marschen – där det visade att det hade uppfyllt sina förpliktelser och således 
hade rätt till bl.a. beskydd – borde ha stärkt ståndets politiska självförtroende och haft en 
mobiliserande effekt. Med rätten på sin sida kunde det nu ställa motkrav. Genom att i marschen 
visa för alla att det uppfyllde indelningsverkets kontrakterade krav blev det svårt, för att inte 
säga omöjligt, för centralmakten att hävda att lokalsamhället inte också skulle ha rätt till såväl 
beskydd som ett respektfullt bemötande. Detta torde också ha givit lokalsamhället en viss 
legitim möjlighet att vägra vissa vidare pålagor i händelse av att centralmakten inte uppfyllde 
sina åtaganden, först och främst upprätthållandet av säkerheten. 
 

3.1.5 Ett uteblivet beskydd och en förlorad legitimitet 

Det var just detta som hände under det Stora nordiska kriget. Omedelbart efter krigsutbrottet 
visade det sig nämligen att de indelta trupperna inte på långa vägar förslog att möta de många 
fienderna. Den frihet från vidare utskrivningar som knektkontrakten hade utlovat infriades 
således inte när centralmakten tvingades kräva nya förband: tremänningar, femmänningar, 
sockenknektar, ståndsdragoner osv. Kriget fortsatte och de ordinarie indelta knektarna behövde 
ersättas samtidigt som allt fler tidigare undantagna grupper tvingades bidra och allt fler 
extraordinära förband sättas upp. Gång på gång fick centralmakten lova att de nyuppsatta 
förbanden inte skulle användas till utrikes äventyr utan stanna i hemlandet till dess försvar. 
Ändå tycktes riket vara försvarslöst då först provinserna, sedan Finland, gick förlorat.135 

När så ryssarna slutligen 1719-21 grundligt härjade hela den svenska ostkusten utan att de 
svenska stridskrafterna varken kunde eller på allvar sökte hindra det, stod det slutligen klart att 
centralmakten inte längre, trots ovanstående kontroversiella ingrepp i indelningsverkets 
kontrakt, hade förmågan att uppfylla sitt utlovade beskydd. Eller som Martin Linde summerar 
det inträffade: ”En mer åskådlig demonstration av den statliga beskyddarmaktens impotens är 
svår att föreställa sig.”136 Böndagsplakatet från den 13:e februari 1720, vilket lästes upp i alla 
kyrkor, är exempelvis talande genom att centralmakten erkänner och ursäktar sin maktlöshet. 
Centralmakten förstod allvaret i den diskrediterande situationen och ansåg det uppenbart vara 
nödvändigt att ödmjuka sig.137 

Frånvaron av centralmaktens beskydd fick också omedelbart följder ute i landsbygden. På 
vissa ställen vägrade exempelvis bönderna att lämna ut fler knektar eller ens betala skatt. Åsa 
Karlsson menar att böndernas föreställning om sin egen skyldighet att betala skatt var intimt 
förbunden med rätten till skydd. Och om bönderna 

                                                
135 Ericson 2004, s. 87, 90; Linde 2000, s. 134-136. 
136 Linde 2000, s. 231. 
137 ”Det lär ingen bland Eder vara, som icke med fasa och sorg för sitt sinnes den fara och äventyr, uti vilket hela 
Riket och kära Fäderneslandet förlidna Sommar svävade, då den grymma fienden Oss med en ansenlig makt på 
åtskilliga ställen tillsatte, och med härjande, brännande och förödande så gruvligen sin ondska och bitterhet 
förövade, att en stor del av Eder förlorat Hus och Hem med allt sitt timliga goda, och Vi själva ifrån Vårt Kongl. 
Residens, som är hjärtat av Riket, och alltså målet av fiendens fördärvliga uppsåt, hava elden av hans Mordbränneri 
måst med grämelse åskåda.” Östlund 2007, s. 117; Lennersand 1999, s. 258. 
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nu var tvungna att försvara sig behövde de sina pengar för egen del. Det är ett ömsesidighetstänkande som 
bönderna utgår från i sin argumentering. Det kan också betecknas som en form av kontraktstänkande. På det 
sätt bönderna såg kontraktet skulle staten sköta försvaret och bönderna själva skulle slippa bli soldater. För 
detta betalade man skatt. Ett sådant kontraktstänkande kan föras tillbaka till indelningsverket och 
knektehållet. […] Genom att vägra betala skatt när de var tvungna att försvara sig själva, angrep bönderna 
själva grunden för skatteväsendet.138  

De nya knektarna betraktade bönderna som sina egna, som lokalsamhället självt disponerade 
över för hembygdens försvar, alldeles särskilt så då centralmakten inte kunde erbjuda dem 
beskydd. Detta är samma ömsesidighets- och kontraktstänkande som kom till uttryck 1656 då 
bönderna i Kaleborgs grevskap i Österbotten vägrade att betala sina skatter till greven då denne, 
i egenskap av lokal överhet, inte längre kunde skänka dem beskydd undan fienden.139 En 
liknande argumentation förekom under liknande förhållanden 1743 då dalallmogen vägrade att 
släppa ifrån sig sina nyuppsatta knektar. De menade att de redan hade fullgjort de skyldigheter 
som stipulerades i knektkontraktet.140 

Centralmakten försökte på olika sätt att återupprätta lokalsamhällets förtroende för sitt 
kontrakterade beskydd efter det Stora nordiska kriget. För att stilla allmogens kritik tillsattes en 
rad kommissioner för att reda ut vad som hade hänt under de kaotiska krigsåren. Exempelvis 
anklagade allmogen i Södermanland sin landshövding, Germund Cederhielm, för att ha 
försummat länets beskydd och istället själv ha flytt då ryssarna anföll Nyköping 1719. Känslan 
av att vara utelämnade åt sig själva, övergivna av samma överhet som alltid talade om passiv 
lydnad, plikt och beskydd, måste ha varit omskakande.141 I hur stor utsträckning centralmaktens 
försök att reparera detta förtroende lyckades är naturligtvis mycket svårt att uppskatta. Men att 
förtroendet för centralmaktens förmåga att erbjuda beskydd var rubbat, särskilt som hela 
skeendet kom att upprepas nära nog på samma sätt endast en generation senare under det s.k. 
hattarnas krig 1743-44, får nog ses som troligt. Det lättsinta uppgivandet av den finska 
rikshalvan och de därpå följande ryska ockupationerna under dessa båda krig har ibland tagits 
som utgångspunkt för de begynnande finska separatistiska idéer som skulle göra sig gällande 
med kraft mot slutet av århundradet.142 Det går dock inte att bortse från möjligheten att samma 
bitterhet mot centralmakten kan ha förekommit också på svensk botten. 

Kanske undrade de östgötar som såg major Dittmers kompani tåga förbi var dessa trupper 
hade befunnit sig två år tidigare, då man istället hade tvingats lita till den ryska kejsarinnans 
trupper, bl.a. förlagda till Vikbolandet inte långt därifrån, för att kunna freda landet från ett 
förestående danskt angrepp; och den 30:e november 1743 marscherade två ryska regementen 
längs med Stockholms gator, på väg mot sina kvarter i Uppland.143 Symboliken var tydlig för 
envar. På dagen 25 år efter den enväldige kungens död mäktade den nuvarande svenska regimen 
inte ens uppfylla sin viktigaste uppgift – att skydda landet – utan tvingades istället själv be den 
ryske ärkefienden om beskydd. Även om denna militära maktlöshet möjligen också 
diskrediterade kungamakten, var den sannolikt mer drabbande för ständerväldet. De militära 
nederlagen visade tydligt att denna regim inte förmådde skydda landet. Detta kan så ha stärkt 
den rojalistiska bondeopinionen: enbart en stark kungamakt kunde freda landet. 
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3.2 Kunglig makt och härlighet 

3.2.1 Den absoluta staten 

Centralmaktens grundläggande legitimitet sprang ur dess vilja och förmåga att ge beskydd. I 
egenskap av säkerhetsproducent hade den därmed ett grundläggande intresse av att visa på detta. 
Löften och en beskyddande retorik räckte emellertid bara delvis, inte minst mot bakgrund av 
ovanstående krigiska händelser. Beskyddet måste förevisas: påtagligt och trovärdigt. Central-
makten måste manifestera sin förmåga att ge beskydd; manifestera denna förmåga i relation till 
andra samhälleliga makter, först och främst visa på att den kunde erbjuda ett mer trovärdigt 
beskydd än vad adeln kunde; och dessutom visa att beskyddet gällde också undan adeln, att den 
kunde kontrollera adeln och de adliga officerarna. Den tidigmoderna centralmaktens 
suveränitetssträvan kan förklaras ur detta perspektiv och detta återspeglas i marschen. 

Den frihetstida centralmakten var en produkt av och del i den absoluta statens framväxt. 
Med den absoluta staten avses här den generella process av tillväxt och centralisering av makt, 
resurser och ambitioner i såväl Sverige som övriga Europa under tidigmodern tid. Den tyske 
historikern Gerhard Oestreich, som har förfäktat denna definition, menar att statens nya 
förmågor kom sig ur en process av lösgörande från olika feodala strukturer och motkrafter, där 
de växande väpnade styrkorna spelar en avgörande roll. 144 Avgörande var också statsmaktens 
ökande kontroll över skatteuppbörden, ett område där Sverige tidigt utmärkte sig. I övriga 
Europa var det vanligt att ständerna upprätthöll både en parallell uppbördsapparat med staten 
och att en del av uppbörden samlades in genom de feodala jordägarna. I Sverige upprättades 
däremot redan tidigt en enhetlig, effektiv och centraliserad statlig förvaltning som nådde ut i 
lokalsamhället. Alla samhällsgrupper fick känna av den absoluta statens ökade makt och 
ambitioner: kyrkan, städerna, ständerförsamlingarna och feodaladeln förlorade allt mer av sin 
tidigare självständighet. Därmed inte sagt att staten blev helt suverän, inte ens i de länder där det 
politiska enväldet infördes. Oestreich ser istället den absoluta statens högtflygande ambitioner 
om en totalt suverän samhällelig ställning som dess mest utmärkande drag. Snarare än att 
uppfatta staten som suverän bör man se fenomenet som en kontinuerlig process, en statlig 
suveränitetssträvan. Utmärkande är också att dess ambitioner aldrig tycktes stå att mätta utan 
hela tiden nådde nya tidigare jungfruliga områden för att till sist hysa ambitioner om att 
omskapa nära nog hela samhället.145 

Uttrycken för denna suveränitetssträvan fick – vad gäller centralmaktens vilja att frigöra 
sig från feodala strukturer – ett positivt gensvar hos lokalsamhället som sökte en allierad mäktig 
nog att fjättra adeln. Den absoluta statens stående krigsmakt kan ses som en följd av denna 
allians, vilken också väl illustrerar det höga pris som lokalsamhället fick betala för den. Snart 
nog gjorde sig nämligen den absoluta statens vilja gällande också här. På olika sätt försökte den 
absoluta staten att monopolisera och förstatliga de militära styrkorna: disciplinera dem, iklä dem 
sina överhöghetsanspråk och minska adelns militära autonomi. Den absolutistiska processen, där 
tillväxten och förvandlingen av de väpnade styrkorna ingick, innebar att statsmakten försökte att 
upprätta ett personligt dominansförhållande till sina undersåtar, fritt från äldre ståndsprivilegier. 
Statsmakten nöjde sig inte längre med en symbolisk makt utan ville istället inkassera 
undersåtarnas många högtflygande skyldighets- och trohetsförklaringar konkret och realisera 
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dem till en genomgripande, detaljerad, uniform och personlig styrning av samhället i allmänhet 
och krigsmakten i synnerhet.146 

Tidigare hade officerarna, i synnerhet kaptener och överstar, i stort sett själva styrt sina 
förband: organisatoriskt, disciplinärt, ekonomiskt, estetiskt och taktiskt. Förutom suveränitets-
strävan tvingade emellertid krigens skenande kostnader statsmakten att i allt större utsträckning 
själv ta kontroll över krigsmakten. För att minska kostnaderna och stärka disciplinen började 
statsmakten att centralt distribuera såväl sold som utrustning, direkt till varje enskild soldat 
snarare än med officerarna som mellanhand. Viljan till att upprätta en direktkontakt med den 
enskilde kan också ses i det allt vanligare förhållandet att såväl soldater som officerare svor en 
personlig ed till kungen. Den centralt upphandlade utrustningen kunde så göras både billigare 
och mer enhetlig. Uniformer – dvs. militär klädsel reglerad genom order och dekret – hade 
börjat användas i slutet av 1600-talet.147 I Sverige fullbordades dessa reformer redan på 1690-
talet genom att den nationella enhetsuniformen slutligen infördes i samtliga regementen. Då 
hade redan reduktionen fråntagit adeln den ekonomiska grunden för samhällelig självständighet 
och gjort den ekonomiskt beroende av statstjänstens lön, vilket i sin tur möjliggjorde en kraftigt 
intensifierad disciplinering av de adliga officerarna.148 

I enlighet med uniformitetens princip utsträcktes den disciplinering som ursprungligen 
bara gällt för soldaterna i allt större omfattning också till den av adeln dominerade officerskåren. 
Redan i Gustav II Adolfs krigsartiklar stadgades exempelvis ”att ingen överste, kapten eller 
mycket mindre någon av underbefälen skall bjuda och anmoda sin underhavande soldat något 
släp till sitt eget bästa.”149 Nästa uppsättning krigsartiklar – Karl XI:s från 1683 vilka var giltiga 
till 1795 – slog fast att de skulle gälla alla lika och lydas ovillkorligt, oaktat privilegier eller 
rang.150 Kravet upprepades därefter i de här undersökta reglementena. Efter att konungens höga 
titlar föredragits presenteras: 

Förordning och Reglemente för Infanteriet Angående åskillige ärender / hwareffter både Officerare och 
Gemene derunder / för så mycket bättre Ordning och egalitets skull / så wäl uti exercerande, chargerande, 
Campementer, Opbrot / marcher, Detachementer, Commenderingar och Wakter / som uti hwariehanda 
andre Händelser och Tilfällen sig noga hafwa at rätta och regulera. [mina kursiveringar]151  

Dessa uniformitetssträvande förordningar måste onekligen ha uppfattats som en utmaning av 
adelns egna anspråk på en upphöjd samhällelig särställning. 

I takt med att den absoluta statens suveränitet över den stående krigsmakten stärktes kom 
denna att i allt större utsträckning iklädas en kunglig och nationell skepnad. Denna 
allmäneuropeiska utveckling tydliggjordes genom att regementena allt oftare uppkallades efter 
de provinser där de var förlagda (infört i Frankrike på 1680-talet) eller genom nummer (infört i 
England 1712) snarare än efter namnet på deras adliga befälhavare.152 Detta var då sedan länge 
väl etablerat i Sverige. Inom ramen för det yngre indelningsverket började man emellertid att på 
ett betydligt mer konsekvent sätt att uppkalla regementena efter det län eller landskap, och 
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kompanierna efter det härad eller de härader, där de roterades och förlades.153 Det var 
lokalsamhället som hade skänkt förbanden och de hade skänkt dem direkt till sin kung, inte med 
adeln som mellanhand (således Östgöta regemente, Ydre kompani osv.). Genom att adliga och 
personliga insignier uteslöts från den frihetstida krigsmakten och det kungliga bildspråket blev 
allt mer omfattande och enhetligt fick samhällskontraktet mellan folk och kung sitt symboliska 
uttryck. Den absoluta staten hade försökt göra sig avhängig adelns beroende och denna 
suveränitetssträvan kunde nu genom marschen kommuniceras till lokalsamhället. För den som 
såg marschens symbolik – kompanifanor med kungliga och regionala geografiska symboler, vita 
livfanor med kungliga lejon och kronor i riksvapnet, kungliga monogram och den blågula 
enhetsuniformen – kunde det knappast råda någon tvekan om att detta var en kunglig krigsmakt, 
att beskyddet var kungens, och att dessa officerare, snarare än att vara självständiga krigare, 
först och främst var kungliga ämbetsmän. 
 

3.2.2 Den synliggjorda maktens princip 

Detta för oss tillbaka till receptionens problematik. Förståelsen av och det stora intresset för 
symboler, allegorier och ceremonier utmärkte den tidigmoderna människan och var annorlunda 
jämfört med idag. Man kan tala om en synlighetskultur där människorna, varav många ännu 
saknade förmågan att läsa, förklarade och förstod sin omgivning genom bilder snarare än med 
hjälp av text.154 De symboliska parallellerna till verkligheten sågs inte som konstruerade 
analogier utan som objektiva och betydelsefulla liknelser. Peter Englund skriver om detta: 

Bilder hämtade från naturen eller historien eller vardagslivet hade en helt annan tyngd för dessa människor 
än de har i dag. För oss är symbolen bara ett tecken för något annat. Det var annorlunda förr. Då fanns det 
föreställningar om att en symbolisk handling eller ett föremål kunde bibringa en direkt fysiskt effekt. 
Symbolen kunde äga det symboliserades egenskaper och ett ting kunde föra över sina egenskaper på ägaren 
– och vice versa.155 

Även om 1700-talet, enligt Peter Burke, kom att medföra en begynnande förändring på detta 
område – bara långsamt började symbolerna och analogierna att förstås som de subjektiva 
litterära förkortningar som vi idag ser dem som, tänkandet gick alltså från något mycket konkret 
till något betydligt mer abstrakt – så fortsatte den synlighetskultur som blev följden av detta 
tänkande att ha en stor betydelse. Inte minst så för hur centralmakten kom att framställa sig 
liksom uppfattas. Vanan och förmågan att läsa av bilder och handlingar snarare än texter gjorde 
nämligen att centralmakten ständigt måste förevisas, vara fysiskt närvarande. Makten måste 
synliggöras för att uppfattas och därmed existera. Englund kallar detta fenomen för den 
synliggjorda maktens princip: ”För att vara Makt måste makten vara synlig och ta sig ett 
storståtligt yttre. All inskränkning i den pompösa ramen var en inskränkning av makten.”156  

Den absoluta statens suveränitet kunde inte förevisas samhället subtilt. Dess maktspråk 
och rikedom måste skrikas ut och skådas överallt och alltid. Särskilt centralmaktens övertag och 
distans till adeln måste synliggöras i hela sin barocka tyngd och grymhet, idag kanske bäst 
uppfattad i barockmusikens försök att tonsätta kungamaktens pompösa visuella egen-
framställning. Adeln måste överskuggas, tämjas och förminskas av en ständigt närvarande 

                                                
153 Andræ 1981, s. 33. 
154 Grundberg 2005, s. 17-18. 
155 Englund, Peter: Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm 1994, s. 381. 
156 Englund 1989, s. 79; Alm 2002, s. 36; Burke 1998, s. 251. 



 45

statlig storslagenhet och rikedom.157 Adeln underordnades i samhället såväl som i krigsmakten 
enbart i den utsträckning den inför publik kunde fås att böja sig för de kungliga 
överhöghetsanspråken. Detta var i sin tur avgörande för att upprätthålla centralmaktens 
legitimitet gentemot lokalsamhället. Centralmakten måste helt enkelt ge konkreta symboliska 
uttryck för att alliansen med lokalsamhället var värd det höga pris som lokalsamhället betalade: 
kungens funktion som bondebeskyddare måste visas lokalsamhället, inte bara förklaras. 
Marschens manifestation visade dock inte upp en centralmakt som redan fanns ute i 
lokalsamhället. Soldaterna och officerarna iklädda de kungliga insignierna gjorde centralmakten 
närvarande lokalt och de gjorde centralmakten snarare än symboliserade den. 

Trots det frihetstida statsskicket och den naturrättsliga utvecklingen behöll sannolikt de 
teokratiska föreställningarna om kungamakten – så som de exempelvis kom till uttryck i 
böndagsplakaten – ett fortsatt starkt grepp över allmogens föreställningar också under 1700-
talet. Konungen var en kung av Guds nåde och regerade liksom Han i ett upphöjt ensamt 
majestät. Han var utvald som Guds ställföreträdare på jorden vilket gjorde den kungliga makten 
liksom dess utövande till ett mysterium som inte alltid var greppbart för en simpel människa. 
Undersåtarna skulle således känna aktning i kungens närhet och bländas av hans storhet.158 

Sannolikt är det just i det storslagna, praktfulla och kostsamma som lokalsamhällets 
reception har sin kärnpunkt. Mårten Snickare har genom sina undersökningar av de karolinska 
kungliga ceremonierna i huvudstaden funnit en ögonvittnesskildring som fångar just detta: 

Vad som framför allt uppmärksammas i Catharina Wallenstedts och Philip Warwicks skildringar av intåget 
och kröningen är den textila prakten i processionerna: hästarnas schabrak, karossernas guld- och 
silverbroderier och deltagarnas kläder. Om triumfportarna och de övriga utsmyckningarna skriver de mindre 
och vad som då intresserar dem är inte bildprogrammet utan storleken, färgprakten och kostbarheten. För 
Wallenstedt och Warwick verkar meningen med ceremonin och ceremoniutsmyckningarna ha legat på ett 
annat plan än den mening som formulerats i emblem, inskriptioner och allegorier. I deras beskrivningar 
formar sig själva prakten och storslagenheten till en bild av samhällshierarkin och av kungamakten.159  

Detta ligger i linje med samtidens teoretikers syn på propaganda i allmänhet och ceremonier i 
synnerhet. Menigheten ansågs reagera – förhoppningsvis fås att känna högaktning och vördnad, 
underdånighet och lydnad – i betydligt större utsträckning på det iögonfallande och praktfulla – 
på det som kunde väcka förundran och kittla sinnena – än på förnuftsargument.160 Mikael Alm 
föreställer sig något liknande för det gustavianska enväldets medaljer: ”Var och en som såg 
kungens porträtt i ädelt guld, omgiven av vackra bilder, torde ha tagit intryck av detta – oavsett 
om personen ifråga förstod medaljens latinska texter och invecklade symbolspråk eller ej.”161 
 

3.2.3 Kläder och uniformer 

Under det att kompaniet marscherade förbi gick det knappast att undgå att märka den 
överväldigande militära kraften, estetikens pompa och ståt, mängden män, de storslagna och 
kostbara symbolerna, omfattningen och närvaron av den kungliga makten och härligheten. 
Särskilt uniformerna torde ha gjort ett starkt intryck. Kläderna hade nämligen en mycket stor 
symbolisk innebörd och var förmodligen den markör som tydligast signalerade stånd och social 
status. Det är helt enkelt svårt att överskatta klädedräktens kommunikativa funktion för de 
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tidigmoderna människorna. Alla läste hela tiden av kläder, placerade in varandra hierarkiskt i 
samhället utifrån dem, och fick därigenom veta hur man skulle bemöta andra människor. 
Samtiden var också medveten om att det strängt hierarkiska ståndssamhället tydligt fångades i 
klädedräkten. När exempelvis Tabellkommissionen 1761 skulle kategorisera olika 
befolkningsgrupper valde den att utgå från bl.a. klädedräkt. Särskilt allmängiltig blev den 
skiljelinje som drogs mellan allmoge och ståndspersoner genom att de förra ”gick i tröja” av 
vadmal och de senare ”gick i rock” av kläde. Stånden bevakade och kritiserade varandra 
uppmärksamt och stridslystet, som på så många andra områden också på klädernas. 
Klädedräktens snitt skiljde sig i grunden inte åt beroende på stånd. Ståndstillhörigheten, liksom 
den militära rangen, visades istället i omfattningen av lyx, material och utförandets kvalité, 
färgval, samt genom de många tillbehör som ingick i dräkten.162 De olika grupperna blev till 
genom sitt sätt att klä sig olika. Därmed fann sig ståndssamhällets symboliska distinktioner 
också ständigt utmanade av underordnade grupper som ville visa på sin ambition till social 
förflyttning. För att förhindra dessa symboliska angrepp på den hierarkiska och statiska 
samhällsordningen tvingades den svenska centralmakten, liksom på många andra håll i Europa, 
redan under 1500- och 1600-talet till restriktioner – s.k. överflödsförordningar – rörande hur 
folk fick klä sig samt konsumera i största allmänhet. Dessa förordningar var som regel mer 
allmänt hållna men den ökande samhälleliga dynamiken gjorde dem under 1700-talet ständigt 
mer specifika i sina inskränkningar.163 

Också färgerna hade kommunikativ innebörd. Vissa var uttalade ståndsfärger: svart för 
prästerskapet, grått för bönderna och rött för frälset. Andra symboliserade känslor: svart för 
sorgen, brunt för melankolin, grönt för hoppet och blått för troheten. Ytterligare andra skänkte 
sin bärare social prestige genom sin politiska mening. Purpur var exempelvis av hävd furstens 
färg. Det fanns också dynastiska färger, som dock alltmer också fick en nationell laddning. På så 
sätt blev rött Danmarks färg, grönt Rysslands och vitt Sachsens; och åtminstone sedan 1700-
talets första hälft uppfattades i Sverige olika nyanser av blått som en svensk symbol, förknippad 
med ett högt socialt anseende. Blått hade sedan 1687 varit den stadgade uniformsfärgen för den 
svenska enhetsuniformen och det förefaller som en rimlig gissning att färgen hade lånat en stor 
del av sin prestige från den karolinska arméns höga anseende.164 1730 frågade riksdagsmannen, 
skriftställaren och sedermera en av den sena frihetstidens ledande politiker och debattörer 
Andreas Bachmanson (adlad Nordencrantz)165 indignerat:  

                                                
162 Englund 1992, s. 149-150; Stadin, Kekke: Stormaktsmän. Mode, manlighet och makt. I Hurd, Madeleine, 
Olsson, Tom & Öberg, Lisa (red.): Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder. Stockholm 2005, s. 31-
38, 52-53; Wirilander 1982, s. 40-44; Ödman 1997, s. 473. 
163 Hurd, Madeleine & Olsson, Tom: Identitet och mode. I Hurd, Madeleine, Olsson, Tom & Öberg, Lisa (red.): 
Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder. Stockholm 2005, s. 18; Stadin 2005, s. 34-38. Såsom den 
amerikanska historikern Lynn Hunt har påvisat framträder klädernas politiska implikationer mycket tydligt i den 
franska revolutionen. Före revolutionen försökte kungamakten precis som i Sverige åskådliggöra ståndssamhället 
och hänvisa varje stånd till sin rättmätiga plats i hierarkin genom att föreskriva deras klädsel. I revolutionen blev 
det därför radikalt och meningsbärande att klä ner och/eller likrikta sin klädsel med andras. Olika kläder, färger, 
längd på byxorna, skor, hattar, rosetter laddades med olika politisk innebörd och kunde utlösa bråk och 
handgemäng. Och den nya revolutionära regimen försökte visa sin egalitära ideologi och dölja eventuella 
åsiktsskillnader och interna motsättningar genom att instifta olika nationella uniformer, lika för alla. Dessa 
ambitioner till trots fortsatte det hierarkiska tänkandet att utöva ett starkt inflytande också över den nya regimen 
som inte kunde låta bli att genom klädedräkten hierarkiskt åskådliggöra vilka som var folket och vilka som var 
folkets upphöjda representanter. Hunt 1986, s. 53, 75-83. 
164 Anderson 1998, s. 62-63; Broby-Johansen, R: Kropp och kläder. Klädedräktens konsthistoria. Stockholm 1978, 
s. 153, 241; Englund 1992, s. 149-150; Roche 1994, s. 245; Stadin 2005, s. 31-38, 52-53; Wirilander 1982, s. 44; 
Ödman 1997, s. 473. 
165 Sennefelt 2006, s. 31. 



