


Adelns kriser och möjligheter 

Krigsmakten som reproduktivt redskap i 
Sverige, Preussen och Danmark 1650-1800 

Fredrik Thisner 

Denna artikel avser att på ett övergripande plan sätta fokus på sam-
hällselitens förändrade villkor i Sverige, Preussen och Danmark under 
1600- och 1700-talen. Mer precist gäller detta förutsättningarna för att 
använda staten, och då framförallt krigsmakten, som ett redskap för 
social reproduktion efter den stora förändring som den tidigmoderna 
statens framväxt utgjorde. Denna process kom att påverka de övre 
skikten i de olika staterna på högst olika sätt. Utgången av detta drama 
var på intet sätt på förhand given. 

Den samhälleliga spelplanen omdefinieras 

Från 1400-talets slut fram till och med 1700-talet, etablerades i Europa 
en ny typ av mer centraliserade statsbildningar som beroende på 
historieteoretisk utgångspunkt kan benämnas som tidigmoderna eller 
senfeodala stater. Även terminologin "maktstater" eller "militärstater" 
har använts för att begreppsmässigt fånga denna nya typ av statsbild
ningar. 

En mängd processer medverkade till denna statsformations upp
komst. De mest centrala, men knappast de enda, kan sägas ha utgjorts 
av maktcentraliserings-, byråkratiserings- och militariseringsproces-

1 Jan Lindegren, "Det danska och svenska resurssystemet i komparation", i Per Sörlin 
(red.), Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet (Umeå 1995), s. 11. 
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ser.2 Detta förlopp kännetecknades av att den politiska makten kon
centrerades till den växande centralmakten, vars organisation ökade i 
storlek samtidigt som den fick fler och mer diversifierade uppgifter. 
Det var dock inte bara den politiska makten som kom att förskjutas till 
denna nya skapelse - ofta på bekostnad av lokala maktcentra - utan 
även kontrollen över våldsmedlen. För att hålla denna apparat igång 
krävdes en ökad förmåga att mobilisera resurser. Denna mobilisering 
åstadkoms dels genom en utökning av den sociala kontrollen, dels 
genom införande av enhetligare rättsförhållanden.3 

"Drivkraften" i detta stora, och ofta blodiga skeende, utgjordes av 
en ny typ av krigföring som kom att ställa väsentligen nya krav på sta
ternas förmåga att mobilisera resurser. Krigen kom att pågå under 
längre tid, ta större resurser i anspråk och ha större omfattning än 
någonsin tidigare i den europeiska historien. Denna process kom att 
gripa in på snart sagt alla plan av samhällslivet och lämnade knappast 
några grupper oberörda. 

En viktig orsak till krigens centrala funktion i detta förlopp var 
ekonomins strukturella förutsättningar. Jorden var den huvudsakliga 
värdeskapande faktorn i den tidigmoderna ekonomin, men jord var en 
resurs som inte förekom i obegränsad mängd. Den kan som produk
tionsfaktor betraktad inte expandera i det oändliga, utan endast om
fördelas. Jorden kan därmed till sin natur - till skillnad från de värde-
skapande faktorerna i en kapitalistisk ekonomi - sägas utgöra ett 
monopol. Kriget kom därför att bli den förhärskande omfördelnings -
mekanismen under tidigmodern tid. Perry Anderson menar att det var 
just de ledande skikten som kom att tjäna mest på de lyckade krigens 
massiva omfördelning av jord och territorier. 

Alldeles okomplicerad är dock inte denna bild. En förutsättning för 
att vinsterna i den tidigmoderna ekonomin verkligen skulle kunna 
realiseras, var att krigen kunde föras framgångsrikt. Detta var dock 
inte alltid fallet. Sten Carlsson menar att då krigen gick i stå och er
övrade områden måste försvaras eller nyligen förlorade återerövras, 
kom detta istället att innebära att de som från början hade de största 

2 Lindegren (1995), s. 11 f. 
3 Lindegren (1995), s. 11 ff. 
4 Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling (Lund 1994), s. 32 f. 
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förmånerna också var de som hade mest att förlora.5 Misslyckade eller 
defensiva krig kunde således vara högst förödande för samhällseliten 
som då fick se resursströmmarna resolut vända riktning. 

Mot bakgrund av ovan vill jag här presentera en hypotes kring sta
tens, men kanske främst krigsmaktens, förändrade roll för reproduk
tionen av samhällets övre skikt under tidigmodern tid. I korthet går 
den ut på att när väl den tidigmoderna staten etablerat sig, kom denna 
statsform att bli ett av de mer centrala redskapen för de övre skiktens 
stärkande, eller i alla fall bibehållande, av sin sociala ställning. Detta 
berodde på att den nya statens möjlighet till resursmobilisering gjort 
att dess redistributiva potential väsentligen hade ökat.7 Hur och till 
vilken grad det övre skiktets reproduktion konkret realiserades genom 
staten, var beroende dels på om krig eller fred rådde, dels på hur stort 
det institutionella handlingsutrymmet var inom ramen för respektive 
lands krigsmakt. 

Den svenska aristokratin och framgångens pris 
Den expanderande svenska stormaktsstaten kan i hög grad ses som 
den stat som initierade de ovan diskuterade förändringarna i norra 
Europa. 

