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Abstract
Coronation ceremonies and the democratisation 
Changes of Swedish coronation ceremonies between 1772 and 1873

This essay is a study of Swedish coronation ceremonies in the nineteenth century. The 
purpose is to answer questions about how coronations where used to demonstrate and 
legitimise power, and how these ceremonies where changed when the structure of 
power went through the dramatic changes of the nineteenth century. The coronations 
that I have chosen to study for this essay starts with the coronation of Gustav III in 
1772, then Charles XIV John in 1818, Oscar I in 1844 and the last coronation in 
Sweden: Oscar II’s in 1873. The essay also makes connections to Gustav V’s choice not 
to have a coronation when he became king of Sweden in 1907, a choice that marked the 
very end of coronations in swedish history. 

The result of this study shows the connection between coronations and political power, 
and it supports the theory that ceremony and power where in fact very close. It shows 
how the coronation ceremonies represents a social structure and a distribution of power, 
which leads to the conclusion that when these two changes so does the ceremonies. 
Eventually the change of society reached a level where the coronation ceremonies 
became obsolete as it could not be adapted to the new structure of power.
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1. Inledning och syfte

Kröningsceremonier är ett av de många sätt som monarken använt för att manifestera 

och legitimera sin makt på. Det är en ceremoni ämnad att visa den nya kungens makt 

och inleda dennes regeringstid. De visar även på den starka länken mellan kungamakten 

och den kristna kyrkan. Det finns många intressanta aspekter av dessa högtidliga 

ceremonier, till exempel att se hur man använder riktiga objekt för att visa på något som 

egentligen inte går att ta på - makt. Vilka objekt används och vilken symbolik har de? 

En annan minst lika intressant fråga är hur demokratiseringen av det svenska samhället 

påverkar det här sättet att manifestera makt. När kungarna inte längre är enväldiga och 

kyrkans roll i samhället dessutom blir allt svagare, vad händer då med den ceremoni 

som tidigare visat på relationen mellan staten och kyrka och symboliserat en världsbild 

där konungens makt är given från Gud. Syftet för uppsatsen är alltså att undersöka 

kröningsceremonierna och se hur de förändras i takt med förändringen av 

maktstrukturen av samhället under 1800-talet.

1.1 Avgränsning

Jag skulle omöjligen haft tid att undersöka alla kröningarna i svensk historia för det här 

arbetet. Inte ens alla under 1800-talet och därför var jag tvungen att göra en avgränsning 

och ett urval av kröningsceremonier för den här uppsatsen. Den första avgränsningen 

jag gjorde var att välja ett startdatum, en kröning som jag använder som utgångspunkt. 

Från början hade jag tänkt att det skulle vara ev av kröningarna under stormaktstiden 

men detta var inte rimligt att hinna med. Efter att ha valt att fokusera på 

demokratiseringens påverkan på kröningsceremonierna valde jag att utgå från Gustav 

III:s kröning år 1772. Detta eftersom han, efter sin statskupp, varit en enväldig monark. 

Jag valde att avsluta perioden år 1873 med den sista kröningen i Sverige. Mellan åren 

1772 och 1873 sker sju kröningar i Sverige, varav jag var tvungen att göra ett urval. Jag 

valde därför att titta närmare på kröningarna 1818 och 1844 för att få ett relativt långt 

tidshopp mellan varje kröning. Min andra avgränsning gällde vem jag skulle fokusera 

på, drottningen eller kungen. Valet föll på kungen av anledning att han i de flesta fall är 

den styrande monarken och min uppsats fokuserar mycket på relationen mellan makt 

och ceremoni. Jag vill dessutom här nämna att jag från början avsett att studera 
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förändringarna i förhållande till sekulariseringen, men eftersom jag fann mycket lite 

material för det perspektivet valde jag att fokusera på demokratiseringen. 

Ett annat urval skulle möjligen kunna leda till ett annat resultat, ett bredare urval skulle 

leda till ett mer nyanserat resultat. Men den begränsning jag gjort har ändå lett till att jag 

lyckats dra relevanta slutsatser.