 47

Huru kommer det sig, at en blå Råck kan inbilla en man wara mycket modigare, än då han hade en grå? […] 
Och intet allenast mannen sjelf, utan ock andra hysa gemenligen något större tanka om det blå, än det grå 
eller gröna; Ty jag wet många som låtit giöra sig blå kläder, endast at föra så mycket större respect med sig 
genom landet.166  

Förutom att kläderna bar på viktiga symboliska betydelser var de dessutom dyrbara och ingick 
ofta som en viktig del av tjänstelönen. För de allra flesta var vackra kläder bara något att sukta 
efter; något som väckte drömmar om ett annat liv, fjärran från den egna fattiga strävan. Mot 
denna bakgrund var de fantasi- och praktfulla uniformerna närmast provokativa i sin generositet. 
Uniformerna förblev under nästan hela frihetstiden av den yngre karolinska modellen från 1700-
talets början. Uniformsrocken var med sitt vida snitt tilltagen så att den uppvisade ett överflöd 
av tyg, i veck om veck, med axelklaffar och ficklock. Den blå rocken, med gul krage, knapphål 
och uppslag både fram och bak; den blå kappan, som i sin modell snarast liknade en mantel med 
ett mässingsspänne vid kragen, hade gult foder och gul krage; västen som bars under rocken var 
gul, liksom byxorna som, med sina vackra och starka kungliga och eventuellt också nationella 
färger, bjärt bröt av mot vardagens grå vadmal. Vidare pryddes uniformsrocken av ett slösaktigt 
antal tennknappar, cirka tio stycken tätt sittande ner till midjan och ytterligare cirka ett dussin på 
diverse fickor och slag. Den trekantiga hatten, en s.k. trikorn, var svart med vitt snöre omkring. 
Halsduken, som bars hårt snörad innanför kragen, var svart, liksom skorna med spännen av 
mässing. Strumporna var av vit ull och hölls uppe av läderspännen under knäna. Gehänget, som 
bar upp värja och bajonett från höger axel till vänster höft, och bantlärremmen som på mot-
svarande sätt bar upp patronköket (dvs. den väska som rymde ammunitionen) och som vilade på 
höger höft, var vita och av läder. Patronköket var svart och prytt med kungens monogram. 
Skinnhandskarna skulle bara användas vid parader och annars bäras instoppade i gehänget.167 

Mot mitten av seklet kom den svenska uniformen emellertid att framstå som 
gammalmodig. Nästan alla olikheter mellan förbanden hade avskaffats, något som man inom de 
kontinentala arméerna alltmer hade kommit att frångå efter seklets inledande uniformitetsiver. 
Vid mitten av 1760-talet återinfördes – som så mycket annat efter preussisk förebild – därför 
varierande färger på kragar och uppslag. Flera regementen fick också revärer, låg ståndkrage, 
damasker, samt allt mer spretande skört, så att rocken till sist inte gick att knäppa mer än över 
bröstet. Ungefär samtidigt började beväpningen, som sedan piken slutligen hade avskaffats 
1751168 hela tiden hade varit den samma, att förändras – den gamla kommissvärjan, modell 
1685, kom att ersättas av den kortare huggaren. De omfattande finansiella problem som 
krigsmakten drogs med under hela seklet innebar dock att dessa förändringar bara kunde 
genomföras långsamt. Av samma anledning minskades vid ett flertal tillfällen kring mitten av 
seklet mängden tyg i uniformen – rocken och västen kortades och blev mer snäva, många av 
tygvecken rätades ut, uppslagen blev mindre – vilket också hängde ihop med att det civila 
herrmodet förändrades mot ett mer elegant och smärt yttre. Sparsamhetskraven låg också bakom 
att den silvergalon som fram till mitten av seklet hade prytt korpralens hatt och de handskar som 
manskapet varit utrustade med kom att avskaffas.169 

Dessa förändringar till trots bröt uniformernas färgprakt, dyrbarhet och bekväma vidd tvärt 
med ståndssamhällets stränga inskränkningar i hur klädedräkterna fick utformas och de visade 

                                                
166 Wirilander 1982, s. 44. 
167 Bellander 1973, s. 182, 193-204, 269, 296-303, 319-323, 331-336; Broby-Johansen 1978, s. 168-169; Höglund, 
Lars-Eric: Den Karolinska Arméns uniformer under Stora Nordiska Kriget. Karlstad 1996, s. 9; 1701-års 
reglemente, s. 8; 1732-års reglemente, s. 8; 1751-års reglemente, s. 8. 
168 1751-års reglemente, s. 11-12. 
169 Bellander 1973, s. 319-323, 330-336. 



 48

upp en lyx som inte stod herremannens klädedräkt mycket efter. Alldeles särskilt kontrasterade 
soldaternas glada grannlåt mot de arbetande människornas enahanda liv i det självförsörjande 
bondehushållet. Detta blev än mer tydligt i och med 1765-års uniformsförordning då det civila 
modet fick fullt genomslag i det militära. Helt i enlighet med det koketta civila herrmodet 
försågs nu också manskapet med exempelvis halskrås och spetsmanschetter, även om den mer 
pietetsfulla karolinska svarta halsduken parallellt fortsatte att användas. 

Soldaternas prydnad återspeglade kungens ära. Genom de vackra uniformerna visade 
kungen att han var generös mot dem som gjorde hans tjänster och häri skiljde han sig således 
inte nämnvärt från andra herrar och husbönder: fattig vore den som lät sitt folk gå klädda i 
trasor. Denna kungliga ära kom emellertid också dem till del som gick i hans tjänst. Det gick 
allmänt att låna ära av att vara i någon fin herres tjänst och bära dennes livré, och särskilt starkt 
sken givetvis den kungliga glansen. Marschmusiken, de vackra uniformerna i de kungliga och 
nationella färgerna och helt allmänt den pompa och ståt som kringgärdade den kungliga armén 
var således också mycket viktiga detaljer för att locka rekryter.170  

Estetiken fjärmade soldaten från lokalsamhället genom att den erbjöd honom en ny 
identitet (attraktiv för samhällets många underordnade som själva gjorde tjänst för brödfödan, en 
mindre kontant lön och en vadmalsklänning årligen). Putsade knappar, glänsande mässing, 
färggrant kläde, svärtat läder i remtyg och skor, stärkt trikorn, så småningom också vitt halskrås, 
spetsmanschetter och pudrade ansikten och frisyrer – så fjärran från lokalsamhällets torftiga för-
hållanden – bidrog sannolikt till att på ett positivt sätt särskilja honom från andra egendomslösa. 

Samtidigt kan klädedräkten om den bärs av någon som tvingas att bära den också uttrycka 
underkastelse. Perspektivet av uniformen som disciplinärt redskap fanns troligtvis alltid latent 
och de negativa konnotationerna av att vara knekt, kronodräng, var nog svåra att helt utplåna. 
Knekten var sedan han trätt i kronans rock också kronans karl och uniformen var tveklöst en 
ägandemarkering som tydligt visade att han liksom annat tjänstefolk hade givit upp en del av 
sina fri- och rättigheter.171 De materiella uttrycken för den absoluta statens suveränitetssträvan 
strålade i uniformens skepnad därmed samman med de kroppsliga. Uniformernas symbolik 
tränger sig på kropparna, iklär dem kungens makt och kuvar dem offentligt.  

Klädhistorikern Daniel Roche och militärhistorikern André Corvisier menar att detta var 
särskilt drabbande för adeln, för vilken uniformen blev en symbol för den absoluta statens 
maktoffensiv. Enligt Corvisier var det därför också svårt att få officerarna att bära uniform och 
det dröjde till långt in på 1700-talet innan de började bära uniform också utanför tjänstgöringen, 
något som därefter närmast kom att bli till en självklarhet.172 Då officerarna ikläddes den 
nationella enhetsuniformen, och därmed åtminstone delvis liknades vid det gemena manskapet, 
kom de att manifestera såväl för sig själva som för samhället sin egen degradering till statliga 
tjänstemän. Tydligare än genom denna adliga självkastrering kunde svårligen den absolutistiska 
suveränitetssträvan förevisas lokalsamhället. Uniformen kan därmed tillskrivas en politiskt 
pedagogisk funktion – den lär ut suveränitet – genom att visa upp underkastelse och lydnad. Och 
sällan blir det så tydligt som med uniformen att den kungliga makten och härligheten blott är 
olika sidor av samma mynt. Detta resonemang återknyter således till Martin Olins porträttstudie 
av karolinska officerare och ämbetsmän. På ett sätt som motsvarade hur dessa portträtt på 
Drottningholm gestaltade minnet och drömmen om en kungligt enväldig ordning iscensatte 
officerarnas uniforma uniformer i marschen deras reella statliga underordning. De var inte 
längre ”ett slags halvprivat militärkonsortium, civilt klädda i högst skiftande kostymering, av 
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blandade nationaliteter, tjänande sig själva lika mycket som någon herre”173; snarare 
synliggjordes de som lojala tjänstemän och till förväxling lika bak uniformer och peruker; 
bokstavligen fångade i varsin avindividualiserad statligt standardiserad kostym: likformiga, 
enhetliga och utbytbara. Soldaternas och officerarnas nya militära symbolik fjärmade dem från 
deras ursprung och visade att de nu var utelämnade från det beskydd som hade följt av detta 
tidigare kollektiva sammanhang: de var nu underkastade andra regler. Uniformen kan så sägas 
ha symboliserat den absoluta statens disciplinära mandat att kringskära deras individualitet i 
betydligt större utsträckning än vad som tidigare hade varit möjligt. Samtidigt fångar inte 
uniformen enbart en repressiv vilja till dominans utan också en konstruktiv avsikt att omskapa 
samhället, och anpassa kroppen, utifrån estetiska ideal. 
 

3.2.4 Hierarki, ordning och harmoni 

1700-talets människor – i synnerhet gällde detta dess eliter – hyste en genomgripande vilja till 
att ordna, kategorisera och gradera. Allt kunde, och borde, placeras in i ett större sammanhang 
och system: naturens växter likväl som samhällets människor. Häri återspeglas givetvis 
ståndssamhällets stora intresse för hierarkier, rang- och ordningsfrågor. Men också en djup olust 
inför den till synes allt mer komplexa omvärlden. Som Englund påpekar tycks hierarkin ”ha 
setts som en förutsättning för samhällets existens: jämlikhet rubbade rikets harmoni och ledde 
till kaos.”174 Hierarkin var instiftad av Gud och den gick att se överallt i Hans skapelse och 
överallt skänkte den det oordnade struktur. Den oreflekterade vanan att se naturen som Guds 
skapelse möjliggjorde en djupare insikt. Genom att studera världen, särskilt genom att mäta den 
och göra det omätbara mätbart, gick det finna en djupare gudomlig mening i allting; finna 
spåren efter Hans ursprungliga konstruktionsritning och avsikt; upptäcka Hans noggrant 
avvägda proportioner. På motsvarande sätt sades den världsliga ordningen avspegla den 
Himmelska. Om fysikerna sökte förstå de fysiska lagar som Gud hade nedlagt i sin skapelse 
försökte samhällsvetarna istället utifrån den s.k. politiska aritmetiken att med kvantitativa 
metoder förklara och förstå samhället. Karin Johannisson, som har analyserat den politiska 
aritmetiken i 1700-talets Sverige, menar att dess tro till att mäta, ordna och kategorisera också 
rymde en ordningslusta som inte tvekade för att hierarkisera, likrikta och snygga upp och städa i 
såväl samhälle som natur.175 Detta för tiden så karaktäristiska fenomen strålade ständigt samman 
och kom att manifesteras på alla möjliga sätt och platser: i trafikreglernas väjningsplikt, bland 
naturens stenar, djur och växter, genom konstarternas rangordning efter betydelse och skönhet, 
genom riddarhusordningens noggranna uppdelning av de olika adliga ätterna (där den senast 
adlade bjöds sämst rang), naturligtvis inom och mellan de olika stånden, bland himlens änglar 
och helvetets plågor. Också städer, regioner och stift var rangordnade vilket exempelvis 
avspeglades i vilken ordning de räknades upp bland kungens titlar. Den finske historikern 
Kaarlo Wirilander menar att detta fick som följd att också dessa platsers 

tjänstemän och överhuvudtaget alla deras ståndspersoner och övriga invånare på samma sätt [gjordes] 
olikvärda. Invånarna i en större stad – framför allt huvudstaden – betraktades som ´bättre folk´ i jämförelse 
med invånarna i obetydligare städer. Stapelstädernas invånare gick före uppstädernas. Detsamma gällde även 
landshövdingedömen och stift samt i viss mån, åtminstone vad placering i löneklass beträffar, också 
församlingar och därför givetvis även deras tjänstmän och övriga ståndspersoner.  Ståndspersongrupperna i 
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olika regionala enheter av denna storleksordning var i viss mån kollektivt olikvärda i ståndssamhällets 
allmänna hierarki. Likaså var arméns truppförband, ja dess olika vapenslag, strängt rangindelade och i 
enlighet härmed var också deras officerskårer, underofficerskårer och civilmilitärer graderade på 
motsvarande sätt. […] Överhuvudtaget var egetligen hela kronans tjänstemannakår liksom graderad genom 
en viss rangordning mellan grupperna så att det sociala värdet, ´värdigheten´, var högst i justitiestaten. Sedan 
följde militiestaten och sist civilstaten.176  

Det verkar överhuvudtaget ha funnits få områden som inte kunde inordnas, kategoriseras eller 
hierarkiseras utifrån en cementerad föreställning om över- och underordning.177  

Standardiseringen (uniformeringen) av den militära utrustningen och uniformerna fångade 
estetiskt, som på få andra områden, denna lust till det enhetliga, det hierarkiskt ordnade och det 
rationella men också det tidstypiska obehaget inför det individuella, potentiellt subversiva 
personliga uttrycket. Det kaos som ständigt hotade – naturens hot att ta tillbaka det som 
människorna under sådan möda hade skapat, människornas split som hotade ersätta samhällets 
concordia med politiskt kaos, och kroppens lustar och råa instinkt som hotade själens förädling 
och frälsning – kunde besvärjas i krigsmaktens manifesterade ordning och enhet.  

Roche ser under 1700-talet ett ökande intresse för estetik från centralmaktens sida, vilket i 
krigsmakten tog sig uttryck både i kläder och kropp. Det yttre skulle uttrycka lydnad och 
centralmaktens vilja till att försköna, effektivisera och harmonisera samhället. Så gjordes t.ex. 
uniformsrocken enbart i tre storlekar, åtminstone delvis mot bakgrund av en estetisk vilja att 
standardisera soldaternas kroppsform och kroppsstorlek.178 Syftet med denna disciplin kunde 
således obemärkt glida över från att ha varit militärt påkallat till att bli en estetisk preferens. 

Den reglering som omgav uniformen var följaktligen mycket sträng och lämnade föga 
eller inget utrymme för ett individuellt uttryck vilket kunde uppfattas hota den kungliga 
maktestetiken. Så omgärdades exempelvis hur hatten skulle bäras av detaljerade instruktioner:  

Officerarna och manskapet tillhållas att sätta sina hattar som sig bör, och det så att hatten blifve, sittandes 
lägre ned på högra ögat, och hatthörnet öfver det vänstra, således sedan manskapet en gång äro instruerade 
huru hatten skall sitta, tillsäges de på det strängaste af sina officerare vid com:t, att hvilken som befinnes 
hafva hatten sittandes på annat sätt exemplariter blifva straffad. Herrar officerare behagade på samma sätt 
bära sina hattar.179 

1701- och 1732-års reglementen är mer allmänt hållna i sina krav på soldaternas yttre. 
Soldaterna ska vara ”försedde med fult Liverie [fullständig uniform] och Ammunition, snygge i 
Skor och Halsdukar / så och att deras Gewär är blankt och i gått stånd; Observerandes der hoos / 
när Soldaten intet har håret bundit i pung / att det då stickes in under Hatten”180 1751-års 
reglemente, vilket är mer specifik i sina krav, slår fast att soldaten alltid ska vara 

wäl påklädd, halsduken slät och hård til halsen, piskorne i håret, lika långa och lika tiocka, wästen wäl 
neddragen, Gehänget så spändt, at wärjan sitter stadigt, stiblätterne wäl updragne, Bandedeleret wäl tilbakars 
och så högt spändt, at när karlen nedsträcker sin högra arm, han då kan gripa med full hand under kanten af 
Taskan [patronväskan], Hattarne wäl upfäste och egalt på hufwudet, nembligen något nedtryckte på den 
högra sidan, med sniben til wänstra sidan öfwer ögat.181  
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Det är naturligtvis svårt att veta i vilken utsträckning dessa bestämmelser efterföljdes. Men de 
visar ändå på centralmaktens ökade estetiska ambitioner och stärkta disciplinära självförtroende, 
vilket märks inte minst genom att den militära disciplinen också har börjat kolonisera 
soldaternas civila liv. Texten från 1751 fortsätter: ”Karlen bör utom tienst giörandes alltid hafwa 
håret uplagt, och piskan wäl inbunden, skoerne wäl spände, och halsduken wäl tilbunden.”182 
Och när majoren vid Värmlands regemente 1750 beklagar sig för sina kompanichefer över att 
vissa soldater vid regementet ”kommer till kyrkan med bondtröja, trimmössa, oinbundet hår, 
orena linnekläder, strumpor och skor” och hotar med överstens order om att ”then soldat som 
kommer till Kyrkan utan att hafva sin Släpe Klänning, Hatt på hufvudet samt inbundit hår, skall 
hafva 6 par spö”183 är det uppenbarligen en estetisk ordning han först och främst finner hotad, 
inte förbandets stridsförmåga. 
 

3.2.5 Hår, skägg och papiljotter 

Med hjälp av de under århundradet allt mer detaljerade förordningarna rörande frisyrer, rakning 
och puder ökar den estetiska disciplineringen ytterligare. Om de materiella uttrycken för den 
absoluta statens suveränitetssträvan i uniformens ägandemarkering kan sägas ha smält samman 
med de kroppsliga övergår disciplineringen nu definitivt till kroppens domän. 