De svenska maktambitionerna påverkade på olika sätt såväl Dan
mark som det som sedermera skulle bli Preussen och fick på så sätt 
avgörande konsekvenser för det sociala livet i dessa länder. Även det 
svenska samhället genomgick högst betydande förändringar under 

5 Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner ijoo—1865. Studier rörande det 
svenska ståndssamhällets upplösning, 2:a upplagan (Lund 1973), s. 335. 

6 I denna artikel är det officerskåren som främst avses. Vidare är det här de ekono
miska och institutionella aspekterna av den sociala reproduktionen som behandlas. För 
ämbetstitelns betydelse för social reproduktion, se Esbjörn Larssons artikel i denna 
antologi. 

7 På en betydligt högre abstraktionsnivå behandlar hypotesen ett liknande fenomen 
som Thomas Lindkvist skisserat för tidig medeltid, nämligen att när den territoriella 
expansionen upphör, sker en förskjutning mot vad han kallar intern exploatering. Med 
detta avses att staten som redistributivt organ genom exempelvis skattesystemet blir ett 
relativt sett viktigare instrument än plundring och expansion (extern tillägnelse). Thomas 
Lindkvist, Plundring, skatter och den feodala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i 
Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid (Uppsala 1993), s. 34. 
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denna tid, förändringar som påverkade såväl de dominerande skikten 
som befolkningens bredare lager. 

På 1560-talet tog Sverige de första avgörande stegen från småstat till 
stormakt i och med att det nuvarande Estland och delar av Lettland 
införlivades som provinser i det svenska väldet. Mellan 1610- och 
1660-talen fortsatte riket att expandera, något som gav de högre 
officerarna ökade inkomster, befordringsmöjligheter och social pre
stige.8 Det är förvisso svårt att exakt utpeka en snävt definierad grupp 
som främst tjänat på den expansiva krigföringen, i jämförelse med de 
grupper som innan stormaktstiden hade varit dominerande. Krigen 
innebar nämligen möjligheter till rikedomar, men producerade också 
ansenliga högar av lik. Eftersom krigsmakten behövde utökas och för
luster ersättas, ledde detta till en betydande ståndscirkulation. Adels
män behövde göras om till officerare, men den sociala mekaniken fun
gerade även omvänt, officerare gjordes också om till adelsmän. Det 
torde dock stå utom tvivel att det var adelsståndet som huvudsakligen 
blev denna politiks ekonomiska vinnare. 

Efter 1660-talet började den expansionistiska politiken för det fatti
ga och glesbefolkade Sverige att kräva ett allt högre pris. Expansionen 
övergick i försvarskrig, förvisso förda med ett inte obetydligt inslag av 
offensiva metoder. I enlighet med Sten Carlssons resonemang var det 
de grupper som från början haft störst resurser och förmåner som ock
så fick göra de största uppoffringarna, när ytterligare medel skulle 
mobiliseras för att försvara de tidigare vinsterna. 

Riket hade därmed upphört att expandera och staten kom istället 
att expandera inom riket. Ar 1680 genomförde som bekant Karl XI 
reduktionen och införandet av det yngre indelningsverket kom att 
innebära att betydande mängder jord omfördelades från godsägararis
tokratin till staten och dess behov. Behoven var huvudsakligen, men 
inte enbart, av militär karaktär. 

Den radikala reformen kunde dock inte i längden rädda stormakts
väldet. 1721 slöts freden i Nystad och rikets hörnstenar, de baltiska pro
vinserna, förlorades. De baltiska provinserna hade inte bara hjälpt till 

8 Gunnar Artéus, Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och socialför
ändring under Vasasönernas regering (Stockholm 1986), s. 71. 

9 Carlsson (1973), s. 335. 
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att utgöra ett lås kring finska viken, utan hade även varit det svenska 
stormaktsväldets kornbod. 

Man kan fråga sig vad de övre skikt som den svenska statsapparaten 
under stormaktstiden hjälpt till att skapa, nu kunde göra för att bibe
hålla sin samhälleliga ställning. En fortsatt expansiv krigföring under 
1700-talet (efter 1721) framstod som ett mindre väl fungerande alterna
tiv. Emellertid fanns indelningsverket kvar. Sverige var, sin småstats
ställning till trots, ett av militära ändamål kraftigt präglat land.10 

Indelningsverket torde med sina på boställen utskiftade resurser ha 
utgjort en god jordmån för de övre skikten och deras möjligheter till 
social reproduktion. Utnyttjandet av resurserna för sådana syften 
kunde heller inte utan vidare stävjas av centralmakten i och med den 
frihetstida politikens mindre monolitiska karaktär. Det finns därför 
anledning att något mer ingående behandla 1700-talets indelta krigs
makt. 

Den svenska indelta krigsmaktens officerare var i jämförelse med 
kontinentens officerskårer något mindre socialt exklusiva. Orsakerna 
till detta kan delvis antas ha varit strukturellt betingade. Indelnings
verket hade i princip kunnat fyllas med folk ifrån vilka sociala skikt 
som helst, eftersom reduktionen en gång för alla löst krigsmaktens 
finansieringsproblem i fredstid. Den svenska kronan behövde inte av 
tvingande nödvändighet samarbeta med adeln för att få krigsmakten 
att fungera. Att samhällselitens företrädare ändå i hög grad sökte sig 
till denna verksamhet var, menar jag, ett uttryck för krigsmaktens stora 
betydelse för dessa gruppers bibehållande av sin sociala ställning efter 
stormaktstidens slut. 