1.2 Disposition

Uppsatsen inleds med forskningsläge och teori. Därefter kommer ett avsnitt som heter 

Maktförändringar i samhället, den syftar till att ge läsaren bakgrundsfakta om de 

samhällsförändringar som jag kommer att relatera till i mitt diskussionsavsnitt. Därefter 

kommer ett kort avsnitt om hur en kröningsceremoni ser ut i grunden. Därpå inleds 

delen av uppsatsen som handlar om ceremonielen. Jag har valt att ställa upp det i 

samma ordning som de under själva kröningsceremonien kommer, nämligen: 

Processionen, uppställningen i kyrkan, riksregalierna, smörjelsen, utropet och artilleriet 

och slutligen böner, eder och gester. Därefter kommer ett avsnitt där jag undersöker vad 

tidningar säger om kröningarna och om Gustav V:s beslut att avstå från kröning. 

Därefter följer den sammanfattande diskussionen, slutsats och vidare forskning. Arbetet 

avslutas slutligen med en didaktiskt koppling där jag har utformat en uppgift på 

gymnasienivå som är baserad på tidningsmaterialet som jag undersökt. 

1.3 Frågeställning

De frågor som jag i den här uppsatsen tänker mig besvara är:

* Hur ser en kröningsceremoni ut?

* Vad symboliserar riksregalierna?

* Hur förändras kröningsceremonierna över under 1800-talet?

* Vilka förändringar av samhället speglas i krönings ceremonien och på vilket sätt?
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2. Metod och material
Jag kommer att använda mig av två olika material samt litteratur. Mitt huvudmaterial är 

Ceremoniell, trycka föreskrifter angående ordningen under kröningsdagen, från början 

till slut. Dessa är detaljrika och beskrivande och de utgör därför en utmärkt källa för att 

besvara flera av de frågor jag ställt. Jag har även ägnat ett mindre avsnitt av uppsatsen 

till att undersöka samtida tidningar för att se vad de kan säga oss om en folklig 

uppfattning av kröningarna. 

Ceremonielen inleds alltid med en underrättelse. Underrättelsen innehåller en 

beskrivningar över var de som ska närvara vid ceremonien och processionen ska samlas 

på morgonen. Oftast delas de upp i olika rum beroende på sin samhällsklass. Efter det 

följer en lista av paragrafer (§) för de olika saker som ska ske under ceremonien i den 

ordning de ska ske. Till exempel:

”§ 5. Kröningsdagen kl. 9 på morgonen ringes i alla Stadens kyrkor till Gudstjenst, 

första gången.”

Ceremonielen blir i allmänhet allt mer kortfattade ju längre fram man kommer. 

Materialet innehåller en hel del knepiga ord, vissa som jag inte kände till sedan tidigare 

och vissa som har haft en annan betydelse på den tid då materialet är skrivet. Därför har 

jag använt mig utav två hemsidor på internet för att kunna hjälpa mig i min tolkning av 

texterna. Den ena är SAOB (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/), en digital resurs av 

Svenska Akademiens ordbok, samt hemsidan http://www.synonymer.se/ som använts 

för att närmare förstå ord som till exempel ”last”.

2.1 Ordlista

* Departement - En del av det svenska regeringskansliet. Departementen har i uppgift 

att utreda och utföra ärenden som avgörs av regeringen. 

* Hyende - Äldre ord för dyna. I det här fallet en kudde som regalierna förs på.

* Kor - En del utav kyrkobyggnaden. Altaret är placerat i koret. 

* Kantat - Ett musikstycke.
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2.2 Titlar och ämbeten

* En av rikets herrar - En hederstitel införd av Gustav III år 1773. Den representerade 

värdighet som utnämndes av kungen. Den gav samma förmåner som riksråden hade. 

Titeln avskaffades 1868.

* Friherre - En adelstitel, i rang efter greve. 

* Härold -  En tjänsteman som (iförd viss dräkt) deltog i högtidliga processioner.

* Justitiestatsministern - Den som har ansvar för Justitieärendena och 

Justitiedepartementet (efter 1840).

* Kommendör  -  (Commandeur, Commendeur) är en titeln inom ordensväsendet som 

gavs till innehavare av en hög ordensgrad.

* Landshövding - Chefen för länsstyrelsen samt ordförande i dess styrelse. 

Regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet.