Senast vid sekelskiftet 1600 anses de svenska knektarna ha fått sina skägg avrakade, 
förmodligen klipptes de då också kort. Detta fungerade stigmatiserande genom att tydligt visa 
upp statsmaktens repressiva makt- och ägandemarkering över individen och dennes påtagliga 
underkastelse. Vanan att klippa av soldaternas huvudhår försvann visserligen vid mitten av 
1600-talet men de renrakade kinderna hade kommit för att stanna. De långa bondeskäggen var 
viktiga symboler för bondeståndets mannakraft och stolt- och självständighet och rakningen av 
soldaterna blev därigenom ett symboliskt sätt att distansera soldaterna från deras ursprung. 
Parallellen till kortklippta slavar, munkars rakade hjässor och de tvångsklippta prostituerade är 
uppenbar. De renrakade soldaterna är också ett uttryck för eliternas ambitioner att med början i 
krigsmakten omskapa samhället. Just böndernas långa skägg uppfattades nämligen som något 
synnerligen störande för ordningen som i största mån borde stävjas. Motiven till att raka av 
skäggen var dels av nyttokaraktär, de ansågs som ohygieniska, dels estetiska då de ansågs 
ovårdade och oordnade. Skäggen tycks också ha uppfattats som hotfulla, en vag föraning om att 
de symboliserade någonting subversivt, att de, som Lennart Eriksson uttrycker det, 
representerade ”en ovilja att underordna sig överhetens regelmaskineri” och ”fullt ut acceptera 
den sociala kontrollen eller det rådande normsystemet.”184 

Att böndernas vana att bära skägg höll på att civiliseras bort står utom allt tvivel, även om 
tidpunkten är omdebatterad. Nils-Erik Villstrand menar att elitens renrakade ideal mot slutet av 
1600-talet har börjat få fäste även inom allmogen genom att bönderna då börjar klippa av sig de 
stora skäggen till förmån för långa slokmustascher.185 Lennart Eriksson anser istället att de 
svenska bönderna ännu vid 1600-talets slut bar ordentliga skägg186 medan Karin Sennefelt slår 
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fast att ”långt hår och skägg var bondeattribut”, åtminstone i Dalarna, ännu vid 1700-talets 
mitt.187 I början av 1700-talet återkom dock skägget inom krigsmakten i mustaschens skepnad. 
Att den verkligen höll sin noga ansade, svärtade och vaxade form bevakades dock noggrant. I 
början av 1700-talet reste exempelvis Dalregementets fältskärsgesäll vanligtvis i maj månad runt 
i regementet och klippte och rakade alla. Och den som själv egenmäktigt hade låtit klippa eller 
raka av mustaschen före detta fick plikta med spöstraff.188 

Fram mot slutet av 1600-talet inträder åter en reaktion mot soldaternas långa hår. 
Centralmakten kräver nu att håret ska samlas upp i en pung med rosett på nacken, den s.k. 
hårpungen (närmast ett slags mindre hårnät) eller åtminstone förvaras invikt under hatten. 
Hårpungen ersätts i sin tur på 1720-talet av stångpiskan, typiskt nog hämtad från såväl den civila 
mansdräkten där den precis hade blivit högsta mode och den prestigefyllda preussiska armén. 
Det fanns genomgående ett tydligt samband mellan militärt och civilt mode, särskilt så för 
officerarna. Skillnaderna mellan militärt och civilt uppfattades överhuvudtaget ännu vid 1700-
talets början inte som särskilt stora eller ens särskilt viktiga, något som dock skulle komma att 
förändras under seklets gång.189 Stångpiskan var ursprungligen enbart ett sätt att fånga upp 
soldatens långa hår i nacken genom att fläta och linda det hårt med svarta band. Med det kring 
mitten av seklet dominerande koketta herrmodet följde emellertid betydligt hårdare estetiska 
krav på soldaterna. Piskans längd standardiserades nu till en aln, och den skänktes stadga genom 
en inflätad ståltråd. Tidigare hade de soldater som ännu inte uppnått den fodrade hårlängden 
tillåtits att stoppa upp håret i hatten medan det växte ut. Detta tolereras nu inte längre och de 
korthåriga får tills vidare använda sig av inflätat löshår. Den reglementerade hårlängden 
medförde att soldaten inte kunde klippa sig hur han ville ens hemma på roten; vilket kan ses som 
ett exempel på hur den militära disciplineringen tränger in också i det civila samhället. Till de 
många bestämmelserna rörande soldaternas frisyrer från 1700-talets senare del ingår också de 
pudrade lockarna vid öronen. Varje soldat skulle, under hot om stränga straff, alltid medföra 
puder (i regel vetemjöl), papiljotter av papp, svart mustaschvax och piskband.190 

De soldater som vid epokens inledning hade uppmanats hålla håret borta från ansiktet med 
hjälp av hårpung eller hatt hade ett halvt sekel senare ersatts av soldater som skulle vara 
proportionerliga, symmetriska och enhetliga också på huvudet: 

Håret kammas slätt öfver hufvudet och dehlas jämt till låckar på sidorna, lika mycket till hvardera, klippers 
och spetsas uppifrån underåt och upplägges efter den i regementet brukliga methode, hwarför hwar afton 2 
lockar i papper upplägges på hwardera sidan, den ena öfwer den andra. Ingen Karl får klippa sig Touppe 
(=pannlugg), utan håret måste framifrån wåga sig så långt att det räcker till piskbandet. Piskan måste vara 
styf och slätt, proportioneradt efter Karlens längd, med en tåfs i ändan i samma färg som dess egna hår av 3 
fingrars bredd.191 

 

3.2.6 Ordning, tukt och lydnad 

De hierarkiska och uniforma idealen, liksom den totalitära lusten att reglera och dominera, 
avspeglades alltså inte enbart inom den materiella utan också inom den kroppsliga estetiken. 
Detta märks inte minst i marschen genom hur kropparna förhåller sig till varandra i rummet.  

                                                
187 Sennefelt 2001, s. 215. 
188 Beckman 1997, s. 9-10. 
189 Corvisier 1979, s. 171, 196. 
190 Beckman 1997, s. 9-10; Bellander 1973, s. 302, 326-327, 335, 608; Broby-Johansen 1978, s. 169, 171; Roche 
1994, s. 222-223. 
191 Beckman 1997, s. 9-10. 
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Det marscherande kompaniet om 150 man var uppdelat i sex stycken s.k. divisioner. I 
divisionerna marscherade soldaterna fyra man i bredd (liksom bataljonens slagordning hade ett 
djup om fyra man) och sex man i djup.192 Enligt 1701- och 1732-års reglementen förordades 
soldaterna marschera med ”Hufwudet rakt och oprätt […] långsamt och jämt / men likväl alltid 
friskt der hoos.”193 Varje division leddes av en officer eller en underofficer. Mellan den tredje 
och fjärde divisionen, vilka var beväpnade med pikar, bars kompanifanan.194 

Soldaterna marscherade således som vore de fastlåsta i ett osynligt rätvinkligt rutnät. 
Under marsch tilläts de inte lämna sin plats i ledet annat än med tillstånd och sällskap av sitt 
närmaste befäl: ”Skulle någon behöfwa at affträda / sändes med honom en UnderOfficerare eller 
Corporal, som honom återförer.”195 I 1781-års reglemente har bestämmelserna specificerats 
ytterligare (även om det är mycket möjligt att detta endast är en kodifiering av tidigare praxis): 

Då Colonnen marcherar igenom någon By, nyttjas Trumslagare och Pipare, utom dem som äro beordrade til 
ofvannämde Avertiffemente, at skaffa vat[te]n åt Soldaterne, som ej få gå ur deras leder […] ock ofta rasta 
på landsvägen, då det kan ske i Colonne, allenast at man rättar Plutonerne eller Divisionerne och låter lägga 
ner Geväret Compagnie vis. Manskapet lägger alltid ner geväret efter commando, och sätta sig bredevid 
geväret, men få ej lof at gå derifrån utan tillstånd af sina Officerare. […] När Stälning slås, stiga Soldaterne 
strax up, Geväret uptages, och göres på Axel, genom vanliga Commando ord och Tempo, och Colonnen 
sättes åter i Marche.196 

Det var emellertid inte enbart soldaterna som disciplinerades i marschen. Inte heller officerarna 
eller underofficerarna tilläts lämna sina platser i leden utan särskild anledning: ”alla Officerare, 
som äga Hästar / at rida / dock at de blij wid sina divisioner; Men när någon wil rida derifrån / 
begiäres tillstånd dertill aff den commenderande Officeraren.”197 Om kompaniet passerade 
genom en stad var officerarna ålagda att sitta av och leda sina respektive divisioner till fots. 
Först när de kom ut ur förstaden tilläts de åter stiga till häst.198 Denna rumsliga disciplinering 
kan kanske tyckas oskyldig, men man bör då dra sig till minnes också de ovan beskrivna 
kroppsliga och materiella disciplinära uttrycken. Jag menar att den rumsliga disciplineringen 
måste förstås tillsammans med dessa andra uttryck – vari enhetsuniformen bara är det mest 
tydliga exemplet – som en politisk kommunikation, där marschen lärde ut centralmaktens 
suveränitet genom att visa upp underkastelse och lydnad. När centralmakten kräver att 

hwar och en Officerare, utan något wijdare rubbande / både i Stånd och marcher förblifwer wid sin 
hufwuddivision af sit Compagnie; Ty har och Kongl. Maytt. till den ändan låtit författa effterfölliande 
Förordning / hwareffter alla så i Stånd som marcher, både med Compagnier och Reglementer sig hafwa at 
rätta och regulera199 

                                                
192 Fyra kompanier, dvs. 24 divisioner, i marschföljd bildade därmed fyra parallella led om vardera 150 man. ”Helt 
om” och den 600 man starka bataljonen var uppställd i slagordning. 
193 1701-års reglemente, s. 8; 1732-års reglemente, s. 8. 
194 1701-års reglemente, s. 8, 156-157, 184-188; 1732-års reglemente, s. 8, 156-157, 184-188 ; 1751-års reglemente, 
s. 358-363; 1781-års reglemente, s. 15, 219-222; Bennedich, Carl: Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning 
sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta tider. Band I . Utg. Generalstaben. Stockholm 1918-1919, 
s. 222; Bennedich 1918-1919, Band III, s. 518; Wernstedt, Folke: Kungl. Svea Livgardes historia. Band 4, 1660-
1718. Stockholm 1954, s. 166, 177-178. 
195 1751-års reglemente, s. 360-361; 1701-års reglemente, s. 184-188; 1732-års reglemente, s. 184-188; 1781-års 
reglemente, s. 13. 
196 1781-års reglemente, s. 13-16. 
197 1701-års reglemente, s. 186; 1732-års reglemente, s. 186. 1751-års reglemente, s. 361; 1781-års reglemente, s. 
13, 222. 
198 1701-års reglemente, s. 184-188; 1732-års reglemente, s. 184-188; 1751-års reglemente, s. 352, 362-363; 1781-
års reglemente, s. 222. 
199 1701-års reglemente, s. 156-157; 1732-års reglemente, s. 156-157. 
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så visar centralmakten inför lokalsamhället sin vilja liksom sin faktiska förmåga till att 
kontrollera och styra inte bara det simpla manskapet utan också officerarna, varav de flesta var 
adliga. Utan att för den skull dra denna tanke för långt kan man således tolka den rumsliga 
disciplineringen av officerarna som ett lokalt förevisat uttryck för centralmaktens makttillväxt 
och suveränitetssträvande liksom för adelns allt mer kringskurna självständighet.200 

Det mest påtagliga intrycket av den rumsliga disciplineringen torde dock ha varit den 
repressiva centralmakten, dess påtagligt förevisade förmåga att styra sin krigsmakt och få 
soldaterna att underordna sig och lyda. Givet den lokala referensramen där husbondeväldets 
hierarkiska världsbild aldrig var långt borta, var detta möjligen ett av de maktens uttryck som 
gjorde allra starkast intryck på lokalsamhället. I marschen såg lokalsamhället hur vuxna män – 
varav många säkerligen var kända som hårda karlar, vilka själva satte en stolthet i att stå fria 
från husbönder – till synes frivilligt underkastade sig, som vore de fasthållna av en osynlig hand 
av disciplin. Vilken respekt och rädsla vilade inte bakom denna underordning? För många i 
lokalsamhället kunde det nog räcka med att själv betänka de ständiga problemen med att 
kontrollera de egna barnen eller det egna tjänstefolket för att få perspektiv på detta. Den 
synliggjorda maktens princip – där ”bara makt som såg ut som makt var makt”201 – kunde 
knappast få ett mer drastiskt och tydligt uttryck än centralmaktens ägandemarkering över dessa 
förevisat lydiga kroppar. 

 Soldaterna och officerarna iscensatte emellertid inte – genom att röra sig i ett schackrutigt 
mönster av strängt ordning och hierarki – enbart sin egen repressiva underordning under 
centralmakten utan i lika stor utsträckning en särskild politisk estetik. Foucault beskriver i sitt 
uppslagsrika verk Övervakning och straff en medalj till minne av Ludvig XIV:s första 
truppmönstring den 15:e mars 1666:  

Till höger står konungen, med höger fot framflyttad och leder själv exercisen med en käpp. Till vänster ser 
man flera led soldater framifrån, uppställda bakom varandra; de sträcker ut armen i höjd med axeln som 
håller geväret exakt lodrätt; de för fram höger ben och vänder vänster fot utåt. På marken löper linjer som 
skär varandra i rät vinkel och som under soldaternas fötter bildar stora rutor som tjänar som riktmärken för 
de olika faser och ställningar som ingår i exercisen. Långt borta i fonden ser man en klassisk arkitektur 
avteckna sig. Palatsets kolonner utgör en fortsättning på dem som bildas av de uppställda soldaterna och de 
upprätta gevären, liksom stengolvets rutmönster förmodligen utgör en fortsättning på exercislinjerna.202 

Poängen är inte här att soldaternas faktiska rörelsemönster i marschen var lika reglerade som de 
avbildade soldaternas är i medaljens exempel. De marscherande soldaterna tilläts faktiskt inom 
ramen för rotar och led en inte försumbar kroppslig frihet: så skulle de bl.a. bära sina ”Gewär på 
Axlan / eller det så till bära som dem beqwämligast faller […] Men så böre de icke destomindre 
alt jämt blij gående uti Rotar och Leder.”203 Och detta är en grad av kroppslig disciplinering som 
inte har hårdnat i och med 1781-års reglemente då soldaterna fortsatt tillåts ”at bära geväret som 
dem beqvämligast faller, och på hvilken axel de behaga, eller kasta geväret på ryggen, allenast 
at mynningen blifver up åt.”204 Poängen är istället att Foucault har spårat en intressant estetisk 
parallell mellan militär exercis och klassicistisk arkitektur, i vilken den militära kroppsliga 

                                                
200 Krigs-artiklar 1998. Också de nya krigsartiklarna innebar en kraftigt ökad rättslig disciplinering av officerskåren 
jämfört med tidigare. Krigsartiklarna fortsatte dock att stadga olika straffskalor samt olika påföljder för samma brott 
begånget av officerare och manskap.  
201 Englund 1994, s. 380-381. 
202 Foucault 2003, s. 189. 
203 1701-års reglemente, s. 184-188; 1732-års reglemente, 184-188; 1751-års reglemente, s. 360-361. 
204 1781-års reglemente, s. 12. 
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disciplineringen snarare än destruktiv bör förstås som en konstruktiv vilja till att omskapa 
samhället, och anpassa kroppen, utifrån vissa bestämda estetiska och politiska ideal. 

Martin Olin skriver, i sin tidigare refererade studie, att 

ordnandet av det stora porträttgalleriet på Drottningholm [svarade] mot en tidstypisk impuls att visualisera 
hierarkier och att underordna det individuella till förmån för kollektiv identitet. Enformigheten var en 
eftersträvad estetisk effekt. Långa rader med snarlika, uniformsklädda officerare avporträtterade i enhetligt 
format vittnade om resurser, modernitet, subordination, behärskning. Idealen i Ludvig XIV:s Europa var 
palats med oräkneliga fönsteraxlar, långa sviter av salar och gallerier med högryggade stolar längs väggarna, 
drillade, uniformerade arméer och en effektiv förvaltning. Senbarockens porträttgallerier var uppvisningar i 
en typ av disciplinerad koreografi som, i stram symmetri och kollektiv underordning, gestaltade den rådande 
ordningen som skönhetsideal.205 

Detta är således samma estetiska grundprinciper som manifesteras i den marscherande 
krigsmakten: skönhet genom uniformitet, symmetri och upprepning, där det vackra likställs med 
det imponerande och där ordning först och främst uppnås med hjälp av geometriska mönster, 
räta vinklar och öppna ytor.206 

Såsom Lilian Andersson har påpekat rymmer dessa estetiska ideal en vilja att omforma 
världen efter rationella premisser och skapa ordning i oordningen. Allra mest tydligt blir detta 
kanske i de väldiga ansträngningar som då gjordes att omforma de medeltida städerna efter 
antika förebilder. Men lika rationella som de tidigmoderna städernas rutnätsplaner tycktes vara i 
teorin, lika irrationella visade de sig vara vid genomförandet. Inställningen att fullständigt förbi-
se städernas empiriska förutsättningar skapade väldiga problem i form av höjdskillnader och 
rivningar av byggnader.207 Samma totalitära anspråk återfinns dock i marschen och de skapade 
liknande praktiska problem där. Reglementena försöker på olika sätt lösa dessa, inte sällan 
genom oändligt komplicerade regler för hur officerarna exempelvis ska dirigera manskapet i den 
händelse marschvägen skulle blir för smal för att marschera fyra man i bredd, vilket inte kan ha 
varit alltför ovanligt på 1700-talets svenska vägar. De problem som tidens vurm för geometriska 
former medförde för stadsplanerarna drabbade dock inte alla aspekter av det militära livet varför 
exempelvis de militära fältlägren, som Peter Englund påpekar, kunde göras till  

små under av rektangulära former och gyllene snitt, där snart sagt vartenda tält, varenda häst och vagn hade 
sin noggrant uppmätta plats. Och när man betraktar en skiss över sådana här förläggningar med dess 
vinkelräta gator och geometriskt precisa tältrader är det en sak som slår en: det är inte härlägret som imiterar 
den moderna staden, utan den moderna staden som imiterar härlägret.208  

Ett motsvarande estetiskt släktskap går att se i barockträdgårdens urbaniserade natur. Karin 
Johannisson som har beskrivit barockträdgården, liksom hur barockens natursyn på ett intimt 
sätt hängde samman med dess människosyn, skriver:  

Den franska trädgården innebar att ett stycke natur lyftes in i direkt anslutning till boendemiljön, men 
anpassades till människan och berövades sin ursprunglighet genom att rensas, klippas, tuktas och omformas 
efter klassicismens ideala former. Ambitionen var en arkitektonisk komposition efter strängt regelbundna 
principer med fasta proportioner och figurkomponenter inom slutna geometriska ramar. Den stod som 
estetisk och etisk motpol till den vilda naturen, som var den i alla avseenden laglösa naturen; till trädgårdens 

                                                
205 Olin 2000, s. 253. 
206 Olin 2000, s. 226, 253. 
207 Andersson, Lilian: Stadsplaneformernas ideologiska laddning. I Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingeman: Om 
ideologi och ideologianalys. Uppsatser och texter utgivna av Sven-Eric Liedman och Ingeman Nilsson. Göteborg 
1989, s. 135-136, 140. 
208 Englund, Peter: Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm 2000, s. 
265. 
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centrala idéfunktioner hörde också att demonstrera hur det vilda och obändiga avväpnades sin farlighet, 
tämjdes till anpassning och bands inom ett fast lagsystem. Trädgården blev ett stycke snöpt natur209  

På samma sätt som trädgården – liksom för den delen också odlingslandskapet210 – förmedlade 
de estetiska värdena ordning, balans och överskådlighet och materialiserade förhoppningen om 
att människan skulle kunna göra sig till herre över naturen, tukta den, och kontrollera dess vilda 
och farliga krafter211; iscensatte, menar jag, den marscherande krigsmakten föreställningen om 
hur människan genom ordning, tukt och lydnad kunde göra sig till herre också över sig själv: 
hur den syndfulla människan kunde förvandlas till något välordnat, rationellt och vackert. Detta 
är ett tema som vi ska återkomma till längre fram. 

Men det finns här ytterligare ett lager mening. På samma sätt som den strängt tuktade 
trädgården ytterst kom att tolkas som en maktpolitisk allegori över det föredömliga i den 
hierarkiska samhällsideologin i allmänhet och den kungliga absolutismen i synnerhet212; kan, 
menar jag, den marscherande krigsmakten på motsvarande sätt ha förståtts som en parallell till 
behovet av hierarki och statlig maktkoncentration i samhället. I den marscherande krigsmaktens 
ordning och enhet kunde det samhälleliga kaos – tvedräkten – som ständigt hotade besvärjas. 
Marschen blev därigenom istället en symbol för hur endräkten kunde uppnås. Den kraft, 
effektivitet och endräkt som den marscherande krigsmakten uppvisade borde – och kunde – med 
hjälp av disciplin, suveränitet och konformism överföras till samhället. Om enbart undersåtarna 
lydde och litade till sin överhet kunde samhället ledas framåt: på samma goda sätt som fartyget 
styrdes av sin kapten skulle krigsmakten ledas av sina officerare. 
 

3.2.7 Marschen som statligt våldshot 

Marschens estetiska och kroppsliga disciplinering för oss över till marschen tolkad som ett 
statligt våldshot. Många har velat lyfta fram det över lokalsamhället hängande statliga våldshotet 
som betydelsefullt för frånvaron av större uppror i Sverige åren mellan Klubbekriget på 1590-
talet och Dalupproret 1743. Delvis i polemik med Eva Österberg skriver Martin Linde: 
”Frånvaron av bonderevolter efter 1540-talet berodde inte enbart på förekomsten av legala 
kanaler och statlig lyhördhet. En omständighet som torde ha svalkat mycken upprorisk iver var 
den stående armé som sattes upp efter Dackefejden 1542-1543.”213 Som vi inledningsvis kunde 
precisera påverkades den upproriska ivern emellertid inte så mycket av centralmaktens faktiska 
förmåga till våld som hur detta förhållande förmedlades till lokalsamhället på ett trovärdigt sätt. 
Anders Floréns begrepp kampkonjunktur214 – definierat som ”den uppfattning bönderna hade av 
möjligheterna att göra uppror och vilka taktiska överväganden man gjorde.”215 – medför att vi 
bör rikta vår uppmärksamhet mot lokalsamhällets uppfattning av centralmaktens våldsförmåga. I 

                                                
209 Johannisson, Karin: Det sköna i det vilda. En aspekt på naturen som mänsklig resurs. I Frängsmyr, Tore (red.): 
Paradiset och vildmarken – Studier kring synen på naturen och naturresurserna. Stockholm 1984, s. 33. 
210 Englund 1994, s. 489; Thomas, Keith: Människan och naturen. Stockholm 1988, s. 292: ”Trädplanteringar, 
förklarade Walter Blith år 1653, kunde vara kvadratiska, triangulära, rektangulära, ovala eller cirkelformade, men 
de fick inte bli ’ociviliserade och förvittrade’; en rak häck var ’en fröjd’. Örter och blommor skulle vara planterade 
’i likformiga grupper’. […] Prydlighet, symmetri och formella mönster hade alltid varit det typiskt mänskliga sättet 
att antyda en åtskillnad mellan odling och natur. Men trenden att plantera likformigt minskade inte under nya tiden, 
snarare ökade den.” 
211 Johannisson 1984, s. 40. 
212 Johannisson 1984, s. 34, 39. 
213 Linde 2000, s. 27. 
214 Florén 1987 (a), s. 64-65. 
215 Karlsson 1994, s. 210. 
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frånvaron av ett källmaterial som uppehåller sig vid denna kan vi istället söka rekonstruera hur 
våldshotet formulerades i lokalsamhället: hur hotet om våld synliggjordes i marschen. 

De marscherande kompaniernas våldshot är både flerbottnat och motsägelsefullt. Liksom 
hos den stränge men välmenande fadern ryms där en vilja till att båda älskas och fruktas. Den 
till synes paradoxala handen som samtidigt slår och smeker fångas nog bäst i patriarkens behov 
av aktning, att aktas i ordets dubbla mening. Hotet grundar sig i asymmetrin, den påtagligt 
ojämlikt fördelade makten i relationen. Kanske leder ordet hot tanken fel eftersom hotet alls inte 
behöver artikuleras. Det är den svage, som mot bakgrund av sin utelämnade position, upplever 
dominansen som hotfull. Det är dennes ständiga anpassning i relationen, inte de reella 
maktförhållanden, som hindrar hoten från att artikuleras och våldet från att bryta ut. Våldshotet i 
marschen är omisskännligt, men kan ändå vara svårt att få syn på. Delvis beror detta säkerligen 
på att det kan sägas ha varit påklätt andra positiva meningar. Om man väljer att betrakta hotet på 
detta sätt kan marschens uttryckta kungliga makt och härlighet sägas vara olika sidor av samma 
undflyende hot, som förutsätter, kompletterar och stärker varandra.  

Den i marschen förevisade militära makten – vapnen, disciplinen och mängden män – har 
talat ett repressivt maktspråk. Denna maktdemonstrations effekt står närmast att jämföras med 
dåtidens galgbackar, vars steglade kroppar skulle vara menigheten till varnagel, eller nutidens 
preventivt patrullerande polisbilar. Våldet omsätts bara sällan i praktiken och stannar som regel i 
periferin men är i sin lågintensiva kontinuitet ändå påtagligt närvarande. Mot bakgrund av att 
militärmakten har använts polisiärt vid de ändå inte så få mindre oroligheterna, och därtill 
framgångsrikt,216 måste man närmast utgå från att människorna har uppfattat marschens 
innebörd av maktdemonstration, hot och potentiellt våld.  