Om officersyrket i Sverige under 1700-talet nu var en så pass viktig 
verksamhet för bibehållandet eller stärkandet av gruppers sociala ställ
ning, kan man fråga sig: vad var det som krävdes för att bli officer? Det 
kan inledningsvis konstateras att utbildning under epoken inte var 
något krav för de indelta förbandens officerare. Gunnar Artéus 

10 Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige (Stockholm 1982), 
passim. 

11 Kaarlo Wirilander, Officerskåren i Finland under 1700-talet. En socialhistorisk av
handling om den finska arméns officerare (Falun 1964), s. 157. 

12 Wirilander (1964), s. 164. 
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bedömer istället möjligheterna till en lyckad karriär - i fredstid och 

inom den indelta armén - som någorlunda ljusa om officeren i fråga 
var adelsman eller hade sociala och ekonomiska förbindelser till in
flytelserika krigsmaktsfunktionärer. Tillgång till kapital var vidare vik
tigt för den som önskade göra sig en karriär vid det värvade garnisons-
infanteriet." Det bör dock poängteras att kapital i praktiken spelade 
en betydande roll även vid de indelta förbanden, då ackordssystemet -
i realiteten ett institutionaliserat tjänsteköpssystem - bokstavligen var 
fast förankrat i den svenska militärkorporativa myllan. Kompetens 
kunde vidare, tillsammans med viss förmögenhet, öppna vägen för 
officerare vid de så kallade genivapnen (artilleriet, fortifikationen och 
flottorna). Artéus anser därmed att ju fler av de nämnda egenskaperna 
en person besatt, adelskap, kontakter och kontanter, ju större var hans 
avancemangsmöjligheter. En person som saknade alla dessa tillgångar 
och endast ägde yrkesmässig begåvning, hade däremot mycket be
gränsade möjligheter att göra militär karriär. 

Arten av de karriärmässiga meriterna hade även i viss mån att göra 
med vem som försökte göra sig en karriär och inte enbart vid vilket 
förband som avancemanget skulle ske. Kaarlo Wirilander menar att 
köpmannasöner relativt enkelt kunde stickas in i de indelta officers
kårernas led, utan att de för den sakens skull behövde ha särskilt goda 
sociala kontakter. De hade istället pengar som fungerade som kraft
fulla bräckjärn in i regementena.161 sammanhanget synes den utifrån 
kommande kompletteringen av officerskåren ha skett ifrån kretsar 
som stått på samma sociala nivå som den övriga officerskårens med
lemmar.17 

Av intresse i sammanhanget blir även hur mycket en officer vid den 
svenska indelta armén tjänade. Gunnar Artéus har genom realisering 
av markegången för årslönespannmålen år 1764 uppskattat att en kap
ten vid Kronobergs infanteriregemente årligen tjänade 1870 daler sil-

13 Artéus (19S2), s. 313. 
14 För andra perspektiv på ackordssystemet, se Esbjörn Larssons artikel i denna anto

logi. 
15 Artéus (1982), s. 313. 
16 Wirilander (1964), s. 127. 
17 Wirilander (1964), s. 122. 
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vermynt. Majoren vid livregementet till häst kunde för sin del räkna 

med en årlig lön på 7255, medan översten vid Västerbottens infanteri

regemente drog in 12445 årligen. På dessa belopp betalades sedan en 

skatt på måttliga 4% samt generella avgifter som officerarna hade att 

betala i egenskap av ämbetsmän. Dessa avgifter motsvarade 44 daler 

silvermynt för översten, 26 för majoren och 13% daler silvermynt för 

kaptenen.18 

Som exempel på lönens köpkraft kan nämnas att om majoren vid 

livregementet till häst för sin lön hade valt att år 1764 köpa kor, hade 

han kunnat förvärva en imponerande livdjursbesättning om 183 djur.19 

Under den senare delen av frihetstiden drabbades bland annat Sve

rige av en kraftig inflationsvåg, något som torde ha gjort indelnings

verkets naturalöner än mer eftertraktansvärda, då de var inflations-

skyddade. I samband med detta bör även nämnas 1700-talets ökande 

spannmålspriser som kom att öka de indelta lönernas värde, under 

förutsättning att de utbetalades efter markegången och i spannmål. 

För att få sina tjänster hade kaptenen betalat ackord om 1833 daler, 

majoren 4333 och översten 6667 daler silvermynt.21 Dessa summor 

betalades vid befordringstillfället och var således inte, såsom löne

spannmålens intäkter, årliga. 

I ljuset av detta framstår den svenska krigsmakten som en tämligen 

viktig institution för de övre skiktens möjligheter att bibehålla sina 

samhälleliga positioner. Om 1600-talet i hög grad kom att handla om 

att förvandla adelsmän till redskap i statens tjänst, handlade 1700-talet 

snarare om användandet av staten som verktyg för de övre skiktens 

reproduktion. Men hur såg då situationen ut i ett av rikets södra 

grannländer och en av 1700-talets ledande stormakter? 