* Riddare av en orden - medlem av lägsta grad inom en ordern. 
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3. Forskningsläge
En mycket vanligt förekommande teori inom den historiska forskningen jag läst, är att 

sambandet mellan politisk makt och ritualer är mycket mer relevant än vad man länge 

ansett. En av de författare som skrivit om detta är Barbara Stollberg-Rilinger, i boken 

The Emperor’s Old Clothes. Boken handlar om ceremoni och samhällsstrukturen i det 

Tysk-romerska riket. Stollberg-rilingers tes är att de olika två representationerna, 

symbolisk och politisk representation, till skillnad mot vad många uppfattar det som, 

egentligen var starkt kopplade till varandra och att de endast till viss del utvecklades 

separat.1

Stollberg-rilinger lägger mycket vikt vid den sociala status som vid kungliga ceremonier 

synliggörs och markeras. Hon menar att människor blev mer medvetna om sin och 

andras plats i samhällsstrukturen genom ceremonier så som kröningar och festmiddagar. 

Den sociala statusen behövde visas upp för- och bekräftas av- andra. En persons sociala 

och politiska status markeras och representeras genom dennes position och agerande vid 

ceremonin. Detta medförde att var någonstans varje person stod och vad de gjorde var 

en viktig detalj som i vissa fall även ledde till konflikter. Redan pågående konflikter 

kunde även speglas i själva ceremonien. Genom saker som placering, gester och eder 

bekräftas relationerna mellan kungen och de närvarande vid ceremonin med ett 

symboliskt och rituellt språk.2

En annan historiker som skrivit mycket om ämnet är David Cannadine. I boken Rituals 

of Royalty beskriver han det nuvarande forskningsläget, Cannadine skriver att man har 

studerat makt utifrån flera olika perspektiv, både politiska och sociala. De forskare som 

har studerat relationen mellan makt och prakt har ofta tittat på sådant som byggnader, 

skulpturer, kostymer och flaggor samt evenemang som festligheter och ceremonier. 

Dessa forskare menar att de här maktsymbolerna inte enbart är kortlivade och tillfälliga 

utan en central aspekt i hur ett samhälle är uppbyggt. 

Ett problem, skriver Cannadine, som återfinns i forskningen om relationen mellan makt 
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och ståtliga ceremonier är att det visat sig svårt att hantera förändringen över tid. En del 

forskning är så pass fokuserad på symboliken av ritualen självt att de förlorat fokus på 

den sociala kontexten och det historiska perspektivet, andra fokuserar så mycket på att 

återge själva kontexten med så pass mycket detalj att forskningens syfte och 

frågeställning försvinner i ett hav av detaljer. 3

Cannadine skriver att forskningen på det här området har visat att relationen mellan 

makt och ståt är relevant för alla möjliga slags statsskick. För diktaturer och 

demokratier såväl som för oligarkier och republiker. Praktfulla ceremonier har alltid 

stått nära den eller dem som har makten i ett samhälle. Men ändå har just de kungliga 

ritualerna varit de mest bestående och än idag associerar vi kungamakten i alla tider 

med pompa och ståt.4 Cannadine drar slutsatserna att politik och ceremoni inte är skilda 

ämnen och att ritualer i själva verket är en makt i sig.5

I en artikel av William M. Kuhn framförs argumentet, att anledningen till varför 

forskningen kring ceremonier och politik inte är särskilt omfattande är det faktum att 

ceremonier verkar så långt ifrån den allvarsamma politiska världen. Han skriver dock 

också att den brittiska forskningen på området ökat de senaste åren, delvis på grund av 

antropologiska6 influenser. Kuhn anser att två av de många syften som finns med 

kungliga ceremonier är att dels låta kungamakten imponera på den outbildade 

folkmassan dels för att påminna om landets ärorika historia. Kuhn skriver även att de 

ceremonier som ägde rum under den senare delen av 1800-talet betydde mycket för dem 

som organiserade dem,7 och att vad ceremonierna betydde för dem oftast inte givits lika 

mycket uppmärksamhet som vad ceremonier betydde för folket i stort. I sin artikel 

undersöker Kuhn vad monarkin betyder för de som organiserar kungliga ceremonier, för 

ämbetsmännen, kyrkan och för hovet.8 
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3.1 Teori