Indelningsverket etablerade centralmakten militärt i lokalsamhället med en tidigare 
oöverträffad kraft och omfattning. Det nya systemet integrerade förvisso lokalsamhället i den 
militära sfären av samhället på ett nytt sätt, vilket också erkändes i benämningen av förbanden, 
men även om man där kan tänkas ha uppfattat de lokalt förlagda soldaterna och officerarna som 
sina egna så är det samtidigt svårt att se att lokalsamhällets människor inte skulle ha uppfattat 
krigsmakten som en maktmanifestation från en alltmer påtagligt närvarande centralmakt. Det 
går knappast att tala om någon decentralisering av det statliga våldsmonopolet: den indelta 
krigsmakten var varken en milis eller en värnpliktig medborgararmé. I frånvaron av en civil 
våldsapparat var den militära våldsapparaten istället centralmaktens enda repressiva resurs. Den 
indelta krigsmakten, tydligast förevisad lokalsamhället i marschen, var, eventuellt vid sidan om 
ett ökat resursuttag, det mest påtagliga beviset för en allt mer lokalt närvarande centralmakt. 
Hotet får sin trovärdighet just genom var det uttalas. Detta blir tydligt i ljuset av dalallmogens 
marsch till Stockholm 1743. Dalallmogen försökte i sin marsch att efterlikna den militära 
marschen och iscensätta samma kraft, ordning och våldshot som centralmakten kunde uppvisa. 
Men det för centralmakten verkligt skrämmande (och förnedrande) var att dalallmogens marsch 
gick till centralmaktens viktigaste arena: huvudstaden. Att hotet artikulerades mitt i det egna 
nervcentrat. Tydligare än så kunde inte centralmaktens maktlöshet manifesteras. Den indelta 
krigsmaktens marscher manifesterade i sin tur centralmakten för lokalsamhället, i 
lokalsamhället. De var ett mycket påtagligt bevis för hur ständigt närvarande centralmakten och 
dess våldsmonopol var och hur förödande det vore att glömma bort det. Marschens 
maktmanifestation spriddes dock inte lika över landet. I landskapet eller länets perifera delar, i 
det indelta regementets utkanter, passerade bara det egna häradets kompani. I dess centrala 
delar, nära regementets övningsplatser, sammanstrålade däremot kompanierna och kom där att 
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använda samma vägar, vilket måste ha förmedlat en mer imponerande militär närvaro. 
Sammantaget bildade på detta sätt det marscherande kompaniet lokalsamhällets repressiva 
referensram. Först inför det förevisade kompaniet gick det att förstå den verkliga omfattningen 
av kungens makt och härlighet. 

Centralmakten var i behov av både legitimitet och fruktan. Därför kunde inte hotet om 
våld uttryckas med höjd och knuten näve, åtminstone inte enbart. Genom det manifesterade 
samhällsbeskyddet fick den repressiva maktdemonstrationen samtidigt ett legitimt uttryck. 
Marschens beskydd rymmer dock närmast i sig själv ett latent hot om våld. Insikten om att vara 
utelämnad åt sin beskyddare, medveten om att någon annan innehar ett monopol på våld, kan 
givetvis passivisera och avskräcka. Lokalsamhället torde dock ha haft mycket svårt att värja sig 
mot det i beskyddet inbäddade hotet eftersom det så att säga var uppblandat med legitimitet och 
därtill också kan sägas ha varit självförvållat genom dess eget krav på beskydd. 
Manifestationens subtila hot och flerdimensionella innebörd försvårar ett tydligt 
avståndstagande eller motstånd från lokalsamhällets sida.  

Vidare bidrog den kroppsliga och materiella estetiken till att fjärma knektarna från 
lokalsamhället. Den visade att de hade lämnat sina tidigare lojaliteter för den kungliga och 
militära regimen och detta gjorde i sin tur våldshotet trovärdigt.217 Marschen är således ett 
tydligt exempel på att också ett påtvingat handlande är meningsbärande. Det är de synliggjorda 
offentliga handlingarna – exempelvis av bifall och acceptans – och inte de inre, osynliga, 
ambivalenta känslorna, som är socialt och politiskt bindande för utövaren och meningsfulla för 
betraktaren. David Kertzer exemplifierar detta fenomen med nazihälsningen. Hälsningen, vilken 
uttryckte bifall, drog en tydlig politisk skiljelinje. Hälsningen uttryckte emellertid bifall oavsett 
uppsåt. Även om hälsningen gjordes med så att säga falskt uppsåt framkallade den, förutom inre 
skuldkänslor, för betraktaren en känsla av gemenskap och styrka om denne var nazisympatisör 
och en känsla av isolering och fruktan om denne var motståndare: ”Socially and politically 
speaking, we are what we do, not what we think.”218 Soldaten – iklädd en estetisk och 
disciplinär kunglig symbolik – förmedlade en exklusiv kunglig lojalitet till det betraktande 
lokalsamhället alldeles oavsett om han gjorde detta i motstånd med sitt inre. Därav följer också 
att jag inte kommer att fördjupa mig närmare i knektarnas politiska sympatier eller bindningar 
till lokalsamhället. Det var knektarnas förevisade underkastelse och den kungliga dominansen 
som var meningsbärande för lokalsamhället – soldaternas enighet och lojalitet till centralmakten, 
samhällsordningen och officerarna medförde dåliga kampkonjunkturer. Kanske bör det ändå 
påpekas att en långvarigt förevisad lojalitet sannolikt är svår att inte internalisera på sikt. Själva 
deltagandet i marschen liksom dess publika lojalitetsbekännelse har förmodligen stärkt 
soldaternas lojalitet till centralmakten på motsvarande sätt som den har fjärmat dem från deras 
lokala. Deltagarna börjar betrakta sig själva genom ögonen på sina betraktare och uppgår så 
småningom i ett kollektiv. 

En porträtterad kung med handen vilande på värjan var liksom marschen en 
maktmanifestation som inte kunde missförstås. Vapen, soldater och disciplin var sannolikt ett av 
de mest effektiva tecknen på makt, då de så att säga låg närmast maktens ursprung: våldet. Mot 
bakgrund av den synliggjorda maktens princip menar jag att man emellertid inte bör underskatta 
betydelsen av det som jag här har valt att kalla för den kungliga härligheten, också ur ett 
perspektiv av repressiv maktdemonstration. Det högljudda, vräkiga, dominanta, kort sagt 
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barocka, estetiska formspråket – fångat i uniformer, fanor, musik, disciplinär ordning, den blå 
färgen, kungliga lejon, kronor och monogram – var ett tydligt maktspråk. 

Marschen hävdade – lokalt, kontinuerligt och visuellt – centralmaktens militära 
våldsmonopol. Denna hotfulla manifestation torde, menar jag, ha varit en av de viktigaste 
negativt konstituerande faktorerna för lokalsamhällets kampkonjunkturer. Därmed också sagt att 
marscherna ingalunda determinerade kampkonjunkturerna. Dalregementet genomförde 
exempelvis regementsmöten och därtill hörande marscher ungefär vart annat år under de båda 
decennier som föregick dalaupproret.219 

Avslutningsvis ska vi rikta fokus mot marschens minsta gemensamma nämnare: 
kungamakten.  
 

3.2.8 Marschen som kunglig manifestation 

Människorna i lokalsamhället bar alla på föreställningar om centralmakten vilka till 
övervägande del tog sin utgångspunkt i lokala referenser. Den abstrakta statliga överheten blev 
greppbar först genom att den sattes i hierarkisk relation till den lokala välbekanta överheten. För 
en kultur upptagen av hierarki blev sannolikt föreställningen om hur den förnäme kaptenen, 
prästen eller häradshövdingen själv enbart var en tjänare det tydligaste tecknet på 
centralmaktens storhet. Tanken på att den långa hierarkin av höga herrar fortsatte långt över 
kaptenen – att denne i detta nationella sammanhang snarast var en tämligen underordnad person 
– torde ha imponerat.  

Det marscherande kompaniet utvecklade sig enligt min mening till en av de mest påtagliga 
lokala manifestationerna av centralmakten och konstituerade därigenom lokalsamhällets 
föreställningar om denna. Den kostsamma, storslagna, prakt- och kraftfulla manifestationen 
bidrog till att formulera den politiska referensram, varmed lokalsamhället överhuvudtaget kunde 
föreställa sig centralmakten. 

Såväl Mikael Alm som Mårten Snickare har visat hur de rojalistiska ceremonierna förblev 
oförändrade trots att den politiska kontexten genomgick flera stora skiften under karolinskt 
envälde, frihetstida parlamentarism och gustavianskt envälde: 

Så exempelvis var det rumsliga arrangemanget i Rikssalen i allt väsentligt detsamma – frihetstidens 
maktlöse kung satt liksom Gustaf III i ett upphöjt centrum. Den slående diskrepansen mellan kungens 
faktiska maktposition och hans rumsligt centrala position vid frihetstidens riksdagar kan förstås utifrån den 
spänning som tycks ha funnits mellan å ena sidan kungens praktiska maktlöshet och å andra sidan hans stora 
symboliska värde och legitimerande funktion i det politiska livet. […] Den kungliga skruden behölls så att 
säga i all sin glans, men utan faktiskt innehåll. När Gustaf III 1772 återupprättade kungamakten kunde han 
ikläda sig denna konserverande kungaskrud och återigen fylla den med politiskt innehåll220 

Karin Sennefelt återger en talande episod från riksdagen 1755-56 där sekreta utskottet – det 
regimens maktcentra varifrån bondeståndet var utestängda – diskuterade sina farhågor över vad 
som skulle kunna hända ifall allmogen fick klart för sig att ”Kungl. Maj:t” egentligen avsåg 
rådet, vari kungen visserligen hade del men var i klar minoritet.221 Också Göran Malmstedt har i 
sin undersökning av de frihetstida kungarnas ideologiska tilltal i böndagsplakaten 
uppmärksammat detta fenomen. Han frågar sig bl.a. ”hur kungamakten gestaltade sig inför 
folket och hur dess prestige kunde bevaras, som det förefaller, intakt under denna 
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svaghetsperiod” och varför ständerregimen tillät ”kungarna att på detta sätt uppträda inför folket 
som kraftfulla ledare med patriarkala och närmast teokratiska drag, vilket underbyggde en 
kungaroll som inte stod i samklang med statsskicket”.222 Av allt att döma tycks detta framför allt 
hänga samman just med att man tvivlade på allmogens lojalitet till det nya regeringssättet och 
därför kände sig tvingade till att tona ned kungens marginaliserade politiska roll i detsamma. 
Till kungens viktigaste funktion i det frihetstida regeringssättet hörde därför att symboliskt låna 
sitt namn till det som ständer och råd helt i enlighet med grundlagen suveränt beslöt. Oron för 
allmogens politiska sympatier kvarstod under hela epoken och höll därmed kvar regimen i den 
olyckliga situationen där man inte öppet vågade propagera för den egna saken utan istället fick 
förlita sig på lånad legitimitet från sin egentliga motståndare.223 Som Malmstedt skriver ville 
inte regimen ”att kungamaktens reella svaghet skulle exponeras öppet inför en allmoge som 
antogs vara kungatrogen. Den kungabild som framträdde i böndagsplakaten betraktades 
sannolikt av makteliten som en ofarlig illusion, som bidrog till att bevara centralmaktens 
legitimitet gentemot de breda folklagren.”224 Lånad legitimitet är emellertid – som utvecklingen 
skulle visa – en mycket osäker grund för varje regim. 

Som denna undersökning har visat har marschen bidragit till en ideologisk-symbolisk 
eftersläpning sedan enväldets dagar, vilken kom att legitimera kungamakten snarare än 
ständerväldet och som inte alls stämde överens med frihetstidens reella maktförhållande. I just 
marschens fall torde dock följderna ha blivit särskilt allvarliga: genom att centralmaktens 
militära framtoning tilläts behålla sin kungliga form lyckades kungamakten bevara den 
symboliska kontrollen över centralmaktens primära uppgift och därigenom också grunden för 
dess legitimitet. 

Marschens förhållandevis oföränderliga och återkommande karaktär har i sig varit 
meningsbärande. Likt alla framgångsrika ritualer använder sin standardiserade och repetitiva 
form till att förmedla en känsla av stabilitet och legitimitet,225 lyckades marschen koppla 
samman krigsmakten och kungamakten och göra dem till någonting evigt och oomkullrunkeligt. 
Marschen torde därmed ha upprätthållit den äldre föreställningen om kungen som en militär 
beskyddare. Liksom i fallet med de böndagsfirande frihetstida regenterna har den marscherande 
kungliga krigsmakten sannolikt bidragit till att knyta ihop det osäkra nuet med det stolta 
förflutna.226 Mot bakgrund av de enorma påfrestningar som framför allt det Stora nordiska kriget 
hade inneburit för denna föreställning, liksom mer konkret för tilltron till indelningsverket, torde 
marschen ha varit betydelsefull för att återupprätta detta förtroende. 

Tillsammans med andra kungliga tilltal bidrog marschen till att cementera föreställningen 
om en kunglig kontinuitet; den frihetstida omvälvningen hade inte ändrat på något 
grundläggande. Överheten utgick fortfarande från kungen, vilken bodde med kungafamiljen i 
sitt slott och som med sin krigsmakt fredade landet. Politiskt var han givetvis handlingsförlamad 
och han kunde inte längre skydda bönderna, det fanns det många sorgliga bevis för; men detta 
diskrediterade inte honom så mycket som de krafter som höll honom fjättrad. Ständerväldets 
frånvaro i lokalsamhället gjorde det sannolikt – i takt med att minnena från enväldet bleknade – 
allt svårare att förstå varför kungamakten borde vara politiskt försvagad liksom vad som var 
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värdet av den inre politiska splittringen som blev följden av denna maktdelning.227 Ur ett längre 
perspektiv får denna defaitistiska tystnad anses ha varit förödande för ständerväldets legitimitet 
och sannolikt bidragit till att undergräva regimens politiska förankring i lokalsamhället. 
Ingenstans i marschen fick ständerväldets motsvarigheter till kungamaktens myter sitt uttryck; 
t.ex. föreställningen om hur ständerna hade räddat landet undan en maktfullkomlig kungamakt. I 
vilken utsträckning detta verkligen försvagade dess maktposition inrikespolitiskt, och på så sätt 
förorsakade den isolering liksom den avsaknad av politiska stödtrupper som ständerregimen 
fann sig stå inför 1772, är givetvis en fråga som inte här kan få sitt svar. Visst är dock att Gustav 
III efter sin statsomvälvning med stor framgång valde att framställa sig själv i tydlig kontrast till 
ständerväldet. Det var den nye enväldige kungen som hade återställt samhällets trygghet, enhet 
och ordning. Det var han ensam som hade återupprättat samhällets concordia.228 
 

3.3 Marschen som social disciplinering 

3.3.1 Den sociala disciplineringen 

Den tidigmoderna absoluta staten kom, genom sina allt högre ställda krav på samhällelig 
suveränitet, att alltmer intressera sig för och exploatera nya samhälleliga sfärer. Det är i ljuset av 
denna unga hungriga statsmakt som den tyske historikern Gerhard Oestreich tecknar den sociala 
disciplineringen. Den absoluta statens ambitioner om ett välordnat, rationellt och effektivt 
samhälle krävde givetvis dygdiga och lydiga undersåtar. Följden blev en genomgripande 
samhällelig fostrings-, bildnings- och disciplineringsprocess som, menar Oestreich, ytterst 
innebar en självdisciplinering som skulle komma att omforma hela samhället och ge 
människorna en annan självbild.229  

En av de forskare som på svensk botten har intresserat sig för denna tidigmoderna statliga 
sociala disciplinering är Marie Lennersand. Hon menar att denna ”syftade till att helt och hållet 
anpassa människorna till ett påbjudet normsystem, vilket innefattade beteendemönster, åsikter 
och lojaliteter. Disciplineringen visade sig på många olika områden, och alla människor, på alla 
olika nivåer i samhället, omfattades av den.”230 Ur Lennersands beskrivning framträder således 
en mycket aktiv stat som inte bara vill diktera människors handlingar, utan också söker påverka 
deras åsikter, kunskaper och föreställningsvärldar; närmast i syfte att omskapa människan och 
samhället i sin helhet. Ett exempel på detta disciplinära perspektiv är Per-Johan Ödmans 
tolkning av Karl XI:s kyrkolag från 1686. Enligt Ödman skärptes och likriktades kyrkotukten 
med avsikt att förändra människornas handlande; kort sagt vänja dem av med horeri, lögner och 
allmän skörlevnad. Samtidigt stärkte centralmakten sitt inflytande över prästtillsättningarna 
liksom över prästernas uppfostrande och propagandistiska roll. Det förvånande är inte, menar 
Ödman, att det karolinska enväldet var missnöjt med kyrkans uppfostrande roll och ville öka 
användandet av kyrkan som en disciplinär maktfaktor; det förvånande är istället att prästerna så 
enkelt lät inordna sig i sin roll som folkuppfostrare.231  

                                                
227 Genom 1747- och 1759-års lagar, där det till och med straffbart att tala om fattade riksdagsbeslut respektive 
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därigenom bidragit till att tiga sig själv till döds. Sennefelt 2006, s. 27. 
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Detta synsätt har emellertid, i enlighet med de redan beskrivna motsättningarna mellan 
maktstats- och interaktionsperspektiven, fått kritik för att i alltför stor utsträckning utgå från ett 
ovanifrånperspektiv där centralmakten tillskrivs ett för aktivt inflytande och lokalsamhället ett 
för passivt. Alla initiativ kom inte från staten och befolkningen motsatte sig inte heller alla 
initiativ utan kunde ibland stödja dem. Prästerskapet kan inte heller entydigt karaktäriseras som 
centralmaktens lydiga disciplinära redskap.232  

Lennersand menar dock att dessa motsättningar inte bör överdrivas och efterlyser istället 
en enkel distinktion: ”Kontrollperspektivet i sig säger nämligen inte någonting om resultaten av 
statens aktioner. Centralt är istället att det hela tiden rörde sig om en ambition: staten försökte 
kontrollera – det var aldrig ett tillstånd, att den hade full kontroll.”233 Detta är en nyansering 
som också Eva Österberg tidigare framfört och som jag finner lätt att instämma i. 
Disciplineringen bör inte uppfattas som ett enhetligt helt igenom medvetet projekt med 
bestämda upphovsmän och manipulerade offer, utan snarare som en process där välmenande 
rättelser – i hygienens, lagens och moralens namn – i åtminstone någon mening faktiskt kom att 
påverka människorna. Här har centralmakten förvisso innehaft en helt avgörande roll som 
disciplinär initiativtagare. Men de dåligt utbyggda distributionskanalerna torde samtidigt ha 
medfört att det utsända budskapet snart togs över och förvanskades av deras verkliga medium: 
de många människorna, i vardagen och i det lilla lokalsamhället. Disciplineringen kan på så sätt 
sägas ha fått ett eget liv, och kontaminerat eliten väl så mycket som någonsin lokalsamhället, 
eventuellt långt bortom det egentliga syftet. Det är denna ideologiförmedlande effekt av den 
sociala disciplineringen som jag ser som dess mest givande ingång; där kyrkolag, ceremonier, 
ABC-böcker, skattesystem, katekes, marscher osv. förmedlade en ideologi som sammantaget 
kom att påverka människorna i en bestämd disciplinär riktning. 

Den absoluta statens patriarkala människo- och samhällssyn hade sin ideologiska grund i 
ståndsläran som, enligt komplementära, ojämlika och ömsesidiga principer, tilldelade 
människorna olika samhällssysslor. Eftersom undersåtarna i enlighet med fadersmetaforen – 
som liknade samhället vid ett hushåll – ansågs som barnsliga, affektiva och lättjefulla, föll det på 
de styrandes lott – som hade det övergripande ansvaret för samhället och dess invånare – att 
fostra, förmana och kontrollera dessa. Detta alldeles oavsett om undersåtarna själva insåg värdet 
av denna överhetens välvilja.234 

Enligt Martin Melkersson, som har forskat kring den tidigmoderna svenska 
samhällselitens syn på staten, sprang denna totalitära och pessimistiska människosyn ur 

det tidiga auktoritära naturrättsliga samhällstänkandet som dominerade framför allt under 1700-talet. Det var 
uppfattningen om människan som en syndfull, förtappad, egoistisk och ansvarslös varelse, som inte 
tillräckligt tog hänsyn till det allmänna bästa i sitt handlande. […] Överhuvudtaget cirkulerade mycket av 
samhällsdiskussionen under 1700-talet kring människornas dåliga natur, sedernas förfall och behovet av att 
förbättra dessa.235  

Människorna ansågs lika lite som samhällskroppen kunna överleva, än mindre förkovra sig, på 
egen hand. Det fanns helt enkelt inte, enligt Melkersson, ”någon föreställning om ett 
självfungerande samhälle eller om spontana sociala processer under den här tiden.”236 Samhället 
och människorna behövde en styrande hand som höll var och en på sin plats i den organiska 
samhällskroppen, aktivt motverkade olika samhälleliga missförhållanden och bistod 
                                                
232 Österberg 1992; Österberg 1993; Lennersand 1999, s. 29-31; Dahlgren & Florén 2001, s. 153. 
233 Lennersand 1999, s. 30; Österberg 1994. 
234 Alm 2002, s. 38-39, 128; Ericsson 2002, s. 58-60; Marklund 2006; Melkersson 1997, s. 83-85. 
235 Melkersson 1997, s. 84. 
236 Melkersson 1997, s. 86. 



 63

människorna på deras väg bort från synden. Vem var väl då bättre lämpad att hålla detta 
naturtillstånd fjättrat än statsmakten? Lika naturligt som att husfadern hade ansvaret för 
hushållet och dess samtliga medlemmars alla förehavanden förväntades kungen att som en god 
fader ordna livet för sina undersåtar. Enligt patriarkalismen skulle de band av kärlek som fanns 
mellan kung och undersåtar och som höll samhället samman dessutom återspeglas i det lilla och 
nära: i personliga, konkreta och ömsesidiga men samtidigt ojämlika relationer mellan präst och 
församlingsbo, godsherre och arrendebonde, officer och soldat. Till dessa faders- och 
hushållsmetaforer ska också läggas föreställningen om statsförnuftet. Den lärde ut att staten 
hade en skyldighet att anpassa undersåtarna efter det ideala samhället, snarare än tvärtom. Inte 
minst rörde det sig då om en andlig och moralisk förädling. Av detta följde kravet på en stark 
statsmakt. Men även om man i viss mån kan tala om att statsmakten hade ett nyttoperspektiv på 
undersåtarna – att den mer betonade undersåtarnas plikter än deras rättigheter, och att statsnyttan 
onekligen tillmättes en hög prioritet – rörde det sig inte om simpel statlig exploatering utan 
snarare om en genuin tro på att en politiskt, militär och ekonomiskt stark stat med 
disciplinerade, dygdiga och gudsfruktiga undersåtar i längden skulle leda till välstånd och det 
gemensammas goda.237 

En tankeströmning som kom att få ett mycket stort inflytande över föreställningen om 
denna mänskliga förädling var neostoicismen. Denna hävdade statsmaktens rätt till utökade 
samhälleliga befogenheter och kanske framför allt nya ambitioner som skulle möjliggöra en 
uppfostran och omformning av undersåtarna enligt förnuftets, den kristna moralens och den 
klassiska skolningens anda. Föga förvånande hade dessa idéer en stark attraktionskraft på de 
styrande i Västeuropa. Särskilt betydelsefull blev neostoicismen för den s.k. militära 
revolutionen under 1600-talet med vilken neostoicismen alltså var samtida.  Med utgångspunkt i 
den antika stoicistiska moralen – som betonade dygder som lydnad, handling, plikt, arbete, 
tålamod och självkontroll – och det romerska militära tänkandet – strategi, taktik, teknologi, 
uniformering, disciplin och exercis – hämtade neostoicisterna lösningarna på de samtida militära 
utmaningarna, framför allt de disciplinära. Och tidens främsta militära reformister – Maurice av 
Nassau, Vilhelm av Oranien och Gustav II Adolf – var starkt påverkade av dessa idéer då de 
började omorganisera sina militära styrkor enligt principerna om standardiserade truppenheter, 
klart definierade befälsförhållanden, en enhetlig och kontinuerlig exercis enligt geometriska 
mönster, villkorslös lydnad och lojalitet till förbandet och dess officerare och de nya helt igenom 
stilbildande holländska krigsartiklarna. De nya moraliska band som i enlighet med 
neostoicismen lades på såväl soldater som officerare innebar att de västeuropeiska staternas 
arméer fram mot slutet av 1600-talet kunde uppvisa en genomgripande ökad disciplin jämfört 
med vid seklets början. Samtidigt kom denna militära disciplinering – som bl.a. inbegrep en 
pietetsfull moralisk fostran om måttfullhet i mat, dryck, klädedräkt och sexualitet – enligt 
Oestreich, att fungera som neostoicistisk karaktärsdaning också av det civila samhället.238  

Detta aktiva maktutövningsideal tog sig konkret uttryck i kameralismen. Denna hade 
introducerats i Sverige och fått stort genomslag redan i det karolinska enväldets politik i slutet 
av 1600-talet och blev under 1700-talet en etablerad akademisk disciplin. Under denna tid 
utvecklades den från ett ekonomiskt program näraliggande merkantilismen till att allt mer ta 
formen av en samhällsteori som tog ett helhetsgrepp på samhället och dess problem. Den 

                                                
237 Dahlgren 1998, s. 119, 121-122; Dahlgren & Florén 2001, s. 153; Englund 1989, s. 92-93; Karlsson 1994, s. 62-
66; Lennersand 1999, s. 29-30; Melkersson 1997, s. 83-87; Roberts 2003, s. 148, 195. 
238 Andræ 1981, s. 29; Oestreich 1982, s. 4-5, 76-87, 270-271. 
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springande idén var att en stark statsmakt med hjälp av olika regleringar borde gripa in på alla 
samhällets områden och på så sätt manipulera, påverka och styra det i önskvärd riktning.239 

Den tidigare diskuterade kontributionsförordningen av år 1713 är ett tydligt exempel på 
kameralistisk praktik; inte minst för att den rymmer inslag av den tidstypiskt disciplinära 
hatkärleken mot lyxen. Särskilt under 1700-talet, då utilismen (nyttotänkandet) hade sin 
storhetstid, förde centralmakten en hård men ojämn kamp mot den förhatliga lyxkonsumtionen. 
Särskilt överflödsförordningen från 1765-66 – som gick längst i sitt försök att förbjuda eller 
åtminstone kraftigt fördyra exempelvis kaffe, punsch och tobak240 – är ett tydligt uttryck för 
centralmaktens försök till social disciplinering liksom allmänt för dess aktivistiska och 
moraliserande människosyn. 