18 Artéus (1982), s. 383 £ 
19 Beräkningen bygger på majors lön (netto) i relation till priset för en ko (38 daler sil

vermynt) i Upplands län år 1764. Lönen som Artéus bygger sin uträkning på gäller även 
den upplandsförhållanden. Lennart Jörberg, A history ofprices in Siveden 1732—1914, bd 1 
(Lund 1972), s. 238. 

20 Artéus (1982), s. 173-185. 
21 Artéus (1982), s. 384. 

17 9 



Den preussiske junkerns svårigheter och statsintegration 

I Osteuropa var förhållandena under medeltiden relativt gynnsamma 
för bönderna, något som vid den tidigmoderna epokens inbrott radi
kalt skulle förändras. Med 1500-talets stigande befolkning ökade 
spannmålspriserna, vilket i sin tur gjorde adliga jordegendomar mer 
lönande.22 Bakom detta låg de snabbt växande städerna vid Östersjön 
och i Nederländerna, vilka bidrog till en ökande efterfrågan på livs
medel. Detta fick till följd att den östeuropeiska godsägaradeln bör
jade ägna sig åt handel.231 Västeuropa var sedan 1500-talet borgerska-
pet på frammarsch. Något motsvarande inträffade inte i Osteuropa, 
där livegenskapen istället bredde ut sig och fördjupades. Eftersom 
adeln genom sina privilegier var skattebefriad, kunde den utifrån en 
fördelaktig konkurrensposition slå ut städernas borgerskap genom 
försäljning av skattebefriade produkter. Den gamla riddaradeln hade 
påbörjat en metamorfos och omvandlades därmed till en köpmanna-
och godsägaradel.24 Från 1400- och 1500-talen fram till 30-åriga kri
gets början, var de grupper som så småningom skulle komma att ut
göra den preussiska adeln, utpräglat civila. Först under 1600- och 
framför allt 1700-talen kom detta förhållande att ändras och adeln 
började ägna sig åt militär verksamhet i statlig regi. 

Hans Rosenberg karakteriserar den fredlige adelsmannens samhäl
leliga ställning innan 30-åriga krigets utbrott på följande sätt: 

Local dominance was complete, for, in course of time, the Junker had 
become not only an exacting landlord, hereditary serf master, rigorous 
entrepreneur, assidous estate manager, and non-professional trader, but 
also the local church patron, police chief, prosecutor and judge.26 

22 Francis L. Carsten, "Gutsherrschaft und Adelsmacht", i Manfred Schlenke 
(Hrsg.), Preussen - Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981a), s. 32. 

23 Carsten (1981a), s. 38. 
24 Francis L. Carsten, "Die Entstehung des Junkertums", i Otto Biisch &Wolfgang 

Neugebauer (Hrsg.), Möderne preussische Geschichte i648-ig4j, Eine Anthologie (Berlin 
1981b), s. 276-278. 

25 Carsten (1981a), s. 42. 
26 Hans Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy. The Prussian experience 

1660-1815 (Cambridge 1958), s. 30. 
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Anledningen till att denne synnerligen mäktige figur ändrade livs
mönster och mer eller mindre motvilligt gick i statlig tjänst, står när
mast att finna i spåren av det nya storkrigets ankomst. Under 1600-
talet förekom det som bekant rikligt av den varan i både Ost- och 
Västeuropa. Förändringen som sådan var till den godsägande och 
handlande samhällselitens nackdel, alldeles särskilt under 1600-talets 
första hälft. Inte minst skedde detta under svenskarnas framfart i och 
med Karl X Gustavs Polska krig (1655-1660), då Friedrich Wilhelm 
(1620-1688) stundtals var allierad med Sverige. Adeln i Polen och i de 
nordösttyska områdena drabbades då hårt av svenskarnas till skatt för
klädda plundringar. Adelns försvagade ställning i samband med härj
ningarna är att se som en viktig förklaring till uppbyggandet av en 
krigsmakt i statlig regi. Depressionen från 1618 fram till 1650 ändade 
således eran av ekonomisk junkerexpansion. Inte förrän under de sista 
decennierna av 1700-talet upplevde adeln något som kunde mäta sig 
med glansdagarna innan 30-åriga kriget. Då såg emellertid den 
preussiska samhällselitens förutsättningar radikalt annorlunda ut. 
Dess solida dominans hade på ett tidigare otänkbart sätt utmanats och 
underminerats av inte bara främmande länders krigföring i området, 
utan även av den framväxande preussiska staten med dess växande 
resursanspråk. 

