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Plymen satt en gång på de mäktigas huvuden, drottning Elizabeth påminner oss.  
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H                        u r  få ng a  vä l ja r na s  uppmärk-
samhet? Och hur få dem att hålla med mig om mina 
idéer? Det är frågor som politiker ställer sig varje 
dag. De vet att det gäller att utnyttja varje tillfälle 
och hela sin person. Så har det varit för härskare 
genom historien, från den tid då rätt plym och peruk 
var viktig till våra dagars slips- och frisyrval. Därför 
räcker det inte med att analysera vad en politiker 
säger, det har blivit allt intressantare att också se till 
hur han eller hon presenterar sig för oss. 

Det har alltid roat mig att iaktta stilen – kläderna, 
frisyren, hela uppträdandet – hos våra makthavare. 
Och allt fler tycks dela mitt intresse, det hör kanske 
till vår tid, en tid då synintrycken är de primära.

I den här boken har jag iakttagit och funderat 
över våra makthavare och deras framtoning. Urvalet 
är subjektivt, det är människor som fångat mitt 
intresse helt enkelt. Bedömningarna är likaså blott 
mina, den enda teoretiska grunden är att stil har 
betydelse.

b a r br o h e dva l l
Torekov i juni 2012

Hedvall - inlaga.indd   7 2012-06-21   09.38



sIgn 
 

lEr

a
V som

 i Victory.

MaKT

Hedvall - inlaga.indd   8 2012-06-21   09.38



9

M A K T SIG NA L E R

Winston Churchill.
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M A K T SIG NA L E R

M
a k t  s y ns  oc h  hörs och känns. Den gör det 
nära och fjärran. Dess signaler kan vara tydliga 
och starka, oklara och svaga. De kan nå alla eller 
blott de utvalda. 

Makt och maktutövning är ett mycket omfattande ämne. Jag 
intresserar mig här för ett utsnitt: maktens sätt att förmedla sin 
ställning med sina yttre, fysiska attribut. Makten är ställd över 
några, dess utövare behöver markera detta i sitt uppträdande och 
sin stil, i kläder, smycken, frisyr, bostäder, vanor.

Går vi långt tillbaka var makten avlägsen, makthavaren per-
sonligen osynlig för dem som kände hans makt. Den kinesiska 
hemliga staden är här ytterligheten. Förmodligen var det ytterst 
få egyptier som såg farao personligen. Detsamma gällde romers-
ka kejsare och senare europeiska härskare. Det enkla skälet var 
att härskarna befann sig i sina härskarsäten och att deras even-
tuella resor var få och mötena med undersåtarna likaså. Också 
om den romerske kejsaren befann sig på Colosseum i Rom och 
många tusen åskådare tillsammans med honom betraktade gla-
diatorerna på arenan, var han synlig blott för några hundratal.

I stället förmedlades bilden av härskaren med mynt, sta-
tyer och senare med porträtt. Dessa avbildningar hade det 
gemensamt att de skulle höja härskaren över undersåtarna. Han 
framställdes därmed som större och skönare än han med största 
sannolikhet var. Han utrustades med lämpliga attribut, det vik-
tigaste var någon form av krans eller krona som markerade hans 
särställning.

I Europa kulminerade denna framställningskonst i och 
med Ludvig XIV. Hans slott Versailles var ett jättepalats för 
”Solkungen”, han var Europas mäktigaste härskare. Ludvig 
bildade skola: hans person med peruk, sidenkläder, höga klackar 
och en pose av fältherre korsad med storkonung blev modellen 
för europeiska kungar under ett par sekel. Likaså hans slott och 
hans ceremoniel.

Det är lätt att ännu i dag fascineras, ja förföras av dessa bilder 
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