Denna samhällsgenomsyrande disciplineringslusta – viljan att reglera, upplysa och 
uppfostra – kom att få ett särskilt stort genomslag i krigsmakten. Mycket tyder i själva verket på 
att den militära disciplineringen – den sociala likväl som den kroppsliga – i många avseenden 
kan sägas ha föregått och banat väg för det vidare samhälleliga kontrollprojektet. Detta 
perspektiv återfinns inom en mängd i sig motstridiga teoribildningar och det har förfäktats av ett 
flertal olika forskare. En av dess mest uttalade förespråkare är Michel Foucault. Han menar att 
flera nya, ursprungligen militära, disciplinära tekniker vann spridning fr.o.m. 1600-talet. Från att 
först ha nått olika mer eller mindre slutna institutioner – fängelset, skolan, sjukhuset och 
fabriken – kom denna nya disciplinära regim att småningom nå ut till samhällets alla sfärer:241 

Disciplinen fungerar mer och mer som en teknik för att framställa nyttiga individer. Följden är att de 
disciplinära institutionerna upphör att vara marginella, att de lämnar samhällets utkanter där de dittils hörde 
hemma [...] Följden är också att den får en tendens att tränga sig in i samhällets viktigaste, mest centrala, 
mest produktiva sektorer; att den vinner inträde i några av samhällets stora, väsentliga funktioner: 
manufakturernas produktion, meddelandet av kunskaper, spridningen av färdigheter och kunnanden, 
krigsapparaten. Därav följer slutligen den dubbla tendensen som man kan iaktta under hela 1700-talet att öka 
antalet disciplinära institutioner och att införa disciplinen i de redan existerande inrättningarna.242  

Den militära disciplinens benägenhet att så att säga besmitta sin civila omgivning gör att den blir 
viktig att studera; inte minst gäller detta för dess tidiga trevande stadium.243 

Upphovet till det disciplinära genombrottet i krigsmakten har diskuterats utförligt. Delvis 
tycks det ha sin förklaring i de nya krav som följde av den militära revolutionen, dvs. de 
taktiska, rättsliga, organisatoriska, estetiska och tekniska förändringar som genomfördes i de 
västeuropeiska krigsmakterna fr.o.m. början av 1600-talet.244 Men i många fall är det svårt att se 
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244 Anderson 1998, s. 59, 99-100, 105-107; Jones 1980. 



 65

något militärt behov som måste mötas. Så förbjöds exempelvis 1727, i typisk kameralistiskt 
anda, de indelta soldathustrurna från att använda klädesplagg av utländsk fabrikation.245 Och 
som vi redan har kunnat konstatera kom den disciplinära koloniseringen av soldaternas civila liv 
hemma på roten att i och med 1751-års reglemente också beröra deras val av klädsel och frisyr. 
Ofta nog tycks soldaterna och deras familjer ha disciplinerats inte så mycket för att det var 
nödvändigt som därför att det var möjligt. Det artificiella militära miniatyrsamhället, med sin 
repressiva krigslagstiftning och sina ofta tvångsanslutna invånare, kunde givetvis implementera 
den åtråvärda disciplinära regleringen med en helt annan intensitet, konsekvens och auktoritet än 
vad som var möjligt i det civila samhället – med dess avsevärt många fler och starkare 
motkrafter. Särskilt indelningsverket, som lät officerarna leva och verka ute på landsbygden mitt 
bland sina soldater, bidrog till att göra detta möjligt. Det är också den positiva disciplinära 
effekten av denna lokala förankring som den dåvarande brittiske ambassadören John Robinson 
år 1688 särskilt tar fasta på i sin positiva beskrivning av det svenska indelningsverket: ”the good 
Effect of the Officers constant Residence, upon their respective Charges, appears in the quiet 
and peaceable Behaviour of the Soldiers, who have not hitherto broke out into any Enormities, 
nor given the common People any great occasion of complaint.”246 
 

3.3.2 Indelningsverkets sociala disciplinering 

Befälen levde genom indelningsverket mitt bland sina underlydande247 och skulle genom ett 
patriarkalt förhållande till dessa övervaka och påverka dem i önskvärd riktning. Thomas 
Sörensen definierar patriarkalismen som ”ett förhållningssätt till underordnade, som grundade 
sig på kombinationen av exploatering och kontroll å ena sidan och faderlig omsorg och beskydd 
å den andra.”248 Eftersom centralmakten aktivt uppmuntrade patriarkalismen anser jag det 
rimligt att tala i termer av en manipulativ social disciplinering.  

I enlighet med patriarkalismen kom befälen att på olika sätt gripa in i knektarnas liv. 
Särskilt förhållandet mellan knekten och kompanichefen (vanligtvis kaptenen) kom att liknas 
vid relationen mellan fader/husbonde och barn/tjänstehjon. Utifrån denna familjeallegori kunde 
kaptenen således hävda sitt inflytande över soldaten och denne uppmanades att vända sig till 
kaptenen för att få hjälp och råd. Så kom det sig att kaptenen hade det sista ordet i soldatens val 
av giftermål; det var kaptenen som gav soldaten hans knektnamn; och det var kaptenen som 
hade ansvaret för soldatens gudsfruktan och sedlighet. Samtidigt hade relationen en ömsesidig 
karaktär som talade till soldaternas behov av patronage och som åtminstone delvis torde ha 
uppvägt den sociala kontrollen. Många kaptener, liksom övriga befäl, uppvisade också en 
uppriktig omsorg och långtgående engagemang för sina underordnade: man lånade ut pengar, 
försökte utverka uppskov för gamla eller skadade knektar som riskerade avsked, och var 
behjälpliga om knekten hamnade i konflikt med den civila rättvisan.249  
                                                
245 Bellander 1973, s. 301. 
246 Robinson, John: John Robinson´s Account of Sweden, 1688. Karolinska förbundets årsbok 1996. Stockholm 
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militära boställena var ofta små och enkla. Många officerare, särskilt gällde detta de adliga, ägde dessutom egna 
större gårdar som man hellre än kronans hade intresse av att vårda och bruka. Inte blev det bättre av att den militära 
karriären för många var mycket rörlig, med ständiga flyttar från boställe till boställe. De militära myndigheterna såg 
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På så vis bildade patriarkalismens betoning av ömsesidighet ett åtminstone grovmaskigt 
socialt skyddsnät. Samtidigt torde klientskapet till en av den lokala överhetens mest framstående 
herrar ha uppvärderat knektens sociala status. Det som avgjort motiverade soldaternas 
klientstatus – liksom all patriarkal underordning – torde emellertid ha varit behovet av beskydd. 
Särskilt knektarnas förhållandevis utelämnade relation till sina rotebönder kallade på en patron, 
myndig nog att om nödvändigt kräva hans rätt. Denna patriarkalism stärkte sannolikt de interna 
militära banden på bekostnad av soldaternas identifikation till lokalsamhället. 

Det patriarkala priset för den faderliga omsorgen var kontroll och underordning; en tukt 
och förmaning som i enlighet med familjemetaforen och husfaderns rättigheter också innefattade 
kaptenens rätt att aga ”arméns hus- och tjänstefolk”.250 Kaptenen skulle i sin faderliga fostran 
vara ett gott föredöme och förmana soldaten att förkovra sig i sitt arbete och fly lättja och 
dryckenskap. Särskilt nykterheten, som berörs i samtliga reglementen, beivrades strängt.251 
Fyllerister under marsch till regementsmötesplatsen bestraffades exempelvis i dalregementet år 
1750 med 6 par spö vid första vändan och 10 par vid andra.252 Kaptenen var dessutom 
centralmaktens representant vid de torpinspektioner som, i roteböndernas åsyn, kontrollerade att 
knekten brukade och underhöll sitt torp på rätt sätt. På 1760-talet utkom en soldathandbok som, 
trots att den inte var en officiell text, kom att få en mycket stor spridning och som tydligt visar 
på inriktningen av den här beskrivna sociala disciplineringen. Författaren – en viss major von 
Holthausen – instruerar soldaterna att vara: ”oförskräkte, trogne, nyktra och litet högfärdige, då 
äro de hedrade, undgå straff, vinna sina Förmäns kärlek, bibehålla hälsan och nödlös utkomst. 
Hemma i Landet, hålla Torpet vid magt […] förtjena med Handtvärk eller arbete; fly lättja, som 
föder sjukdom och älende”.253 Förutom det vanliga moraliserandet, där soldaterna uppmanas 
”vagta sig för spel och fylleri […] skuld och klagomål”254, kan man också skönja en ny 
disciplinär offensiv där det tidstypiska nyttotänkandet kommer till tydligare uttryck. Så 
uppmanas soldaten att på regementsmöten vara ”väl klädd, ofta ömsa lintyg och strumpor så 
orenlighet svett och ohyra ej får taga öfver hand” och under marsch ”Aldrig [förvara] Pipan i 
Banduleret, röka litet, hellre tugga tobak, papper eller sticka af björk eller ene, at förekomma 
törst; altid glad, sjunga visor, berätta sagor och roliga tidsfördrif […] mindre göra sig ledig 
innan han fått alt sitt tillbehör i ordning och tvättat fötterna”.255 

Verkligt manipulativa blev emellertid dessa militära patriarkala relationer först i de olika 
officersinstruktionerna. Här kom fadersmetaforen att konkretiseras genom att löjtnanten 
(kompaniets näst högste officer och kaptenens ställföreträdare och närmaste medhjälpare) 
beordrades att vara mer sträng än kaptenen som i sin tur skulle bistå soldaterna om löjtnanten 
eller de andra befälen blev för stränga. Löjtnanten tilldelades således rollen som den barske, 
straffande och fruktade fadern, medan kaptenen genom att agera omvårdande, uppmuntrande 
och beskyddande band upp soldaternas lojalitet till den milde fadersgestalten.256 
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På grund av indelningsverkets starka förankring i lokalsamhället kom de civila och 
militära kollektiven att i mycket stor utsträckning påverkas av varandra.257 Den ovan beskrivna 
sociala disciplineringen läckte såsom ideologi, i enlighet med Oestreichs resonemang, ut från 
krigsmakten till det omkringliggande lokalsamhället. Detta skedde sannolikt dels genom 
indelningsverkets lokalt förlagda officerare, vilka i likhet med prästerskapet ofta uppträdde som 
lokala upplysningsmän och folkuppfostrare, dels genom att soldaterna i sitt uppträdande 
vidareförmedlade den disciplin de själva var underkastade och delvis kommit att internalisera. 

Genomslaget av denna ideologiförmedling – effekten av denna indirekta sociala 
disciplinering – i lokalsamhället får till stor del anses ha berott på soldaternas trovärdighet där. 
Soldaterna har genom att förevisa den egna disciplinen förmedlat centralmaktens samhällsideal 
till lokalsamhället. Hur framgångsrik denna förmedling har varit har sannolikt berott på deras 
sociala anseende i nämnda lokalsamhälle. För att förstå marschen som ideologisk förmedling 
måste vi således vända blicken mot soldaterna och lokalsamhället: På vilka sätt har soldaterna 
skiljt sig från övriga grupper i lokalsamhället? Vilken social ställning har de haft? Vilka 
äktenskapsmönster uppvisar de? Vad hade de för socialt ursprung? Var de missaktade eller 
respekterade? Uppfattades de över huvudtaget som en separat grupp? 
 

3.3.3 Soldaternas sociala ställning i lokalsamhället 

Kunskapen om de indelta soldaternas sociala ställning i lokalsamhället är för 1700-talets del inte 
särskilt omfattande. En allmän utgångspunkt, giltig för varje beskrivning av 1700-talets 
landsbygd, är den starka befolkningsökningen, vilken resulterade i allt fler obesuttna och 
jordlösa. Lokalsamhället blev under 1700-talet genom denna proletarisering allt mer heterogent; 
särskilt gäller denna beskrivning fr.o.m. mitten av seklet. De nya proletära landsbygdsgrupperna 
var som regel människor som bara någon generation tidigare hade tillhört bondehushåll, men 
som genom den tilltagande bristen på jord inte hade förmått upprätthålla sin ekonomiska och 
sociala ställning vid generationsskiften. De som däremot lyckades med detta tycks dock ha 
fortsatt att vara en förhållandevis homogen grupp; några egentliga storjordbruk tycks inte ha 
uppstått under 1700-talet. Allmogen blir därmed som begrepp allt mindre träffande som 
beskrivning av en allt mer polariserad landsbygd; präglad av en förhållandevis homogen 
självägande bondegrupp, som gick till såväl ekonomisk som politisk offensiv, och en snabbt 
växande grupp obesuttna och jordlösa, varav många levde i ett allt mer påtagligt armod.258 

Lars Ericson, som har berört de indelta knektarnas förhållanden också under 1700-talet, 
anser att de under detta sekel genomgick en social uppvärdering, vari nämnda proletarisering 
tycks ha spelat en stor roll. De indelta knektarna kom att inta en mittenposition i lokalsamhället 
som i takt med proletariseringen sannolikt kom att uppfattas som allt mer attraktiv. Detta torde 
särskilt ha varit fallet för den växande gruppen drängar, torpare, statare och andra 
egendomslösa. Genom att bli knekt kom dessa grupper att avancera socialt. Jämfört med sitt 
tidigare liv fick knektarna nu tillgång till egen jord och ett eget hushåll. Framför allt den frihet 
som följde av att inte längre lyda under någon annans husbondevälde tycks ha lockat många och 
har sannolikt varit en av de vanligaste anledningarna till att ta värvning. Kronan tycks inte heller 
under 1700-talet generellt ha haft några större svårigheter med att hitta nya rekryter. Som knekt 
kunde mannen försörja en familj vilket möjliggjorde att han kunde gifta sig, bilda familj och 
således själv uppgå i husbondens roll, med all den respekt detta förde med sig i ett patriarkalt 
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samhälle. Soldathustrun kom som regel från ungefär samma sociala grupp som soldaten, och 
precis som i hans fall var hon inte sällan själv barn till en indelt soldat.259 

Anledningen till att bondeståndet hade förespråkat indelningsverket framför de tidigare 
utskrivningarna var främst att de ville freda sina egna söner från krigstjänst. Mycket tyder också 
på att denna förhoppning kom att infrias; soldaterna tycks huvudsakligen ha hämtats från rotens 
fattigare invånare. Men som Agneta Guillemot har visat blev knektyrket i takt med den 
tilltagande bristen på jord mer attraktivt också för bönder och bondsöner. Många bönder tycks 
ha använt knekttorpet till att komplettera sin försörjning och faktiskt lyckats kombinera 
bonderollen med knektrollen utan att förlora sin sociala ställning. Andra tycks närmast ha 
cirkulerat socialt; fötts in i ett bondehushåll; som tonåring arbetat som dräng; därefter tagit det 
näraliggande steget till soldat och soldattorp; och när fadersgården i ett generationsskifte blev 
tillgänglig, slutligen återvänt till bondens sociala status. Att bli soldat har således inte 
nödvändigtvis inneburit en slutdestination i livet. För många har soldatyrket, eller snarare 
tillgången till soldattorpets jord, istället blivit ett sätt att integrera indelningsverkets pålagor i 
bondeekonomin. Guillemots beskrivning berör förvisso 1800-talets Västerbotten, men mycket 
talar för att denna beskrivning också kan appliceras på andra skogsbygder där möjligheterna till 
nyodling och hemmansklyvning minskade redan under 1700-talet. Däremot, föreslår Guillemot, 
har det sannolikt i slättbygderna, där agrarsamhället var mer socialt skiktat, uppfattats som mer 
socialt stigmatiserande för bondsöner att bli knektar än i de mer marginalsnåla skogsbygderna. 
Detta är givetvis möjligt, men utesluter ändå inte att många bondsöner kan ha valt knekttorpet 
framför drängkammaren. Soldatyrket kom att bli ett sätt att skaffa fram jord till gårdens barn, att 
skänka en av många söner åtminstone nästan samma sociala och ekonomiska ställning som 
föräldrarna hade haft; nog så svårt också i slättbygdens agrarsamhälle, präglat av fortsatt 
hemmansklyvning, växande barnaskaror och stigande jordpriser.260 Eller som Guillemot skriver: 
”Även för ynglingar, som härstammade ur miljöer, där man tidigare inte kunnat tänka sig att en 
son valde knektsysslan, kan bristen på alternativ ha lett till en förändrad syn.”261  

Det är alltså tämligen svårt att ge en generell beskrivning av den indelte knektens sociala 
villkor under 1700-talet. Hans sociala ställning tycks emellertid ha varierat mellan deltidsbonde 
och torpare, beroende på var i landet han bodde. Av central betydelse torde ha varit att han inte 
levde under någon husbonde utan hade kontrakt på såväl egen jord som eget hus. Jämfört med 
drängar och dagsverkare kunde han därmed uppvisa både en större grad av frihet och trygghet. 
Till detta ska läggas det anseende som kom ur att tillhöra det militära kollektivet, att både ha 
jämlika vänner och höga beskyddare i form av traktens officerare, samt det faktum att vara i 
Kongl. Maj:t:s tjänst. Knekten har av allt att döma uppfattats som väl integrerad i lokalsamhället 
och socialt överordnad övriga obesuttna.262 

Soldaternas sociala avancemang har emellertid inte enbart berott på den tilltagande 
proletariseringen utan ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv där soldaternas folkliga rykte 
tycks ha förbättrats avsevärt under 1700-talet. Denna förändring brukar allmänt tillskrivas den 
tilltagande disciplinering som soldaterna alltifrån det tidiga 1600-talet kom att underkastas. Jag 
har tidigare berört såväl den militära kroppsliga som sociala disciplineringen. Här bör också 
nämnas den allt mer drakoniska krigslagstiftningen. De svenska krigsartiklarna skulle läsas upp 
för manskapet varje månad och de skulle tillämpas bokstavligen, vilket för de flesta förbrytelser 
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betydde att de bestraffades med döden.263 Sammantaget innebar detta en genomgripande 
disciplinering av hela det militära livet som tidigare generationers knektar aldrig skulle ha 
accepterat.264 Det rurala lugn som nämnde Robinson med förvåning beskriver är resultatet av 
denna långvariga disciplinära process.  

Också Peter Burke noterar en förändrad, mer positiv, folklig inställning till soldaten under 
1700-talet. Särskilt unga människor började betrakta soldaten som en heroisk och fri varelse 
som inte behövde arbeta ute på fälten; som inte dominerades av de vanliga sociala strukturerna 
utan istället fick bära vackra uniformer, uppleva äventyr och se sig om i världen. Soldaterna 
börjar nu också förekomma avbildade, exempelvis som tennsoldater och målade porslinsfigurer. 
I stor kontrast till tidigare epoker var det vid 1700-talets slut inte ovanligt att vanliga människor, 
istället för att springa undan, slöt upp kring marscherande förband och hurrade för de stiliga 
soldaterna och deras marschmusik.265 Militärhistorikern Colin Jones instämmer i synen på denna 
ökade harmoni och tillskriver den, liksom Burke gör, den ökade disciplineringen i allmänhet och 
de nya militära förläggningarna i synnerhet. För att minska den sociala oro som alltid tycktes 
följa i soldaternas spår valde exempelvis de franska myndigheterna år 1719 att inhysa hela 
krigsmakten i baracker, noga avskiljda från civilbefolkningen: år 1775 rymde landets baracker 
200 000 man. Jones tillskriver också barackerna en central roll i soldaternas disciplinering: ”The 
barrack was a kind of discipline factory”.266 Liksom inom manufakturerna och sedermera också 
inom industrin möjliggjorde koncentrationen av människor en kraftigt ökad kontroll och 
likriktning. Barackerna minskade samtidigt deserteringarna och ökade förbandens känsla av 
gemenskap. Såväk André Corvisier som Daniel Roche menar dock att den isolerande effekten 
av barackerna inte bör överskattas. De militära och civila samhällena fortsatte att var nära 
integrerade och kom i stor utsträckning att påverka varandra också under 1700-talet.267 

Det svenska indelningsverket innebar onekligen ett annorlunda och med europeiska mått 
mätt ovanligt sätt att förlägga soldaterna på, men detta medför inte att dessa resonemang av 
nödvändighet saknar giltighet också för svenska förhållanden. Det ständiga knektehållet ålade 
lokalsamhället att själva välja ut sina knektar, utrusta och förvara deras utrustning, hysa in dem 
på egen jord, och sörja för deras uppehälle. Därmed kom soldaterna och deras hustrur att 
huvudsakligen hämtas från den egna gruppen och de kom att leva och verka mitt i, och som en 
del av, det agrara lokalsamhället. Soldaterna var underkastade samma ekonomiska, sociala, 
kulturella och religiösa förhållanden som sina grannar. Det finns inget som talar för att detta 
system inte skulle ha haft en disciplinerande effekt, integrerat soldaterna i lokalsamhället och 
medfört en sådan mer positiv folklig inställning till soldater och krigsmakt som återfinns i 
övriga Europa. Som redan nämnts bör det dock understrykas att kunskapsläget för svenska 
förhållanden under 1700-talet är mycket osäkert. I en av få här relevanta undersökningar har 
Thomas Sörensen studerat hur malmöborna under 1800-talet uppfattade det där värvade och 
förlagda regementet Kronprinsens husarer. Sörensen visar bl.a. att husarerna under sina parader 
runt om i staden har bemötts med uppskattning. Särskilt de vackra uniformerna liksom 
regementets musikkår, sällsynt som det var med musikupplevelser, tycks ha gjort ett stort 
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 70

intryck. Ändå tycks de värvade trupperna ha varit illa aktade, närmast fruktade. De indelta 
knektarna hade i jämförelse ett mycket bättre rykte.268  
 

3.3.4 Marschen som lokal militaristisk manifestation 

Militärhistorikern M. S. Anderson menar att den militära disciplineringen innebar en grundligt 
förändrad syn på krigsmakten som gick långt utöver en uppvärdering av soldatens väsen. Enligt 
Anderson gick armén såsom institution i allt större utsträckning från att ha varit ett medel för 
inre och yttre säkerhet till att bli ett mål i sig: ett egenvärde. Armén höll på att bli måttstocken 
efter vilket det civila samhället, ja snart sagt de flesta sociala relationer, borde organiseras: dvs. 
på ett förmodat lika rationellt, effektivt och estetiskt skönt sätt. I mycket är detta ännu i 
forskningen en beskrivning som hör 1800-talet till men förändringen går att spåra också under 
1700-talet. Vi har redan tidigare berört den blå färgens ökade status i Sverige, liksom den 
militära estetikens stora betydelse för att locka män till att ta värvning. Anderson pekar 
dessutom på den civila klädedräkten, vilken i allt större utsträckning kom att korsbefruktas med 
sin militära motsvarighet och i vissa fall rent av trängas undan av denna. För 1600-talets 
regenter hade exempelvis föreställningen om att själva bära uniform framstått som absurd; inte 
så för 1700-talets monarker. Fram mot mitten av seklet framstår denna vana snarast som 
naturlig, också i fredstid, liksom också för vissa kvinnliga regenter.269 