Det är nu dags att skifta fokus från samhällets övre skikt till dess 
nyblivna herre. Som nämnts hade den nya framväxande typen av cen
traliserade stater ett närmast omättligt behov av resurser för att kunna 
klara av den nya tidens storkrig. Statsbyggnadsprocesserna kom därtill 
att till stor del att handla om just resursanvändningen. Utgångsläget 
för det preussiska statsbygget var inte det bästa. De områden som så 
småningom skulle utgöra det preussiska territoriet var huvudsakligen 
fattiga, jordbrukspräglade, glesbefolkade och hade få råvaror. En vik
tig fråga blev därför hur den framväxande staten med små finansiella 
resurser skulle uppbringa och bekosta tillräckligt många soldater. 
Värvade soldater i den mängd som behövts för ett mer ambitiöst mili-

27 Hans Blecwenn, Unter dem Preussen-Adler (Munchen 1978), s. 16, 22 f. 
28 Rosenberg (1958), s. 33. 
29 Karl Heinrich Kaufhold, "Leistungen und Grenzen der Staatswirtschaft" i Man

fred Schlenke (Hrsg.), Preussen —Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981), s. 107 £ 

l8l 



tärstatsbyggande skulle i längden ha blivit för dyrt. Lösningen blev 
därmed en krigsmakt som huvudsakligen rekryterades ur den egna 
befolkningens led. Till en början skedde rekryteringen av soldater 
genom synnerligen brutala "uppsnappningsoperationer" som snarast 
kan liknas vid militärt organiserad kidnappning. Detta kom att leda 
till att folk flydde ifrån det redan glest befolkade landet eller stympade 
sig själva, vilket i sin tur hotade jordbruksekonomin.30 

Ar 1733 togs det avgörande steget mot en mer organiserad, enhetlig 
och nationell rekrytering i form av det så kallade kantonsystemet. Sys
temet som sådant kan ses som en kompromiss mellan statens behov av 
resurser och adelns behov av arbetskraft, varav det sistnämnda var en 
nödvändighet för storskalig godsdrift i ostelbisk tappning. 

Kantonen som sammanföll med regementets upptagningsområde, 
utgjorde en rekryteringsmässig geografisk grundenhet, varur soldater
na hämtades. De som tagits ut som soldater övades under 2-3 månader 
per år, varefter de sedan hemförlovades för att återgå till sin roll i pro
duktionen.31 Kantonsystemet kom i praktiken att innebära en livslång 
tjänsteplikt för alla tjänstedugliga män ur de lägre samhällsklasserna. 
Nämnas bör dock att en tredjedel av armén alltjämt kom att bestå av 
utländskt värvade soldater. 

Den stora fördelen med kantonsystemet var att konflikten mellan 
statens behov av soldater och godsägarnas behov av arbetskraft kunde 
mildras. Vidare ökades förutsägbarheten, medan de samhällsekono
miska förlusterna minskades, i jämförelse med de brutala, bökiga och 
oregelbundna kidnappningsraider som tidigare praktiserats. Systemet 
fick som konsekvens att samhället i högre grad än tidigare kom att 
militariseras. Staten kunde nu nå ända ner på lokalsamhällets nivå, låt 
vara att man var tvungen att gå via adeln i de områden som kontrolle-

30 Otto Biisch, Military system and social life in old-regime Prussia, 1J13—180J. The 
beginning of the social militarization of Prusso-German society (Atlantic highlands 1996), 
s. 4 f. 

31 Otto Biisch, "Die Militarisierung von Staat und Gesellschaft im alten Preussen", i 
Manfred Schlenke (Hrsg.), Preussen —Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981a), 

s. 49 ff. 
32 Otto Biisch, "Das altpreussische Militärsystem", i Peter Brandt, Thomas 

Hoffmann & Reiner Zilkenat (Hrsg.), Preussen - zur Sozialgeschichte eines Staates. Eine 
Darstellung in Quellen (Reinbeck bei Hamburg 1981b), s. 39 f. 
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rades av denna. Detta militärsystem gav upphov till en parallell social 
struktur i vilken kantonist-soldaten i det civila ofta var livegen, under
officeren självägande bonde och officeren adelsman.33 

Vad kom då den framväxande staten att betyda för de under 1600-
talets första hälft illa åtgångna godsägarsläkten? Den tidigmoderna 
statens överlägset mest betydande verksamhet och största utgiftspost 
utgjordes av krigsmakten. Detta faktum gällde även Preussen, som i 
mycket hög takt kom att militariseras under 1700-talet. Det finns där
med tungt vägande skäl för att i forskningen rikta fokus mot just 
denna verksamhet. 

Adeln hade förvisso kommit att bli ett slags redskap i statlig tjänst, 
men inte utan betydande förmåner. Mycket talar för att krigsmakten 
blev något av en räddningsplanka att klamra sig fast vid efter 1600-
talets kriser. Runt 90% av de preussiska officerarna var nämligen 
blåblodiga runt år 1800.34 Hans Bleckwenn påpekar även att 50% av 
den manliga adeln var officerare.35 Det är således ingen överdrift att 
hävda att officerskarriären spelade en mycket stor roll för den preussis
ka adeln som stånd, om inte annat som kompensation för 1600-talets 
försämrade avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter. Vilka var 
då villkoren för officerarna och hur kunde den militära verksamheten 
mer konkret fungera som en kompensatorisk verksamhet? 