För svensk del kan beväringarnas mönstringar under 1800-talet ses som ett möjligt tecken 
på att det militära fick en allt större betydelse som referenspunkt också för det civila livet. 
Mönstringarna kom nämligen att utveckla sig till ett verkligt mandomsprov; en arena att 
bekräfta den manliga fysiken på; och som en övergångsrit mellan yngling och vuxen man, en 
viktig händelse i den unge mannens liv. De pojkar som ”kasserades”, exempelvis för att de 
ansågs kortväxta, riskerade att trakasseras av kamraterna och ratas av flickorna.270 Som vanligt 
tvingas vi här utgå från 1800-talets förhållanden, varför exempelvis reservationer om en vid 
denna tid förmodligen förändrad manlighet kallar på försiktighet. Det är emellertid knappast en 
orimlig tanke att värvningen som knekt och kronans karl kan ha haft en liknande effekt också 
för det föregående seklet. Det bör här också nämnas att kvinnornas förtjusning i knektarna är 
särskilt omvittnad, också under 1700-talet.271 

Flera forskare, däribland Anderson, har uppfattat denna kulturella förändring under 1700-
talet som så genomgripande att man bör karaktärisera den som en begynnande militarism. Med 
militarism menas här föreställningen om att det militära, såväl dess ekonomiska behov, politiska 
krav som varierande kulturella uttryck, har ett företräde framför sina civila motsvarigheter. Ett 
militaristiskt samhälle tillskriver krigsmakten ett egenvärde och tar denna som utgångspunkt för 
det civila samhällets organisering. Moraliska och estetiska militära värden blir allmänna 
samhälleliga föredömen. Ett militaristiskt samhälle skänker också krigsmakten i sig företräde 
framför målet att den skulle uppfylla sitt instrumentella syfte: att med framgång vinna krig. 
Därmed också sagt att ett militaristiskt samhälle alls inte behöver vara präglat av en blind 
aggressionslusta. Som Anderson har poängterat innebar föreställningen om krigsmaktens 
egenvärde snarast att tidens monarker inte längre gärna vågade använda denna dyra, vackra, 
disciplinärt fulländade skapelse, som de hade gjort sig så förtjusta i, till något så banalt som 
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förstörelse. Den som tidigast förfäktade denna militaristiska definition var den brittiske 
historikern Alfred Vagts. Vagts hänförde uppkomsten av detta fenomen till 1700-talets andra 
hälft och han såg det mot bakgrund av den begynnande romantiken, vilken kom att ersätta 
upplysningens uppfattning om soldaterna som avindividualiserade maskiner.272 De fåtaliga 
forskare som har uppehållit sig vid svenska förhållanden under 1700-talet har dock inte i första 
hand berört militarismen utifrån ett kulturellt perspektiv, åtminstone inte vad gäller de bredare 
befolkningslagren.273 

Centralmakten iscensatte sammanfattningsvis sina samhällsideal på flera samhälleliga 
arenor men sannolikt inte någonstans lika framgångsrikt sätt som i den disciplinerade 
krigsmakten. Den sociala disciplinering som där kom till uttryck lärde ut vad centralmakten 
ansåg som samhälleligt eftersträvansvärt. I krigsmakten försökte centralmakten att skapa 
människor med affektkontroll och som levde hygieniska, nyktra, gudfruktiga, rationella och hårt 
arbetande liv. I disciplineringen av soldaterna och officerarna användes såväl uppbyggliga 
förmaningar som reglementerade krav. På ett sätt som liknar de disciplinära tekniker som 
Foucault har beskrivit, användes bestraffningar och belöningar som ett dubbelt system för att 
förändra och omforma människorna; inte enbart så för att göra dem till mer effektiva stridande; 
utan också för att skapa bättre, om än inte ideala, undersåtar i fråga om moral, karaktär och 
utseende. Såsom väl etablerade i lokalsamhället kom soldaterna därigenom att bli bärare och 
indirekta förmedlare av denna ideologiska sociala disciplinering: till grannar, familjemedlemmar 
och nya rekryter. Soldaterna visades upp och gjordes till lokala utställningsobjekt och 
föredömen för menigheten att ta intryck av. 

Jag har argumenterat för att marschen – såsom en kontinuerlig, publik och lokal 
manifestation med stor folklig förankring – torde ha haft ett stort genomslag också i bredare 
folklager. Jag har vidare argumenterat för att disciplineringen av krigsmakten kan ha medfört en 
mer positiv inställning till soldaterna och krigsmakten. För Sveriges del bidrog sannolikt 
indelningsverket till en sådan förändring. Till detta ska också läggas den konsensusförmedlande, 
reciproka och kungligt beskyddande ideologi som marschen var bärare av och som sannolikt 
också bidrog till en mer positiv folklig uppfattning. Soldaterna, krigsmakten och marschen var 
sannolikt effektiva som förmedlare av centralmaktens samhällsideal.  

Här kan det vara på sin plats att återvända till dalallmogens upprorståg till Stockholm 
1743, för vilken den militära marschen var en given utgångspunkt. Dalallmogen valde självmant 
att återskapa den militära marsch som de själva hade sett så många gånger tidigare. Det är 
givetvis vanskligt att ta detta som intäkt för att lokalsamhället helt och fullt skulle ha 
internaliserat den ideologi och disciplin som marschen förmedlade; men internaliseringens 
motsats – någon allmän aversion mot de ideologiska implikationer som kunde utläsas ur 
marschen – är knappast trolig. En rimlig gissning torde istället vara att dalallmogen använde den 
militära marschformen för att den var nödvändig för att föra dem alla ner till Stockholm så fort 
som möjligt, och för att det rådde konsensus – som de upproriska gärna ville knyta an till, inte 
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minst för att bemöta risken att demoniseras – kring nödvändigheten av att upprätthålla 
gudsfruktan, lydnad, anständighet och åtminstone hjälplig nykterhet. Centralmaktens och 
dalallmogens definitioner av ordning, organisation och disciplin liknade i betydligt större 
utsträckning varandra än de skiljde sig åt. Det samma kan sägas om många av deras estetiska 
preferenser. Dalallmogen valde exempelvis att inte använda dalregementets fanor och spel och 
därigenom riskera att framstå som kronans folk. Istället plockade man fram de gamla 
uppbådsfanorna från det Stora nordiska kriget, som fram till dess hade förvarats i kyrkorna. 
Likväl var det fanor och inget annat som man valde att använda sig av. Samma estetiska 
konsensus ryms bakom den av dalallmogen uppfattat priviligerade positionen att marschera i 
täten för tåget, varför de olika socknarna turades om att göra detta.274 

Den marscherande krigsmakten kan ses som en manifesterad utopi av det estetiskt och 
rationellt organiserade samhället där allt var enhetligt, vackert och ordnat; ett samhälle i 
miniatyr där centralmaktens samhällsvisioner nådde längre än till de vanligen så fromma men 
verkningslösa förhoppningarna och där dessa visioner också faktiskt satte avtryck i 
sinnevärlden; för det gjorde de. Marschen var ett slagkraftigt bevis på vad soldaterna som en 
följd av disciplineringen kunde förmås att åstadkomma. 

Därmed inte sagt att centralmaktens disciplinära ambitioner fick fritt fält. Reglementena 
förordar snarast en disciplinär kompromiss, där kraven på exempelvis nykterhet är absolut 
medan de erkänner soldaternas ”frijhet til tala / röka eller siunga”275 under marsch. Soldaterna 
kan därför inte inom ramen för marschen sägas ha underkastats en total disciplinering. Marschen 
visade soldaternas underordning under centralmakten likväl som dennas disciplinära ambitioner: 
soldaterna var renrakade, de bar hårpung eller hårpiska, de rörde sig i ett strängt mönster av 
hierarki och geometrisk ordning, bakom sina officerare osv. Men marschen visade också vad 
centralmakten inte förmådde få soldaterna att underordna sig. Som belysande exempel kan 
nämnas just de svenska soldaternas rätt att sjunga; av Holthusen uppmanas de rent av till 
detta.276 Signifikant nog är denna frihet emellertid försvunnen i 1781-års reglemente. Och bara 
kort därefter skulle de franska revolutionära arméerna komma att uppfattas som hopplöst 
degenererade och odisciplinerade bl.a. just för att de sjöng under marsch.277 Disciplineringen av 
de svenska soldaterna under 1700-talet skiljer sig således från Foucaults disciplinära 
antaganden. Men skillnaderna måste ändå anses vara en fråga om grad snarare än av art. 
Disciplineringsambitionerna i Foucaults mening finns där, men de gör halt tidigare än vad han 
förutspår och de slår igenom långsammare. Någon vilt eskalerande disciplinering i marschen är 
det inte frågan om i Sverige för 1700-talets del. Det får dock anses som rimligt att 
lokalsamhället har tagit intryck både av de förevisade samhällsidealen liksom av omfattningen 
av soldaternas underkastelse under centralmakten. 

Den brittiske historiker Michael Roberts menar att en smygande tanke vid denna tid skulle 
ha gjort sig allt mer påmind bland de samhällsbärande eliterna: vore det inte, givet krigsmaktens 
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enastående disciplinära landvinningar, gott att organisera också det civila samhället på samma 
rationella och effektiva sätt?278 Egentligen var lockelsen inte att förvånas över. Mycket tyder 
också på att den militära disciplineringen kom att få en avgörande betydelse för den sociala 
disciplineringen av samhället i stort. Genom framväxten av disciplinära regimer i skolor, 
fängelser, fabriker och på annat håll i samhället går det att skåda en disciplinär utvecklingslinje: 
från soldaternas hårpiskor till sjuksystrarnas hårnät, från exercisens exakta handgrepp till 
fabrikernas tidsstudiemän, från soldaternas uniformer till skolbarnens, tågpersonalens och 
straffångarnas uniformering, från fältlägrens kamp mot könssjukdomarna till städernas 
prostitutionsreglementen, från reveljen till fabriksvisslan.279 

Jag menar att marschen – oaktat centralmaktens syfte – var en effektiv manifestation som 
framställde vissa militära förhållanden som samhälleligt föredömliga och genom det förmedlade 
en social disciplinering av militaristisk karaktär till lokalsamhället. I vilken utsträckning som 
denna militaristiska sociala disciplinering verkligen internaliserades av lokalsamhället – 
huruvida marschen verkligen bidrog till att människorna började uppfatta soldaterna som stiliga, 
uniformerna som vackert eftersträvansvärda och de raka leden som skönt välordnade – måste 
här emellertid förbli en öppen fråga. 

 

3.4 Ståndssamhället i marschen 

3.4.1 Adeln och officerskåren 

Om vi hitintills huvudsakligen har berört hur central- och kungamakten i marschen 
kommunicerade politiskt och socialt med samhället i allmänhet och lokalsamhället i synnerhet 
ska vi nu vända blicken mot hur ståndssamhället kom till uttryck i marschen. För att undersöka 
på vilket sätt och i vilken utsträckning som detta skedde måste vi framför allt söka klarlägga hur 
ståndsamhällets elit – adeln – manifesterade sig i marschen. 

Med europeiska mått mätt var den svenska adeln ytterst fåtalig, både i relativa och 
absoluta tal. Ståndets numerär reducerades dessutom ytterligare under 1700-talet av krig, 
minskande nyadling och allvarligt sviktande födelsetal.280 Ståndet präglades fullständigt av den 
militära professionen. Sten Carlsson respektive Gunnar Artéus menar att adeln, som en följd av 
de förödande höga förlusterna av adliga officerare under det Stora nordiska kriget, bara 
innehade ungefär hälften av arméns officerstjänster under den tidiga frihetstiden. Denna andel 
steg sedan så att adeln kom att inneha ungefär två av tre tjänster; ett förhållande som därmed 
liknade det som förelåg år 1700. Bland regementsofficerarna, med grad som major eller högre, 
var det adliga inslaget helt dominerande. Samma siffra, ungefär två av tre, gäller för de 
officerare vars fäder var eller hade varit officerare. Nästan hälften av alla vuxna adliga män var 
officerare, ytterligare en femtedel var underofficerare, och räknar man dessutom in alla f.d. 
militärer var tre av fyra av ståndets vuxna män verksamma inom krigsmakten eller hade vid ett 
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tidigare tillfälle varit det.281 Enligt Carlsson var officersbanan ”för de unga adelsmännen den 
naturliga och ojämförligt mest frekventerade vägen till karriär i statens tjänst. Officersyrkets 
sociala anseende var också högt.”282 Adelskapet var i själva verket, menar Artéus, vid sidan av 
kontakter och kontanter, av avgörande betydelse för en militär karriär.283 Beträffande ålder, 
karriärväg, social och ekonomisk hemvist, fädernas tidigare militära bana, liksom i 
proportionerna adliga respektive icke adliga, var Ydre kompanis officerare således högst 
representativa för den svenska indelta armén. Den militära sysselsättningen dominerade så gott 
som helt ståndet och eftersom människorna i ståndssamhället tenderade att betrakta varandra 
inte så mycket som individer utan som hemmahörande i olika grupper och stånd torde adel, 
officerare och överhet för många i lokalsamhället ha smällt samman till ett och samma. 
 

3.4.2 Hierarki och distinktion 

Adelns starka grepp över de statliga tjänsterna i allmänhet och de militära i synnerhet, och andra 
gruppers vilja till ett likaberättigat tillträde, kom att bli en av de grundläggande orsakerna till 
den s.k. ståndsstriden under frihetstiden. Adeln försvarade med framgång sin dominans över de 
militära tjänsterna men fick i allt större utsträckning se sig undanträngda av ofrälse inom den 
statliga civila tjänstesektorn.284 Reduktionen, förlusten av provinserna och centralmaktens 
byråkratisering hade medfört att tjänsten och den rang som denna gav kom att få en relativt 
större betydelse, både ekonomiskt och socialt, än vad den hade haft tidigare. Det ursprungligen 
godsägande ståndet fick alltmer karaktär av att vara en tjänstemannaklass.285 Sambandet mellan 
tjänst och socialt anseende fick sitt tydligaste uttryck i rangordningen från 1714. Denna var ett 
försök att från statens sida försöka reglera samhället socialt och ange olika människors olika 
sociala värde – bl.a. fick de militaristiska strömningarna här sitt uttryck genom att militärer 
jämfört med civila tjänstemän värderades mycket högt286 – och som sådan fick rangordningen 
ett mycket stort inflytande över samhället och det sociala livet. Utifrån rangordningen skänktes 
människorna vägledning hur de på ett korrekt sätt och i enlighet med den rådande sociala 
hierarkin skulle förhålla sig till varandra: i vardag såväl som i fest. Med hjälp av ny lagstiftning 
försökte staten att upprätthålla rangordningens sociala gränser. Typiskt för dessa regleringar var 
att ingen fick höja sig över sin rang, men också att samma höga böter drabbade även den som 
försökte att sänka sig under sin egentliga rang. Förhoppningarna om att rangordningen skulle 
resultera i social harmoni infriades emellertid inte. Trätan snarast ökade. Och trots att 
rangordningen innehöll 40 olika rangklasser – där fänrikar, kornetter, landssekreterare och 
häradshövdingar utgjorde den lägsta klassen – räckte denna ändå inte till utan människorna 
inrättade snart en inofficiellt utökad rangordning mellan de officiella trappstegen i den sociala 
hierarkin, där också ståndspersoner utan tjänst tilldelades en plats.287  

Ett konkret och lokalt uttryck för denna av centralmakten understödda hierarki, liksom för 
centralmaktens allt mer påtagliga närvaro i lokalsamhället, var de boställen som upprättades 
under 1680-talet för såväl manskap som befäl. Olika modellritningar och förordningar 
upprättades och reviderades sedan under det följande seklet, med särskild betoning på att 
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befälen fick ståndsmässiga boställen och ekonomibyggnader som utmärkte dem bland vanligt 
folk. Husen skulle genom sin storlek, antal rum, fönster, skorstenar osv., tydligt åskådliggöra 
officerens rang och ställning. Enligt detaljerade bestämmelser skulle byggnaderna dessutom 
målas så att de högre officerarna fick alla sina hus rödmålade, medan de lägre officerarna fick 
nöja sig med ett målat boningshus. Underofficerarna fick i sin tur nöja sig med lite röd färg på 
knutar, runt fönster och dörrar och vanliga korprals- och knekttorp med enbart knutarna målade, 
samt kompaninamn och knektnummer målat på gaveln.288 

Människorna sökte ständigt iscensätta sina respektive stånd, i regel genom att framhäva 
dess skillnader, och man utvecklade ett märkvärdigt intresse för gränser, grader och nivåer – 
kort sagt alla tänkbara sätt att åskådliggöra skillnad och olikhet på. Ståndsamhällets hierarkiska 
och åtskiljande ordning kom också att dramatiseras i alla större sociala sammanhang.289  

Ett konkret exempel på detta var kyrkan. Varje kyrkorum i varje kyrka var enligt en s.k. 
bänkordning disponerad hierarkiskt i en socialt fallande skala som utgick från altaret och 
mittgången och som dessutom skilde män och kvinnor åt. Detta innebar att varje individ och 
familj tilldelades en specifik bänk, ibland också en specifik plats i bänken, utifrån stånd, rang 
och tjänst. Människornas placering i kyrkan avspeglade således deras samhälleliga ställning och 
sociala prestige. Av detta följde givetvis att det uppstod tvister om bänkplatsernas disponering. 
Dessa s.k. bänktvister tog sig, särskilt då någons befordran krävde en ändrad bänkordning, inte 
sällan bittra, högljuda och ibland rent av våldsamma uttryck, ofta mitt under gudstjänsten. Trots 
upprepade försök, och ett ständigt moraliserande mot den s.k. rangsjukan, fortsatte dessa 
kyrkbänkstrider att under hela 1700-talet, som Wirilander uttrycker det, ”förena kiv om 
bänkplatserna med kyrkofromhet”.290 Också Per-Johan Ödman tar fasta på kyrkbänkstriderna 
som en spegelbild av den hierarkiska mentaliteten: ”Att vara sämre placerad innebar att inte vara 
’lika god’, det var detsamma som att vara en sämre människa. Antagonisterna visar i ord och 
handling att de betraktar symbolisk prestige, status och människovärde som identiska.”291 Det 
till synes gränslösa hävdelsebehovet upphörde följaktligen inte heller med bänkordningen. 
Under 1700-talet blev det i ståndskretsar allt vanligare med enskild husandakt, privat 
nattvardsgång, dop och vigsel i hemmet. Och fanns bara den ekonomiska möjligheten försökte 
samhällets eliter genom en speciell gravplats i kyrkan eller en fristående gravkammare att hela 
vägen in i döden hävda ståndsskillnad.292 

Frihetstidens människor betraktade samhället hierarkiskt och alldeles särskilt så utifrån 
ståndsbegreppet. Men ståndsuppdelningen följde inte enbart politiska och ekonomiska eller ens 
sociala gränser. Man talade om ett ”herrestånd, det förnäma ståndet, tjänsteman-naståndet, 
officersståndet, krigarståndet, civilståndet, skrivarståndet [och] klockarståndet”.293 Dessa 
grupper tillskrevs sedan vissa arttypiska egenskaper. Särskilt gällde detta för adelsståndet vars 
ståndsmedvetande präglades av rollen som krigare. Enligt ståndsideologin hade adeln tilldelats 
sysslan som samhällets beskyddare och ståndet präglades av de därmed förknippade arttypiska 
dragen, såsom exempelvis ett koleriskt sinnelag. Sammantaget skapade detta ståndsmedvetande 
en självbild och en självförståelse som förutbestämde adelsståndet, också kallat äroståndet, att 
leda och åtlydas, respekteras och hedras, beskydda och fruktas.294  

                                                
288 Ericson 2004, s. 132-134, 162-164; Villstrand 2005, s. 22, 24. 
289 Wirilander 1982, s. 63-64, 71-72. 
290 Wirilander 1982, s. 76. 
291 Ödman 1987, s. 260. 
292 Malmstedt 2002, s. 39; Wirilander 1982, s. 63-64, 71-72, 76-79; Ödman 1987, s. 257-260. 
293 Wirilander 1982, s. 59. 
294 Wirilander 1982, s. 60, 63-64, 71-72. 



 76

Symboliskt fångades denna förening kanske bäst i värjan, vilken jämte peruken var 
ståndets viktigaste gruppemblem.295 Värjan var inte bara ett militärt vapen utan representerade 
tydligt adelsmannens kompromisslösa krav på respekt; detta inte enbart symboliskt utan högst 
påtagligt. Duellerande adelsmän förekom under hela epoken, statsmaktens omfattande 
ansträngningar till trots. Parallellt med adelsmannens rättighet och vasallens skyldighet att bära 
vapen var värjan också den kunglige tjänstemannens tecken på att han förlänats del av den makt 
och legitimitet som sprang ur majestätets svärd: i sin tur en symbol för den dömande och 
straffande makt som Gud nedlagt i konungen. I takt med att överhetens ambitioner i och för 
samhället ökade, och allt fler grupper ville ha del av dessa nya uppgifter och detta nya ansvar, 
tilläts allt fler att bära detta myndighetens tecken. Adeln gjorde motstånd men i takt med att 
militärer, statstjänstemän, jurister och så småningom också akademiker och studenter fick bära 
värja kom den symboliska betydelsen, enligt Wirilander, att vidgas: ”till att värjan blivit något 
av en manlighetens, myndighetens, den sociala ställningens statussymbol och därmed också 
något som hörde till en tjänstemans, överhuvudtaget en ståndspersons standardmundering.”296 

Adeln försökte manifestera sin ställning och självbild genom att särskilja sig från andra 
grupper. Sociala identiteter åskådliggörs genom skillnad och adeln försökte med varierande 
framgång exkludera de ofrälse. Genom etikett, bugningar, sätt att tala, hälsa, skämta och göra 
entré, klädsel, kroppslig hållning, stoisk uthållighet, temperamentsfullt patos och emotionell 
känslighet, sätt att bygga och bo, måltider och toaletter, kort sagt genom hela sitt sätt att leva, 
bekräftade adeln samhällets ordning och sin egen exklusiva och upphöjda särart. Genom 
distinktionens princip kunde allting därmed också göras både rätt och fel. Medan ofrivilliga fel 
ansågs bondskt, uppfattades avsiktliga fel som utmanande och vanvördande. Så kunde en 
obesvarad skål, en oansenlig måltid eller en felaktig titulering leda till förvecklingar och gräl. 
Kom ringaktningen från en mer simpel människa kunde den rent av uppfattas som 
samhällsomstörtande.297 

Exemplet värjan visar dock på de uppenbara svårigheterna med att iklä sig speciella 
symboler och värna dess exklusivitet. Ofrälse grupper gjorde upprepade och framgångsrika 
försök att utmana särskiljandet genom att efterlikna adeln, vilket medförde inte minst 
ekonomiska svårigheter för adeln. Adeln hade alltid försökt att särskilja sig genom att 
manifestera sitt överflöd, även då ett sådant inte var vid handen; och efter reduktionen, förlusten 
av östersjöprovinserna och de många nyadlingarna tillät den ekonomiska situationen definitivt 
inte merparten av ståndet något sådant överflöd.298 Tvärtom ruinerade den förpliktigande 
levnadsstilen några, skämde ut fler och försatte en stor del av ståndet i allt större skuld. Men 
genom att den tillät adelsmannen den sociala ställning som han behövde för äktenskap, nätverk, 
kredit och tjänst var lyxkonsumtionen rationell och nödvändig. En levnadsstilens reträtt, för att 
inte tala om ett avslöjande av fattigdomen, hade skämt ut inte bara individen utan också ståndet 
som helhet. Detta var, som redan tidigare har poängterats, alltså inte en privat fråga utan: 
”Individen bar ansvar för hela sin sociala närgrupps heder och måste därför slå vakt om sin egen 
rangställnings integritet kanske med större iver än hans personliga inställning skulle ha krävt. 
Grupphögfärden förde ett absolut kommando över den individuella anspråkslösheten”.299 Den 
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förhärskande synlighetskulturen drabbade särskilt adeln som inte hade råd att sluta spendera; 
adelsmannen blev helt enkelt bemött som en adelsman först då han uppträdde som en sådan.300 
 

3.4.3 Materiella uttryck för ståndssamhället 

Ståndssamhällets hierarkiska och statiska ordning, och adelns särställning, framträder tydligt i 
den marscherande krigsmakten. Den unge man som på frihetstiden avsåg att göra sin lycka inom 
krigsmakten måste antingen räkna med att stanna som underofficer eller låg kompaniofficer 
eller ha tillgång till ett stort kapital. Till att börja med var tjänsterna få och möjligheterna till 
avancemang små. Särskilt gällde detta för åren efter frederna, speciellt efter freden i Nystad. 
Detta kunde tidvis avhjälpas genom å ena sidan goda kontakter och å andra sidan ekonomiska 
resurser med vilka man kunde köpa en tjänst. På detta sätt kunde en åldrande officer få 
åtminstone någon slags ersättning i avsaknad av ett militärt pensionssystem. Men då 
tjänsteförvärvaren inte sällan fick börja uppfylla sina nya militära plikter tämligen omgående, 
dröjde den nya lönen i regel avsevärt mycket längre. Samtidigt ställde den militära estetiken 
höga krav på hur officeren skulle klä och föra sig och de ersättningar som de militära 
myndigheterna ändå tidvis betalade ut för att kunna hålla uniform och häst, täckte bara en 
bråkdel av de verkliga kostnaderna. Huvuddelen av kostnaderna fick officerare och 
underofficerare själva stå för och för de som enbart hade sin tjänsts lön att leva på var det 
följaktligen genomgående svårt att uppfylla ens de mest nödvändiga krav som rangen ställde; 
särskilt gällde detta för de lägre kompaniofficerarna. Speciellt hårt drabbades denna grupp i och 
med omställningen efter det Stora nordiska kriget då krigsmakten skulle sättas på fredsfot, de 
tillfälligt uppsatta förbanden upplösas och det stora överskottet officerare ges en försörjning. 
Lösningen blev att två officerare med bibehållen grad och tjänst tvingades dela på en och samma 
lön, samt en nära nog allmän nedflyttning i tjänst och lön, om än med bibehållen grad.301 
Förhållandet att rang inte alltid stod i paritet med lön fortsatte emellertid att vara mycket vanligt 
förekommande, även efter att de problem som hade uppkommit i och med freden i Nystad hade 
övervunnits. Systemet eskalerade under 1750-talet när två av tre officerare bar högre grad, och 
därmed också rang, än vad deras tjänst egentligen föreskrev.302 Det är också typiskt att det var 
en privat uppgift att betala för officersuniformerna, även om kronan tidvis medgav vissa 
lättnader i lyxen. Diskrepansen mellan lön och grad blev hursomhelst för många, särskilt gällde 
detta för ofrälse officerare, genant påtaglig.303 

För de officerare som däremot hade egna gods att tillgå eller kredit god nog att belåna, och 
dessa var nästan uteslutande adliga, erbjöd marschen en utmärkt arena att manifestera sitt 
välstånd och sin sociala ställning på. Detta blev möjligt genom att egentliga militära 
gradbeteckningar ännu till stor del saknades. Ett sådant undantag var emellertid de s.k. 
ringkragarna vilka officerarna bar kring halsen. Ringkragarna var av silver, smyckade med 
krona och konungens namnchiffer. Frånsett att kaptenens krage var förgylld skiljde den sig inte 
vare sig till utseende eller storlek från löjtnantens eller fänrikens. I avsaknad av 
gradbeteckningar i modern mening, synliggjordes hierarkin istället genom uniformens detaljer. 
Över- och underofficerarna utmärkte sig från manskapet genom att deras uniformer var helt 
utförda i blått. Särskilt de s.k. paradrockarna (rikt påkostade uniformsrockar) bidrog till att 
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distansera befälen från manskapet. Kaptenens, löjtnantens och fänrikens paradrockar skulle ha 
förgyllda knappar och guldbroderade knapphål, galon (band som vävts eller flätats av 
metalltråd) i guld skulle löpa längs med hattbrättet och älghuds- eller hjortläderhandskarna 
skulle ha kragar prydda av guldgalon. Kaptenen skulle dessutom på både ärmuppslag och 
ficklock bära guldgalon, om än inte lika bred galon som hans överordnade. För underofficerarna 
gällde samma krav men valören var istället silver. Denna åtskiljande lyx minskade emellertid, 
inte minst pga. de tidigare framförda ekonomiska svårigheterna, särskilt mot mitten av seklet. 
Galon, fransar och band som tidigare hade burits på flera ställen på uniformen förbjöds 1756 
och fick därefter endast bäras på officershattarna. 1765 gjordes över- och underofficerarnas 
uniformer än mer lika manskapets och stränga böter hotade den som bröt dessa bestämmelser, 
något som var vanligt. Trots dessa nedskärningar hade många stora svårigheter med att bekosta 
alla persedlar och uniformsdetaljer.304  

I övrigt utmärkte sig officerarnas uniformer genom att klädet var av betydligt bättre 
kvalité.305 Deras värjor var också vackert förgyllda och de som hade råd satt till häst, med följd 
att de dessutom kunde vissa upp kostbara sadlar, träns, stigbyglar, pistolhölster och hästar. 
Officerarna skiljde sig dessutom från manskapet med hjälp av peruker. Allongeperuken som 
hade varit officerens särskilda kännemärke under karolinsk tid ersattes redan kring 1730 av en 
mindre platt och vitpudrad variant med tinningslockar och håret uppborstat i pannan. Runt 1760 
blev emellertid själva peruken omodern och det blev allt vanligare att visa det naturliga håret, 
uppfångat i en hästsvans eller flätat till en piska på ryggen.306 Den stränga militära hierarkin 
manifesterades, från menig och upp till kapten, på samma sätt som den gjordes i samhället i 
övrigt: genom en stigande mängd lyx. Ingen distingerad detalj ansågs för liten; typiskt är att till 
och med korpralerna, genom broderade knapphål, utskiljdes från manskapet.307  

Detta förhållande, att hierarkin uttrycktes genom ståndssamhällets centrala 
differentierande princip (rikedomens distinktion) snarare än genom rent militära symboler, 
innebar att samhällets sociala hierarki på ett högst påtagligt sätt trädde in och utmanade den 
militära hierarkin. Sedan 1684 förekom, efter franskt mönster, en rangrulla som sammanställde 
krigsmaktens samtliga officerare i hierarkisk ordning. Mellan officerare med samma grad 
avgjordes rangordningen av datumet för deras utnämning, vilket noterades i en särskild lista. 
Kraven på lydnad och tillbörligt visad respekt för överordnade var absolut och beivrades 
kraftfullt.308 Men det som de facto visuellt skilde en överordnad från dennes underordnade var 
huvudsakligen varken mer eller mindre än det som skilde en greve från en friherre eller en 
adelsman från en ofrälse: nämligen lyx, följe och bemötande. I och med frihetstidens 
eskalerande ståndsstrid ökade sannolikt adelns behov av att legitimera och åskådliggöra sin 
ledande samhälleliga ställning. Detta skedde på en mängd olika arenor, däribland i det 
marscherande kompaniet. Vad gäller manifestationen av social ställning och överflöd iscensatte 
marschen ståndssamhällets hierarkiska och komplementära ordning. Majoriteten av officerarna 
var adliga. Såväl tjänsteadeln som de ofrälse officerarna hade emellertid vanligtvis varken 
kontakter eller ekonomisk uthållighet nog att avancera tillräckligt högt i den militära hierarkin 
och därmed ges möjlighet att manifestera en sann officers levnadsstandard. Och lyckades detta 
överglänstes man inte sällan på ett högst påtagligt och genant sätt av adliga yngre och mer 
välbeställda underordnade. I ett samhälle där människorna handlade utifrån den synliggjorda 
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maktens princip och där man var strängt upptagna av rang, social status och hierarki, kom 
klädernas välstånd att få stor betydelse. Mot denna bakgrund torde frånvaron av distinkta 
militära hierarkiska symboler ha bäddat för motsättningar. När omgivningen tvekade inför vem 
som var överordnad – den fattige ofrälse kaptenen eller den välklädde adlige löjtnant – 
undergrävdes den ofrälse militära positionen än mer. 

Etnologen Mats Hellspong, som har undersökt 1900-talets uniformer som uttryck för dess 
tidsanda, har poängterat att det i dagens moderna svenska samhälle nära nog går att ta miste på 
en överstes uniform och en spärrvakts i tunnelbanan. Uniformerna i vår egen tid säger oss, 
menar Hellspong, någon mycket typiskt om den nu förhärskande egalitära ideologin; båda 
personerna är, lön och social status oaktad, först och främst två förment jämlika offentlig-
anställda.309 Den tidigmoderna officerens uniform skulle tvärtemot markera sin bärare som 
socialt upphöjd: uniformen var bärare av en hierarkisk ståndsideologi. För människorna i 
ståndssamhället, som väl visste att läsa kläder symboliskt, kunde ståndssamhällets hierarkier 
knappast ha uttryckts på ett mer tydligt sätt. Marschens publik kunde således troligen utan större 
bekymmer inordna skådespelets aktörer i en socialt fallande skala – helt utifrån uniformstygens 
kvalité och färgnyans, galonens bredd och valör, den eventuella närvaron av peruker och krås, 
skornas spännen, hattens spänst, värjans förgyllning, frisyr och hästens grace – från godsadel 
över lågadel till ofrälse ståndspersoner och övriga ofrälse uppkomlingar. Så blev officerens 
uniform, samtidigt som den var ett bevis på att hans självständiga roll som krigare hade kommit 
till ett slut och ersatts av den disciplinerade statstjänstemannen, också en arena att manifestera 
sin samhälleliga särställning på. Eller som Per-Johan Ödman uttrycker det: ”Kläderna ingick på 
detta sätt i ståndssamhällets immamenta pedagogik och utövade en tyst men vältalig påverkan 
som hade stor verkningskraft på människornas sinnen.”310 
 

3.4.4 Kroppsliga uttryck för ståndssamhället  

Ståndssamhället manifesterades emellertid inte enbart i marschen genom de materiella 
uttrycken. Som vi redan tidigare har kunnat se utmärkte officerarna sig kroppsligen genom att de 
exempelvis tilläts att rida istället för att tillsammans med manskap och underofficerare 
marschera i vägdamm och regn.311 Inte heller behövde de som manskapet kröka rygg under en 
tung ränsel utan kunde istället transportera sin packning på vagnar.312 Ståndssamhällets 
tydligaste kroppsliga manifestation i marschen var emellertid den disciplinära. Befälen och 
manskapet tvingades inte enbart underkasta sig den disciplinära regimen på olika sätt och i olika 
stor utsträckning. Det som avgjort gjorde maktrelationen asymmetrisk var givetvis att medan de 
förra var disciplinära subjekt var de senare snarast disciplinära objekt. Vi måste därför återvända 
till den kroppsliga disciplinen. 

Maktrelationer och hierarkier åskådliggjordes, och åskådliggörs fortfarande, gärna visuellt 
genom relationella rumsliga positioner. Som David Kertzer har visat är den centrala principen 
att makten träder i förgrunden, är rumsligt centrerad och flankerad i socialt fallande ordning. 
Kertzer exemplifierar denna princip med de sovjetiska ledarnas rumsliga positioner på Lenin-
mausoleets balustrad vid militärparaderna på 1:e maj. Beroende på inbördes rumslig position i 
relation till ledaren, som alltid befann sig i mitten och något framför övriga, gick det att utläsa 
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vilken ställning politbyråns olika medlemmar för tillfället innehade i makthierarkin.313 I likhet 
med det sovjetiska hovet befann sig de tidigmoderna monarkerna, liksom typiskt nog också 
deras portträtt, alltid i centrum, flankerade av sina undersåtar som undvek att vända ryggen mot 
sina härskare.314 Den synliggjorda maktens princip iscensattes ofta genom rumslig position-
ering; i lokalsamhället hade detta förhållande ett viktigt exempel i husbonden som befann sig 
centralt och något framför hustru och dräng. I enlighet med denna princip synliggjordes 
kaptenens ledarskap genom att han marscherade eller red i täten för sitt kompani. Särskilt tydlig 
blev denna rumsliga ordning då förbanden var uppställda i s.k. ståndsordning. Närmast 
parodiskt exakt åskådliggjordes officerarnas militära tjänstegrader genom att översten stadgades 
stå 13 steg framför regementet, regementskvartermästaren 6 steg bakom denne, överste-
löjtnanten 9 steg framför den högra flygeln, varje kapten 7 steg framför sitt kompani osv.315 

Innebörden av denna rumsliga position framträder tydligast i relation till det gemena 
manskapet. Över- och underofficerarnas överordning och ledande funktion framträder klart 
genom att de går ensamma framför och utanför respektive division.316 De tilläts förvisso inte 
lämna sin plats utan anledning men uppvisade i relation till manskapet ändå en betydligt större 
rörelsefrihet, det var i själva verket de som var satta att upprätthålla manskapets disciplin.317 
Reglementena förordade exempelvis befälen att, särskilt när man passerade städer, torp och 
byar, uppmärksamma så att ingen smög sig undan.318 Behövde någon ur manskapet lämna ledet 
måste denne ha sitt befäls tillstånd och sällskap.319 Under marsch skulle förbandet alltid åtföljas 
av en officer som marscherade längst bak och som hade uppsikt över att ingen smög sig undan 
och deserterade.320 Dessa rumsliga relationella positioner bidrog till att visuellt förklara den 
militära och samhälleliga hierarkin: de överordnade i marschen var överordnade också i 
samhället, och de underordnade i marschen var de samma som var underordnade i samhället.  

I den disciplinära asymmetrin mellan befäl och manskap spelade våldet en central roll. 
Bland andra Jonas Liliequist menar att våldet, exempelvis agan, rent allmänt måste betraktas 
som en mycket utbredd metod att under tidigmodern tid utöva personlig makt på. Detta kom sig 
av att också en till synes ofarlig örfil signalerade ett krav på social överordning, av typen 
husbonde-dräng, omöjligt att acceptera för socialt jämställda personer.321 Våldet hade en 
symbolisk innebörd vilket medförde att när befälen slog – och det gjorde de av allt att döma 
ofta322 – höjde handen, befallde, pekade, smädade och skrek – och när soldaterna lydde, teg, 
rätade in sig i ledet och sänkte blicken – kom de förra att iscensätta sin sociala överordning och 
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de senare sin acceptans att degraderas till tjänstehjon.323 De vapen som bars av befälen – värja, 
halvpik och korsgevär – befann sig således i det disciplinära gränslandet mellan fysisk 
repression och tillrättavisande pekpinne; båda med en stigmatiserande husbonde-symbolik.324 
Än tydligare framträdde denna överordnade maktposition genom att officerarna långt ifrån alltid 
behövde befalla för att bli åtlydda. Soldaterna åtföljer officerarna i marschen, snarare än leds av 
dem. Och de förblir i rotar och led i betydligt större utsträckning än hålls kvar där med hjälp av 
repression. Foucault beskriver denna subtila disciplinära regim på följande sätt: 

ordern behöver inte förklaras, inte ens formuleras i ord; den bör utlösa den önskade handlingen, och det 
räcker. Mellan den som befaller och den som lyder är förbindelserna reducerade till signaler; det gäller inte 
att begripa befallningen utan uppfatta signalen, att omedelbart reagera, enligt en mer eller mindre artificiell 
kod som upprättats på förhand. Kropparna placeras i en liten värld av signaler som var och en utlöser ett 
obligatoriskt svar och ett enda: det är en dressyrteknik325 

Även om denna beskrivning inte rakt av kan föras över till 1700-talets svenska marsch har 
disciplinens åtminstone delvis tysta och osynliga bojor tydligt visat soldaternas underordning. 

Denna förkroppsligade pedagogik – blicken och röstens myndighet, den reglerade 
distansen som tog sig uttryck i ställningssteg, honnör, gestik, kroppshållning, minspel, samt inte 
minst graden av rumslig frihet – kunde människorna använda som utgångspunkt för en social 
och politisk bedömning på ett sätt som motsvarade hur de orienterade sig utifrån den materiella 
estetiken. Som bland andra Peter Englund har poängterat utgjorde krigsmakten ”med de för det 
mesta adliga officerarna uppställda i spetsen för ett manskap hämtat från samhällets 
underordnade klasser […] en bild av tanken om det lydiga folket, hårt styrt av ett litet 
aristokratiskt fåtal till allas gemensamma bästa.”326 I marschen lydde undersåtarna sin överhet 
och uppfyllde sina förpliktelser med resultat i en välordnad, funktionell och rent av skön utopi 
om det goda samhället att lära och ta intryck av. De samhälleliga sociala spänningarna blev 
därmed inte ett tecken på ett systemfel utan ett onödigt resultat av att menigheten inte lydde sin 
överhet. I marschen visade officerarna, som goda folkuppfostrare, att lydnad, disciplin och en 
ojämlik ömsesidighet var vägen till samhällsharmoni och endräkt: concordia. 

Detta var emellertid en samhällsordning som kom att dramatiseras i de flesta större sociala 
sammanhang. På samma sätt som kyrkorummets uppdelning av män och kvinnor skvallrade om 
en sträng genusdualism, och prästens upphöjdhet i predikstolen påminde menigheten om att han 
stod ovanför dem i såväl lärdom som social status, berättade adeln i marschen för sig själva 
såväl som för de ofrälse officerarna och för lokalsamhället – med hjälp av både materiell och 
kroppslig symbolik – berättelsen om adeln som värjoståndet: samhällets fundament, beskyddare 
och givna ledare. Richard Wortman menar att det är fullt naturligt att ett samhällets eliter söker 
iscensätta den egna egocentriska samhällsberättelsen, i exempelvis ritualer: ”It is the various 
strata of the elite who gather to celebrate their collective domination, justifying it […] first of all 
to themselves; the myth then would be accepted by ’the negatively privileged layers’.”327 Enligt 
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detta perspektiv var ritualer såsom marschen nödvändiga för att motivera adelns privilegierade 
ställning. Varje misstanke om privilegiernas godtycke eller det banala resultatet av en våldsam 
opportunism måste tillbakavisas. Den privilegierade ledaren leder därför att han är ombedd att 
göra så – därför att det är hans adliga och manliga plikt, hans konungsliga och kristliga 
befallning och av naturen givna öde – inte för att han vill vinna egen vinning. Godtycket i 
maktförhållandena måste hållas på avstånd och auktoritetens legitimitet måste åskådliggöras, 
såväl i tankefigurens form, där särskilt kropps- och fadersmetaforen således spelade en central 
roll, som i konkreta – visuella – ritualer. I det marscherande kompaniet återspeglades 
samhällsordningen – hierarkisk, ojämlik och auktoritär om än reciprok – pregnant fångad i den 
allsmäktige kaptens skepnad: kompaniets huvud och far. På samma sätt som Herren hade 
förmedlat makt och legitimitet till konungen hade denne instiftat värdighet i sina officerare, 
ämbetsmän och präster. Enligt samma princip flankerades, åtföljdes, bistods och åtlyddes 
kaptenen av sina underlydande över- och underofficerare; höga herrar som simpelt folk i sin tur 
måste lyssna till, åtlyda och hedra. Marschens ritual sätter på ett tydligt sätt fokus på det faktum 
att adeln blev till i relation till andra samhällsgrupper. De adliga officerarna – de ”Herrar 
officerare” som reglementena talar om – befallde och blev åtlydda, de ledde och blev åtföljda. 
Som bland andra David Kertzer har visat krävde ritualen samtliga gruppers delaktighet, som i 
sina inbördes relationer bekräftade varandras positioner: 328 De adliga officerarna behövde de 
ofrälse befälen och soldaterna för att manifestera sin överordnade position. Marschen behövde 
sin publik likväl som sina deltagare. Kertzer skriver: 

By identifying with a larger group, the individual can assert his importence in a more affective and socially 
acceptable fashion than if he were to boast of his own virtues more directly. By praising such an 
organization, he is praising himself. […] Not only does the individual come to feel a part of the political 
organization by adopting the symbols associated with it, but, just as importantly, he also comes to be 
recognized as a fellow member by others in the organization. Through symbols the individual is integrated 
into the organization and treated as a privileged member.329 

Marschen påminde människorna om vilket samhälle de faktiskt delade och vilka sociala och 
politiska relationer och regler som detta var grundat på. Den definierade och konkretiserade 
därmed på ett pedagogiskt sätt de ofta nog så luddiga maktrelationerna och åskådliggjorde 
ståndsideologins abstrakta hustavla lokalt. På arenor likt husförhöret, häradstinget, 
sockenstämman, mönstringen och gudstjänsten fick samhällshierarkin namn och ansikte och den 
lokala överheten – adel, präster, ofrälse ståndspersoner, brukspatroner och officerare – 
presenterades som nödvändiga samhällsbärare och infogades i hustavlan på ett sätt som var 
möjligt att ta till sig. Denna lokalt offentliggjorda ritualiserade konsensus torde ha stärkt den 
lokala överhetens ställning. I enlighet med Wortmans resonemang ovan menar jag att marschens 
politiska pedagogik sannolikt har påverkat inte enbart adelns självkänsla utan påverkat också de 
ledda soldaterna och det betraktande lokalsamhället ideologiskt. De har sannolikt tagit intryck 
av att det i marschen manifesterade ståndssamhället har framstått som ett legitimt, förnuftigt och 
naturligt sätt att uppfylla de olika komplementära samhällsuppgifterna på. Den ståndshierarki 
som människorna tidigare hade sett i lokalsamhället upprepades således i marschen. De olika 
lokala ritualerna bekräftade och stärkte därmed varandra. Och ändå – allt detta till trots – är det 
svårt att bortse från att det parallellt med denna föreställning kan ha funnits en annan, subversiv, 
syn på det manifesterade ståndssamhället i lokalsamhället.  
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3.4.5 Ståndsstriden i marschen 

Ansvarig för den ovan beskrivna disciplineringen och estetiska distinktionen var givetvis en 
officer men från lokalsamhällets och soldaternas perspektiv torde många, inom ramen för det 
segregerade ståndstänkandet, snarast ha uppfattat adelsmannens bekanta gestalt. Ett uttryck för 
detta perspektiv, om än inte hämtat från lokalsamhället, är Lars Anders Chierlins 
uppmärksammade och debatterade Den ofrälse soldaten från den senare delen av frihetstiden.330 
I pamfletten utmärker sig de adliga officerarna för feghet och sadism gentemot de ofrälse 
soldaterna, som istället tillskrivs rollen som landets verkliga beskyddare. Pamfletten är ett 
uttryck för de ofrälses allt häftigare angrepp i takt med att ståndsstriden radikaliserades och vi 
ska här avslutningsvis skissera marschen utifrån denna politiska kontext. 