Huvuddelen av den preussiska officersutbildningen under 1700-
talet skedde på i stort sett samma sätt som i Sverige, det vill säga 
genom gradpassering. Officersaspiranten arbetade sig sålunda upp 
ifrån en utbildningsgrad på underofficersnivå. Regementschefen före
slog sedan ett antal kandidater till officersbefattningar som kungen i 
sista hand hade att välja emellan.36 Börden var den huvudsakliga inträ
desbiljetten till den preussiska officerskåren under 1700-talet, alldeles 
särskilt efter 1740 då man började reservera officerstjänsterna för adeln 
och 1763, då en skärpning av bördshänsynen genomdrevs.37 Enligt min 
mening kan detta mycket väl ses mot bakgrund av kantonsystemets 

33 Biisch (1996), s. 15. 
34 Biisch (1981b), s. 37. 
35 Bleckwenn (1978), s. 70. 
36 Wirilander (1964), s. 165, Bleckwenn (1978), s. 153. 
37 Bleckwenn (1978), s. 214. 
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införande. Eftersom staten nu på ett mer systematiskt sätt började 
göra anspråk på den för godsägarskikten så viktiga arbetskraften - i 
praktiken ett slags skatt i natura för adelsståndet - måste denna kom
penseras. Adeln bytte med detta perspektiv skattefrihet mot snudd på 
statligt tjänstemonopol. 

Hur lönande var det då att vara officer? Inledningsvis - innan 
officeren fått ett eget kompani - tycks tjänsten ha betalt sig tämligen 
dåligt. 8 Efter det att han nått kaptens grad och därmed fått befälet 
över ett kompani, blev han också ansvarig för kompaniets förvaltning 
och ekonomi, på liknande sätt som hos de värvade förbanden i Sverige. 
I denna position skulle han vara ansvarig för förbandets utbildning, 
utrustning och förplägnad. Termen för denna passevolansekonomi var 
Kompaniewirtschaft.39 Den preussiska kronan hade således lagt ut 
krigsmaktens förvaltning på entreprenad. Genom att manipulera med 
de ifrån staten anslagna summorna, bland annat genom att spara in på 
utrustningens kvalitet och kvantitet samt genom att göra utbildningen 
kortare än fastställt, kunde avsevärda summor stoppas i officerarnas 
egna fickor.40 En måttstock på dessa vinster kan perioden mellan 1763 
och 1786 utgöra, då Fredrik II temporärt centraliserade den militära 
anslagsfördelningen och därmed kunde spara 800000 daler.41 Siffror
na säger något om läckaget i statens finanser. Ar 1786 utgjorde nämli
gen detta svinn närmare 10% av de totala skatteintäkterna. Den 
preussiska adeln hade således kommit att inkorporeras i statsbygget 
och hade i detta funnit nya vägar för social och ekonomisk dominans. 

38 Bleckwenn (1978), s. 153 f. 
39 "Passevolans [...] (av fr. passe-volant eg. 'som passerar förbi i flygande fart', av pas-

ser 'passera' och voler 'flyga'), militärt underhållssystem som innebar att befälet mot 
ersättning åtog sig att helt eller delvis svara för truppens utrustning, i äldre tider även för 
dess rekrytering [...] Benämningen uppkom därav att soldater i Frankrike endast visades 
upp vid mönstring, medan befälet tillägnade sig deras löner." "Passevolans" (uppslags
ordet) i Nationalencyklopedin. 

40 Biisch (1996), s. 66-97. 
41 Biisch (1996), s. 78 f. 
42 Kaufhold (1981), s. 114. Läckagets storlek dividerat med skatteintäkterna 1786. 

Officerslöner och andra "officiella" förmåner ej medräknade. 
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Danmark och adelns marginalisering 

Även i Danmark kom förändringens vind - pådriven av kriserna vid 
1650-talets slut - att blåsa med för den jordägande adeln allt allvar
ligare konsekvenser. 

De danska jordägande skikten kan sägas ha utgjorts av stor
godsägare av närmast östeuropeisk typ. De ekonomiska grund
förutsättningarna liknade de som förelåg i Preussen vid samma tid
punkt, det vill säga tvångsintensiv storgodsdrift baserad på olika 
typer av ofri arbetskraft. Detta gav denna grupp en starkt lokalt och 
regionalt förankrad maktbas. Livegenskapen i Danmark kom under 
1700-talet att modifieras och döpas om, för att så småningom av
skaffas. 

Precis som i Preussen kan Danmarks avgörande steg mot en mer 
centraliserad stat sägas ha sin grund i de svenska arméernas härjningar 
på 1600-talet, och då alldeles särskilt i samband med Karl X Gustavs 
första danska krig (1657—1658). Den danska krigsmakten led då ett 
omfattande nederlag och samhället drabbades av de svenska förban
dens gräshoppsliknande framfart. I enlighet med de av Sten Carlsson 
förda resonemangen om misslyckade krigs konsekvenser för det tidig
moderna samhällets övre skikt, och utrikespolitikens betydelse för 
dessa grupper, bröt den danska adelns makt samman år 1660. Detta 
skedde omedelbart efter det att maktbalansen i norden definitivt 
tippat över till Danmarks nackdel. 

Gunner Lind har studerat hur den danska krigsmakten utvecklades 
fram till enväldets införande. Från att ha använt tillfälligt inhyrda för
band med egna officerare i början av den aktuella perioden övergick 
krigsmakten till att bli en mer nationellt, socialt och ekonomiskt inte
grerad del av det danska samhället under 1600-talets gång.44 Lind 
påpekar att den stående armén var 50 år äldre än enväldet, och ser där
för inte envälde som politisk form och förekomsten av en stående 
krigsmakt, som nödvändigtvis två sidor av samma mynt. Han ser istäl
let enväldets införande som ett resultat av en extrem konjunktur. 

43 Carlsson (1973), s. 335. 
44 Gunner Lind, Haren og magten i Danmark 1614-1664 (Odense 1994), passim. 
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Något som av kungen resolut kom att utnyttjas för att stärka central
makten. 45 

Den danska adelns inflytande kom även att minska drastiskt inom 
krigsmakten. Adeln hade aldrig stått så stark inom krigsmakten som 
under 1650-talet, men 1660 års politiska kris satte dock abrupt punkt 
för detta. De statliga möjligheterna att kringgå de övre jordägande 
skiktens intressen står bland annat att finna i de extraordinära resurser 
som den danska kronan förfogade över i form av Oresundstullen, den 
starka norska exporten och det sena 1700-talets goda spannmålskon
junkturer.46 

I Jan Lindegrens jämförelse mellan det svenska och det danska 
resurssystemet under 1600-talet, framkommer att den danska ekono
min var vida mer diversifierad än den svenska.47 Detta kom även att få 
konsekvenser för den danska statens sätt att rekrytera krigsmaktens 
personal. I Danmark var det billigare att värva utländska soldater istäl
let för att som i Preussen skriva ut den egna befolkningen. Detta häng
de samman med att en utskriven dansk bonde eller hantverkare relativt 
sett kostade mer än att värva en soldat på den europeiska värvnings
marknaden.48 Den danska kronan kunde således bygga upp en stående 
armé och flotta efter 1660-talet, utan att på samma sätt som i Sverige 
och Preussen behöva dra in samhället och dess övre samhällsskikt. 
Staten kunde helt enkelt hyra in passande arbetskraft i detta viktiga 
avseende. Landets och framförallt kronans rikedom blev på detta 
paradoxala sätt adelns problem. Detta förhållande fick långtgående 
konsekvenser för de traditionella jordägande skikten. 

Statsbyggnadsprocessen kan i många avseenden ses som en för
handlingssituation som mycket förenklat kan sägas ha gått ut på att 
staten fick resurser. I utbyte mot detta kunde den statliga motparten 
få politiskt inflytande, tjänster i statsförvaltningen eller skydd.49 I 
Danmarks fall kom detta - efter enväldets införande - att innebära 

45 Lind (1994), s. 18, 401. 
46 Lind (1994), s. 392, Lindegren (1995), s. 39 ff. 
47 Lindegren (1995), s. 25. 
48 Lindegren (1995), s. 41. 
49 Jan Glete, War and the state in early modern Europé. Spain, the Duch Republic and 

Sweden asfiscal-military states, 1500—1600 (London 2002), passim. 
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Den expanderande svenska stormakten och alldeles särskilt de krig som den utkäm
pade — huvudsakligen päfrämmande länders mark — kom att verka som en kataly
sator på statsformeringsprocesserna i Östersjöområdet. Varken Danmark eller de 
Nordösttyska områdena skulle bli sig lika igen efter de svenska arméernas härj
ningar vid 1600-talets mitt. Bilden föreställer ett par soldater ur Karl X Gustavs 
armé under tåget över Bält 1658. Teckning av Jonas Anderson 2002. 

att de danska jordägande skiktens förhandlingsposition försvagades. 
Vad som inträffade var att den danska kronan helt sonika skapade 

en ny och lojal statstjänaradel. Vid 1660-talets ingång utgjordes den 
danska ståndsordningen av tre av varandra oavhängiga stånd - med i 
stort sett likvärdiga rangförhållanden och rättigheter - nämligen 
adeln, Köpenhamns borgerskap och kungens tjänare. Inget av stånden 
hade dock företrädesrätt till kungliga ämbeten. Kungen kunde därför 
själv välja varifrån han ville rekrytera sina tjänare. Detta förhållande 
gav kungen möjligheter att spela ut de olika stånden emot varandra.50 

Det låg av uppenbara skäl inte i kronans intresse att de splittrade grup
peringarna närmade sig varandra, eftersom en bibehållen splittrad 
samhällselit relativt sett skulle stärka enväldets politiska maktbas. 

Hur såg då denna nya statstjänargrupp ut? Under vilka förhållanden 

50 Lind (1994), s. 258 f. 
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verkade den? Och vilka strategier använde den danska kronan för att 
försäkra sig om dess lojalitet? Den danska officerskåren var i stånds
hänseende inte att betrakta som en socialt homogen korporation. Den 
var av ovan nämnda skäl ytterst heterogen, i synnerhet vid en jäm
förelse med situationen i Preussen. Arméns officerskår bestod till stor 
del av utlänningar, medan flottan däremot hade en huvudsakligen 
dansk rekryteringsbas.51 

En viktig rekryteringskälla för arméns del utgjordes av landkadett-
akademien. Akademien grundades 1713/14, drygt ett decennium 
senare än sjökadettakademien, som grundades 1701." Gunner Lind 
menar att de danska akademiernas syfte snarare var att stärka den 
mentala professionaliseringen än att utgöra en utbildning i modernt 
yrkeshänseende. Detta var troligtvis viktigt med tanke på det socialt 
heterogena rekryteringsunderlaget. Jämte utbildningen spelade 
sannolikt även den danska rangordningen en viktig roll i enväldets 
konstruktionsarbete av de nya statstjänargrupperna. 