Redan vid frihetstidens inledning hade adelns privilegier varit ifrågasatta, om än helt inom 
ståndssamhällets ramar. De ofrälse ståndens misslyckade försök att upphäva adelns privilegier – 
egentligen en rad exklusiva undantag från lagen, där särskilt adelns ensamrätt till vissa statliga 
tjänster och till en stor del av landets jord provocerade de ofrälse – resulterade i att de istället 
försökte skaffa också de egna stånden privilegier eller utöka dem som de redan hade lyckats 
tillskansa sig och som skulle ge lagstadgad exklusiv rätt till just de egna komplementära 
samhällsuppgifterna. Argumentationen fördes än ideologiskt än pragmatiskt, och hela tiden i 
relation till adelns privilegier. De ofrälses angrepp blev emellertid allt mer ideologiska och 
därtill framgångsrika till sin karaktär. Adelns privilegierade samhällsställning attackerades nu 
utifrån kravet på alla människors grundläggande jämlikhet och likhet inför lagen; detta alldeles 
oavsett stånd. I takt med att patriotismen, medborgarbegreppet och fäderneslandskärleken under 
den senare frihetstiden blev till centrala begrepp framstod ståndsskillnaderna dessutom alltmer 
som något nationellt splittrande. Just svenskarna ansågs dessutom vara nationellt förenade 
genom sin särskilt utmärkande frihetstörst och de svenska dygderna var inte alls något enbart 
förbehållet adeln; tvärtom var de typiska för det träget arbetande folket. Särskilt bönderna 
upplevde nu en första nationell uppvärdering. Vid frihetstidens slut stod det tämligen klart att 
det hade skett några viktiga ideologiska förändringar under epoken. Det för ståndsideologins del 
så typiska konsensustänkandet hade fått se sin ställning försvagas för att i allt större utsträckning 
utmanas av uppfattningen om fria åsikters öppna och vitaliserande polemik, med följd att 
konfrontationen hårdnade än mer. Föreställningen om allas likhet inför lagen hade fått ett stort 
genomslag och bland dem som fortfarande försvarade ståndsideologins organiska 
samhällsorganisering märktes allt mindre av principiell övertygelse. Adelns försvar blev allt mer 
defensivt förhalande och dess argumentation grundade sig ofta enbart på en resonerande 
pragmatisk ton med argument som att varje samhälle ändå behöver sina styrande och att adeln 
genom sin bildning därmed sannolikt vore de bäst lämpade.331 

Samhällsuppfattningarna skiljde sig således förhållandevis mycket åt mellan den tidiga 
och den sena frihetstiden. Det är därför tänkbart att det i takt med att ståndsstriden kulminerade 
och bondeståndets politiska självmedvetande stärktes och artikulerades allt oftare, också kan ha 
skett en långsam förskjutning i lokalsamhällets reception av marschen; mer i paritet med Den 
ofrälse soldaten där bonden och medborgaren kom att framstå som landets ekonomiska ryggrad 
och rikets verkliga beskyddare. Detta gick givetvis stick i stäv med ståndsideologins ordning där 
frälseståndet ansvarade för samhällets militära sysslor – ursprunget till att det frälsts från 
skatteplikt – varifrån det också hämtade sin legitimitet och starkt positivt färgade självbild. Men 
marschen förmedlade förutom föreställningen om att krigsmaktens regementen och kompanier 
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tillhörde kungen – att såväl beskyddet som våldsmonopolet var hans – också uppfattningen att 
de var framförhandlade med och skänkta av lokalsamhället. Liksom centralmakten tidigare hade 
tvingats söka stöd hos feodaladeln fick den nu på ett motsvarande sätt genom indelningsverket 
göra likaledes hos bondeståndet. Att centralmaktens våldsmonopol grundade sig på en 
förhandling med en annan samhällsgrupp var således inte i sig någonting nytt. Men förhållandet 
att centralmakten genom indelningsverket hade förhandlat fram och slutit ett direkt militärt avtal 
med lokalsamhället – utan några egentliga mellanhänder, med allt vad denna nyvunna position 
innebar av erkännande – var något som knappast torde ha undgått något stånd. Den kungliga 
militära estetiken kan förvisso inte generellt ses som ett erkännande av lokalsamhällets militära 
funktion, utan snarare som en degradering av adelns militära särställning. Men enligt 
indelningsverket var det likväl lokalsamhället och inte adeln som satte upp, utrustade, underhöll 
och administrerade landets stående krigsmakt: uttryckt i exempelvis regements- och 
kompanifanornas geografiska symbolik. Den nya försvarsfunkion som centralmakten genom 
indelningsverket tillerkände lokalsamhället, och som bl.a. fick sitt uttryck i marschen, torde 
rimligtvis ha väckt vissa frågor. Om samhällsbeskyddet verkligen var bondeståndets nya syssla: 
Varifrån fick då adeln sina privilegier? Om bönderna hade övertagit adelns militära uppgifter 
och utgifter, om det var de som var det verkliga värjoståndet, de som värjde landets fri- och 
säkerhet: Hade de då inte också rätt till adelns privilegier?  

Nära kopplat till kungens plikt att upprätthålla landets säkerhet och människornas fri- och 
rättigheter var också hans ansvar att försvara, vårda och bevara ståndssamhället, garantera dess 
privilegier och slita dess tvister. Ytterst handlade det om att trygga harmonin och endräkten i 
samhället och förhindra inre strider vilka riskerade att få samhällsomstörtande dynamik. Endräkt 
(concordia) – förmågan att hålla ihop och stå enade – var allt sedan 1600-talet ett helt centralt 
politiskt ideal.332 Frihetstiden inleddes med en omfattande, särskilt adlig, kritik av det karolinska 
enväldet för att det hade försummat detta sitt ansvar och istället exploaterat 
ståndsmotsättningarna, hotat endräkten och satt ståndsprivilegierna på undantag. Särskilt 
smädad var Karl XII:s förmögenhetsskatt, vars bärande princip var jämlikhetstanken, konkret 
uttryckt i att alla oavsett ståndstillhörighet skulle betala en lika stor del av sin förmögenhet i 
skatt; vilket således uppfattades som en mycket radikal sammanblandning av ståndshierarkin. 
Skatten mötte hårt motstånd och blev inte långlivad. Men den hade fått ett förhållandevis 
positivt bemötande inom lokalsamhället och levde sannolikt kvar som en nostalgisk folklig 
föreställning om enväldet.333 Det är således inte förvånande att också den därpå följande 
frihetstiden, som i så stor utsträckning skulle komma att präglas av ståndsstrid och 
ståndsutjämning, skulle avslutas av ett nytt kungligt envälde. Ett envälde som till stor del bars 
fram av reaktionära gruppers rop på endräktens återställande och som sedan också hölls uppe av 
en om ståndssamhället, privilegierna och tryggheten angelägen retorik.334 

Det var emellertid inte bara adeln som var i behov av kungliga ståndsgarantier. 
Lokalsamhället var av hävd berett till långtgående ekonomiska och politiska eftergifter och en 
inte försumbar rojalism mot löfte om kungligt beskydd; inte bara mot utrikes utan i än högre 
grad mot inrikes herrar. I grunden var det naturligtvis adelns ekonomiska anspråk lokalsamhället 
fruktade. Man ville ha en herre, inte flera. Då centralmakten talade om sin egen makt som 
exklusiv kunde lokalsamhället i sin tur genom att hävda reciprocitetens princip kräva att få bli 
omhändertaget och skyddat från andra grupper i samhället. Men på samma sätt som det förekom 
tvivel över centralmaktens förmåga till att freda landet undan den yttre fienden fanns det tvivel 
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över dess förmåga att hålla herrarna på mattan, dvs. bevara sin överhet exklusiv. Karin 
Sennefeldt har i sin forskning kunnat visa att dalallmogen hyste föreställningar om att landet 
regerades av ”alla som bar peruk”. Uttalanden som ”vad ska vi göra med en kung som intet rår 
eller kan göra allmogen någon hjälp”, ”herrarna göra allt och kungen råder intet” och ”herrarna 
och adeln nedtrycka allmogen”335 förekom under det att dalallmogen formulerade sina 
upproriska anspråk och de visar förutom på en skeptisk inställning till centralmaktens förmåga 
till beskydd också på lokalsamhällets instrumentella syn på denna. De revolterande ville ha ”en 
gud, en konung.336 Visst underordnade man sig gärna sin rättmätiga överhet; men man ville inte 
låta sig regeras av ett månghövdat herrskap; och man förväntade sig att överheten skulle ta 
tillvara ståndets egna intressen gentemot andra grupper.337 

Särskilt betonade lokalsamhället centralmaktens ansvar för att ge beskydd och upprätthålla 
lagen också gentemot sina egna ämbetsmän: lokala eliter som lokalsamhället betraktade med 
stor misstänksamhet. Ett uttryck för att centralmakten tog ömsesidigheten på allvar var de 
kommissioner som tillsattes under såväl det karolinska enväldet som den tidiga frihetstiden, med 
uttalat syfte att slå ner på missbrukande ämbetsmän. Särskilt det karolinska enväldets kungar 
kom i ljuset av detta att för det frihetstida bondeståndet framstå som småfolkets beskyddare.338 

Om de ofrälse i allmänhet och bondeståndet i synnerhet hyste några förhoppningar om 
kungamaktens stöd i ståndsstriden så infriades dessa inte. Frihetstiden slutade, som Göran Behre 
summerar, i ståndskonfrontationens tecken. Och det för ståndsstriden enda verkligt bestående 
resultatet av 1772-års statsomvälvning – som många ofrälse hoppades skulle leda till en fortsatt 
ståndsutjämning – tycks ha varit att debatten tystades. Gustav III var förvisso ingen 
jämlikhetsförespråkare.339 Utifrån detta perspektiv kan de marscherande kompanierna snarast 
ses som en återkommande påminnelse om att kungamakten var en garant för ståndssamhället. 
Mot bakgrund av ståndsstriden och de allt tydligare tecknen på ståndsupplösning måste 
marschen onekligen betraktas som en konserverande manifestation och som en arena som adeln 
i större utsträckning än lokalsamhället lyckades göra till sin. Marschen kan ses som en 
levandegjord allegori av ståndssamhället, varigenom adeln lyckades iscensätta sin ledande och 
överordnade samhällsställning. Särskilt viktig torde manifestationen av adelns militära funktion 
ha varit för ståndets möjlighet att behålla åtminstone en viss legitimitet för sina privilegier. 
Lokalsamhället fick i marschen finna sig i att iscensätta sin egen samhälleliga underordning 
såsom den föreskrevs i ståndsideologin. Något som onekligen måste ses som ett symboliskt 
nederlag. Det pris som adeln fick betala för denna lokala maktmanifestation var en högst 
påtaglig estetisk och disciplinär underordning inför kungamakten. Därigenom hävdade 
kungamakten sin suveränitet i lokalsamhället och kunde åtminstone symboliskt leva upp till 
lokalsamhällets förväntningar på en exklusiv överhet. Sammantaget är det just kungamakten 
som framstår som marschens symboliska vinnare. Genom såväl materiell som kroppslig estetik 
och disciplin hävdar kungamakten i marschen framgångsrikt rollen av sig själv som rättvis 
skiljedomare mellan samhällsstånden och som en garant för status quo mellan dem; inte så 
mycket genom att ge prestige till bondeståndet, som genom att ta motsvarande från adeln. 
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4. Sammanfattning och resultat 

Denna uppsats har syftat till att undersöka hur den marscherande krigsmakten i fredstid skapade, 
reproducerade och legitimerade det frihetstida lokalsamhällets sociala och politiska 
föreställningar. Anledningarna till detta syfte har framförallt varit tre. För det första menar jag 
att människan måste förstås som en kulturell varelse. För att förstå hennes sociala och politiska 
handlande måste vi utgå från de sociala och politiska föreställningar som hon bar på; vi måste 
studera den icke-rationella lins varigenom hon betraktade sin värld och som låg till grund för 
hennes handlande. För det andra menar jag att det är särskilt viktigt att om möjligt studera de 
vanliga människornas föreställningar; och i frihetstidens Sverige levde de flesta på landsbygden, 
i den levda gemenskapens lokalsamhälle. I frånvaron av masskommunikation skapades dessa 
föreställningar av nödvändighet huvudsakligen i lokalsamhället. Krigsmaktens marscher, liksom 
allmänt det militära indelningsverkets synlighet i lokalsamhället, erbjuder således, för det tredje, 
en tidigare outforskad möjlighet att studera hur lokalsamhällets föreställningsvärld skapades. 
Marschen som studieobjekt innebär ett försök till att bredda studiet av denna konstituerande 
icke-rationella lins till att innefatta också tämligen vardagliga händelser utan vare sig ideologiskt 
syfte eller bestämd avsändare.  

I stort saknas ett material som direkt kan visa hur marschen uppfattades i lokalsamhället. 
Min tolkning har därför fått byggas upp genom att de källor som har möjliggjort en 
rekonstruktion av marscherna (uniformer, reglementen osv.) har satts in i en omfattande social, 
politisk och kulturell kontext. Denna kontext som jag hämtat utifrån en stor inläsning av både 
svensk och internationell forskning har dels fungerat som en hermeneutisk förförståelse, dels 
under hand kompletterats, nyanserats och fördjupats i en dialog med det källmaterial som jag har 
gått igenom. Detta kulturhistoriska angreppssätt har möjliggjort att jag har kunnat belysa 
marschen utifrån en mängd olika perspektiv. Faran med ett sådant angreppssätt är givetvis att 
läsaren – och författaren – riskerar att villa bort sig. Jag har därför valt att dela upp kapitel 3 i 
fyra olika delkapitel, vilka i grova drag behandlar var sitt perspektiv på marschen. Denna 
uppdelade framställning står emellertid delvis i motsättning till mitt hermeneutiska angreppsätt. 
Mina olika tolkningar av marschen utgår nämligen till stor del från varandra, vilket kan leda till 
att de blir svåra att följa var och en för sig. Jag kommer därför i detta avslutande kapitel att 
försöka knyta samman de olika tolkningarna av marschen till en samlad tolkning. 

Jag menar att den marscherande krigsmakten måste förstås som ett mycket påtagligt 
uttryck för centralmaktens närvaro i lokalsamhället. Mot bakgrund av centralmaktens 
grundläggande behov av att upprätta kommunikativa arenor i lokalsamhället – som kunde 
möjliggöra en kontinuerlig legitimering – menar jag att marschen har haft betydelse för 
relationen mellan centralmakten och lokalsamhället och därmed för samhället i sin helhet. 
Centralmakten blev legitim först när lokalsamhället upplevde att denna delade dess egen syn på 
samhället liksom erkände dess rätt till beskydd. Givet detta menar jag att den marscherande 
krigsmakten bör förstås som en ömsesidigt kontrakterande företeelse som bidrog till att 
legitimera centralmakten i lokalsamhället. För att möjliggöra en djupare förståelse av denna har 
jag valt att tolka marschen som en återkommande ritual i lokalsamhället. 

För det första menar jag att marschen dramatiserade den djupt folkligt förankrade myten 
om kungen som beskyddande patriark och detta i enlighet med ett föreställt ömsesidigt 
samhällskontrakt. I egenskap av säkerhetsproducent fick kungamakten därmed ett grund-
läggande intresse av att manifestera sin vilja och förmåga att ge beskydd. Den marscherande 
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krigsmakten visade på ett avgörande sätt att kungamakten både ville och kunde freda landet 
undan inre och yttre hot. Detta skänkte dessutom trovärdighet till föreställningen om samhället 
som en komplementär organism. Marschen visade att föreställningarna om kungen som 
samhällskroppens huvud, undersåtarnas fader och rikets make var mer än tomma allegorier; den 
visade att kungamakten erkände ömsesidigheten och uppfyllde sina beskyddande skyldigheter. 
Givet detta torde marschen ha bidragit till att upprätthålla den äldre föreställningen om kunga-
makten som en i grunden militär inrättning vars primära samhällsuppgift var att erbjuda skydd.  

För det andra iscensatte marschen den populära föreställningen om kungamakten som 
böndernas politiske allierade, mäktig nog att freda småfolket undan inrikes herrar. De kungliga, 
nationella och regionala symbolerna i marschen visade, tillsammans med den materiella och 
kroppsliga disciplineringen av soldaterna och officerarna, det statliga våldsmonopolet. De till 
överväldigande del adliga officerare som ledde marschen gjorde inte detta i första hand som 
adelsmän utan som kungliga tjänstemän. Den absoluta statens vilja att undertrycka andra 
samhälleliga makter och manifestera sin egen suveränitet kan därmed i marschen sägas ha 
harmonierat med behovet av att visa lokalsamhället att kungamakten skulle kontrollera adeln. 
Marschen visade, menar jag, såväl kungamaktens vilja till suveränitet som vilja till att erkänna 
och uppfylla lokalsamhällets rätt till en exklusiv överhet. Marschen kodifierade således rituellt 
också denna del av samhällskontraktet. 

För det tredje framställde marschen lokalsamhället i enlighet med dess egen självbild: som 
ärbara svenska bönder och trogna undersåtar. Genom den indelta krigsmaktens marscher visade 
lokalsamhället att det hedrade såväl indelningsverkets kontrakt som det föreställda ömsesidiga 
samhällskontraktet. Detta torde ha stärkt såväl lokalsamhällets politiska självförtroende som 
politiska handlingsutrymme. Marschen talade för lokalsamhällets rätt till att kräva det kungliga 
beskyddet. Men marschens mobiliserande verkan på lokalsamhället kan också fått en annan 
politisk konsekvens. I takt med att ståndsmotsättningarna hårdnade och ståndsstriden eskalerade 
blev marscherna sannolikt en allt mer pockande påminnelse om att det var bondeståndet som var 
fosterlandets värn och inte – såsom både ståndsideologin och ståndsprivilegierna gjorde gällande 
– adelsståndet. Utifrån detta perspektiv har marschen snarast underblåst ståndsmotsättningarna.  

Det verkligt anmärkningsvärda med marschens legitimerande och kontrakterande ritual 
var emellertid att den knöt an till den politiskt kringskurna kungamakten och inte till den 
ständerregim som egentligen regerade landet. Marschen bidrog på så sätt till att upprätthålla de 
föreställda trohetsbanden mellan lokalsamhälle och kungamakt, och därmed också den förras 
djupt liggande positiva föreställningar om den senare; och detta i ett politiskt skede då den nya 
ständerregimen var i behov av att etablera en egen legitimitet. Marschen erbjöd därmed 
kungamakten en folklig legitimitet som på inga sätt liknade den symboliska tystnad som tvärtom 
omgärdade ständerväldet i lokalsamhället. Detta visar också på ritualens avgörande politiska 
betydelse. Marschens ritual illustrerade inte ett faktiskt politiskt förhållande så mycket som den 
skapade ett. Marschen bidrog till att undergräva ständerväldets legitimitet samtidigt som den 
upprätthöll en äldre kunglig sådan; en legitimitet som hade stor betydelse då Gustav III försökte 
att återupprätta en också politiskt stark kungamakt. 

Jag menar att marschen bör förstås som en manifestation av kunglig makt och härlighet 
vilken gjorde intryck på människorna i lokalsamhället: praktfullt och kostsamt utstyrda soldater 
och officerare återspeglade den kungliga äran; den kroppsliga och materiella disciplinen 
utstrålade ordning, enhet och skönhet; en mängd kungliga insignier visade ett vackert och 
kraftfullt maktspråk; den samhälleliga hierarkin åskådliggjordes genom ett komplicerat system 
av estetisk och kroppslig distinktion och disciplin; och detta sammantaget i en storslagen och 
skrämmande omfattning som visade att ingen behövde betvivla kungamaktens överhöghet. Allt 
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detta tålde att tänkas på, också långt efter det att soldaterna hade försvunnit bak nästa vägkrök. 
Marschens publik i lokalsamhället uppmärksammade eller tillgodogjorde sig givetvis inte alla 
estetiska och kroppsliga uttryck lika lite som innebörden av alla ideologiska myter och politiska 
allegorier. Men det förefaller mig uppenbart att de uppmärksammade och tillgodogjorde sig 
några av dem; tillräkligt många för att få en tämligen samstämmig föreställning om hur 
relationen mellan centralmakten och lokalsamhället såg ut i grova drag.  

Denna relation präglades emellertid inte enbart av ömsesidighet. Indelningsverket 
etablerade det statliga våldsmonopolet i lokalsamhället med en tidigare oöverträffad kraft, 
omfattning och synlighet. Jag menar att marschen måste förstås som det tydligaste uttrycket för 
detta nya maktförhållande. I en kultur präglad av den synliggjorda maktens princip – där makt 
måste se ut och förevisas som makt för att förstås som makt – var den marscherande 
krigsmakten en mycket tydlig maktmanifestation. Men inte enbart genom det påtagligt 
repressiva militära maktspråket. Den disciplinära underkastelse som soldaterna och officerarna 
uppvisade gjorde sannolikt också ett stort intryck. Samtidigt visade det som jag har valt att kalla 
den kungliga härligheten – exempelvis uniformernas kostbarhet – vilka väldiga materiella och 
ideologiska resurser som centralmakten besatt. 

Jag menar att det var lokalsamhällets uppfattningar om såväl centralmaktens legitimitet 
som faktiska våldsförmåga som gjorde att de kom att föredra en fredlig och förhandlingsinriktad 
politisk kultur. Marschen kan därför – både utifrån den legitimitet som den skänkte 
centralmakten och utifrån de negativa kampkonjunkturer som den skapade – förstås som en 
viktig samhällsintegrerande manifestation: marschen minskade såväl den föreställda 
anledningen till ett våldsamt motstånd som den föreställda möjligheten till ett sådant motstånd. 

Jag har vidare försökt visa hur marschens materiella och kroppsliga uttryck förklarade 
samhället socialt och politiskt och på så sätt påminde människorna om det samhälle de delade, 
liksom vilka sociala relationer och regler som detta grundade sig i. Framförallt gällde detta den 
organiska samhällsföreställningen som förklarade samhället som ordnat i komplementärt 
funktionella stånd. Med denna föreställning följde ofrånkomligen att samhällets endräkt och 
harmoni bara kunde bevaras genom hierarkins, ordningens och lydnadens upprätthållande. 
Denna ståndssamhällets problematik återspeglas i den marscherande krigsmakten. Här fick 
ståndssamhället – präglat av sina allt större sociala och politiska spänningar – sin idealversion 
visualiserad; här fick den hierarkiskt ordnande principen fritt spelrum; här stannade var och en 
på sin tilldelade plats; här lydde undersåtarna sin överhet och uppfyllde sina förpliktelser med 
resultat i ett rationellt, välordnat och vackert exempel för alla att ta lärdom av. Marschen visade 
mycket tydligt på ståndsideologins grundläggande auktoritära föreställning; kollektivets endräkt 
och samhällets harmoni förutsatte individens underordning. Detta kan ses som en repressiv 
maktmanifestation. Å andra sidan var hustavlans patriarkala värld djupt förankrad och åtnjöt stor 
respekt i lokalsamhället. För de husbönder som iakttog marschens förevisade lydnad och 
ojämlika ömsesidighet torde denna snarast ha varit ett tecken på att centralmakten delade och 
försvarade en gemensam samhällsuppfattning. 

Marschens ritual var därtill ett drama där lokalsamhällets människor själva spelade sina 
roller. Denna interaktiva, lokalt bekanta och konkret visuella ritual torde ha varit synnerligen 
framgångsrik som samhällsideologisk pedagogik. Jag har försökt visa på hur marschens 
ritualiserade ståndskonsensus framförallt möjliggjorde för adeln att iscensätta och legitimera sin 
ledande, överordnade och uppfostrande samhällsfunktion; vilken var nödvändig för att få 
krigsmakten såväl som samhället att fungera. Lokalsamhället tog sannolikt intryck av att det i 
marschen manifesterade ståndssamhället så tydligt framstod som ett legitimt, förnuftigt och 
naturligt sätt att uppfylla de olika komplementära samhällsuppgifterna på. Den lokala arena som 
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marschen erbjöd adeln kompenserade därigenom delvis den statliga underordning som adeln 
underkastades i marschens kungligt suveräna maktspråk. Just marschens militära form torde 
dessutom ha varit av betydelse för adelns möjligheter att upprätthålla legitimiteten för sin 
militära roll, vilken var grunden för dess privilegier. 

Marschen kan emellertid också tolkas som en social disciplinerig av militaristisk karaktär 
vilken lärde ut ett antal eftersträvansvärda samhällsideal till lokalsamhället. Enligt detta 
perspektiv disciplinerade soldaterna lokalsamhället genom att i marschen förevisa den 
materiella, kroppsliga och moraliska disciplin som de själva var underkastade. Marschens 
renrakade, nyktra, hierarkiskt ordnade, från topp till tå enhetligt och snyggt klädda, arbetsamma 
och lydiga undersåtar iscensatte visionen om en rationell, neostoicistisk och estetiskt skön 
samhällsordning. Det kan inte uteslutas att marschens disciplinära framgångar kom att tala för 
en fortsatt samhällelig disciplinering. Samtidigt visar de marscherande soldaternas prat, skratt, 
sång och rökande att de inte var underkastade den totala disciplinering som Foucault beskriver. 

För att avslutningsvis återknyta till maktstats- respektive interaktionsperspektiven menar 
jag att marschen bör förstås som en kommunikativ arena där centralmakten och lokalsamhället 
kunde interagera. Denna symboliska interaktion visade på att centralmakten och lokalsamhället 
delade många föreställningar och att de hade mycket att vinna på ömsesidighet och förhandling. 
Samtidigt utesluter inte detta en tydligt asymmetrisk maktrelation och ett utpräglat 
konfliktperspektiv där marschen också kan sägas ha disciplinerat och hotat lokalsamhället. 
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