Vidare skymtar ett annat, minst lika viktigt syfte fram bakom den 
danska utbildningsivern. Den danske kungen betalade förvisso för 
kadetternas uppehälle och undervisning, men i utbyte mot en mot
prestation. Kadettens föräldrar måste nämligen lova att deras son 
förblev i kronans tjänst under resten av sitt verksamma liv. Enväldets 
behov av lojala kuggar i sitt militära och förvaltningsmässiga maski
neri skulle således tillgodoses via akademiernas lektionssalar. Utbild
ningen, de nya danska statstjänarnas adelskap, kom även att med tiden 
bli viktigare. 1783 bestämdes att ingen kadett kunde lämna landkadett-
akademien med uppnådd officersstatus, utan att ha avlagt examen. 
Ar 1799 blev det vidare obligatoriskt för alla officerare att avlägga 
examen.56 

Den danska officerskåren tycks i jämförelse ha varit mer kontrolle-

51 J. C. Essemann, "Landkadetakademiet", i Mogens Rosenlöv (red.), Uddannelsen 
af haerens linieojjicerer 1713—1763 (Köpenhamn 1963), s. 18 f. 

52 Essemann (1963), s. 25. 
53 Essemann (1963), s. 11. 
54 Gunner Lind, "Den dansk-norske haer i det 18. Århundrade. Optimering, moder

nisering og professionalisering", i (dansk) Historisk Tidskrift (1986), s. 51 f. 
55 Essemann (1963), s. 40. 
56 Essemann (1963), s. 40. 
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rad av sin arbetsgivare och i detta hänseende ha erbjudit mindre spel
rum för olika strategier för social reproduktion. 

Svärdets reproduktiva potential 

Under 1600-talet snurrade förändringens hjul med betydande hastig
het och högst skiftande resultat i norra Europa. Vem var det då som 
föll från lyckans tinnar i denna omvälvande process och vem blev vin
naren? 

Den svenska expansionspolitiken hade redan under 1600-talet på 
ett avgörande sätt börjat påverka samhällets övre skikt. Den svenska 
staten kom i många avseenden att fungera som en social smältdegel, i 
vilken gammal adel gjordes om till statstjänare och statstjänare för
packades om till adel. Fram till 1660-talet hade dessa grupper mycket 
att vinna på den förda politiken. I och med reduktionen drabbades den 
jordägande aristokratin av den avstannande expansionens konsekven
ser. Istället expanderade staten inom rikets gränser. Indelningsverket 
kom, efter stormaktstidens slut, och under den resterande delen av 
1700-talet att bli ett av samhällselitens viktigare verktyg för att bibe
hålla sina positioner. Detta eftersom de resurser som var knutna till 
indelningsverket i många avseenden låg bortom centralmaktens kon
troll. 

Den handlande godsägaren, med närmast oinskränkt lokal och 
regional makt i de nordösttyska områdena under 1600-talet, var en av 
dramats förlorare. I hans ställe kom en ny typ av statstjänande gods
ägare med kronan som arbetsgivare. Denna adelsman hade förlorat 
mycket av sin tidigare lokala maktställning, och hade istället att följa 
den preussiska militärstatens imperativ. Såsom kunglig tjänare hade 
han dock betydande fördelar att hämta. Det hans förfäder förlorat på 
det statliga integrationsprojektet, kunde han i sin tjänsteposition ta 
igen, låt vara att metoderna för detta inte alltid var i linje med arbets
givarens intentioner. 

Om både Sveriges och Preussens adel huvudsakligen gjorde gemen
sam sak med den framväxande staten, blev utfallet i Danmark radikalt 
annorlunda. I Danmark hade de gamla jordägande skikten gradvis 
under 1600-talet börjat skaffa sig ett allt större utrymme och infly-
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tände inom statens domäner. Den stora katastrofen vid 1600-talets 
mitt ändade dock detta. I början på 1660-talet infördes enväldet och 
tämligen snabbt började uppbyggnaden av en ny och framförallt lojal 
statstjänargrupp. Den gamla danska adeln fortsatte såsom godsägare, 
men med begränsade möjligheter att använda staten som ett redskap 
för sina syften. 

Mot bakgrund av hypotesen som ovan presenterats, kan konstateras 
att staten och dess för epoken viktigaste verksamhet - krigsmakten -
tycks ha spelat en central roll i de övre skiktens bibehållande och/eller 
stärkande av sin sociala position. Detta gäller alldeles särskilt Sverige, 
även efter det att stormaktstiden nått sitt slut, och Preussen som under 
1700-talet kom att bli en expansiv militärstat. Villkoren för detta sked
de dock under radikalt olika förhållanden. I Danmark växte däremot 
efter enväldets införande en ny statstjänargrupp fram, i vilken adeln 
hade en tämligen begränsad plats. Där blev således inte den absoluta 
staten den hotade adelsklassens nya politiska rustning som Anderson 
omtalat. 57 

57 Anderson (1994), s. 18. 
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