Mycket av det som Stollberg-Rilinger, Cannadine och Kuhn skriver stämmer in på de 

observationer jag gjort i både material och litteratur. Kröningsceremoniens starka 

koppling till makt är uppenbar, genom symboliken av varje regalie och av varje bön, 

blir konungens makt legitimerad. Stollberg-Rilingers teori om att människors sociala 

och politiska status tydliggörs vid ceremonier som kröningar går att relatera till mina 

observationer. Ett lämpligt exempel på detta är hur statsråden går ner på knä framför 

kungen och kysser hans hand, vilket är en tydlig markering för underkastelse. Att man 

vid kröningen 1873 tagit bort den delen visar på en förändring i statsrådens ställning i 

förhållande till kungen. Deras sociala och politiska ställning som statsråd har förändrats, 

från att ha varit underkastade konungen till att ha mer makt och vara mer jämlika och 

därför kan man inte längre ha med en gest som tyder på underlägsenhet. 

Cannadine skriver att ceremonien är en del av en samhällsstruktur och samhället 

förändras, därför förändras ceremonierna. I ceremonielen kan man se ett tydligt försök 

att anpassa kröningsceremonierna till tiden, men det finns väldigt simpla skäl till att just 

kröningsceremonier inte kan anpassas till det samhälle som växer fram vid sekelskiftet 

och därför avskaffas 1907. Detta eftersom ceremonien i grund och botten legitimerar en 

monarks makt genom ett symboliskt språk som talar för att kungen givits sin makt ifrån 

Gud. Den maktförändring som sker ger folket makt genom rösträtt, det är folket som 

utser makthavarna, inte Gud. Av den anledningen kan inte kröningsceremonier anpassas 

helt till den nya maktfördelningen i samhället och blir därför istället en del utav en 

förfluten tid, något historiskt. 

Även det som forskarna säger om tidigare forskning stämmer bra in på det jag själv 

hittat då jag sökt efter litteratur till den här uppsatsen. Det var svårt att hitta litteratur 

som fokuserar på sambandet mellan makt och ceremonier samt ceremoniernas 

förändringar över tid. Den forskning jag faktiskt hittade på ämnet berörde dessutom 

andra tidsperioder än den jag själv valt att undersöka. Oftast behandlades tiden från den 

karolingiska dynastin i Frankrike fram till den storslagna barocken. Jag anser att det 

skulle ge mycket till forskningen att fokusera på just 1800-talet. För att lättare komma åt  
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sambandet mellan ceremonier och makt är det en utmärkt idé att välja en tid då 

maktstrukturen i ett samhälle genomgår stora förändringar och se hur ceremonier 

påverkas av dessa förändringar.
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4. Maktförändringar i samhället

Under 1800-talet sker många samhällsförändringar, så som den industriella 

revolutionen, de politiska ideologiernas framväxt, darwinismen, etc. I det långa loppet 

får folket allt mer makt medan adeln, monarkin och den kristna kyrkan får allt mindre. 

Människor börjar att ifrågasätta väl etablerade idéer som att kungen givits sin makt ifrån 

Gud. 

År 1809 kommer en regeringsform vars syfte är att se till att maktfördelningen mellan 

kung och riksdag var jämn, tanken var att kungen skulle ha den enväldiga verkställande 

makten, men att han var tvungen att lyssna på sina rådgivare. Det var kungen som utsåg 

statsråden och på det sättet kom adeln och andra ämbetsmän att vara beroende av 

kungen. Kungen hade fortfarande makt över utrikesärenden som allianser med andra 

makter, dock förlorade han den enväldiga makten över lagstiftning där riksdag och kung 

var beroende av varandra för att kunna stifta nya grundlagar. Riksdagen tog helt över 

makten för beskattning och användning av stats-finansiella resurser. Dessa förändringar 

av kungamakten uppskattades inte av den konservative kungen Karl XIV Johan. När 

han tog över makten 1818 ansåg han att han själv skulle ha den enväldiga makten och 

därför tog han många beslut på egen hand, vilket han blev mycket kritiserad för. Men 

trots kungens konservativa hållning lyckades liberalerna få ett genombrott under Karl 

XIV Johans regeringstid. År 1841 inrättades de sju departementen: 

justitiedepartementet , utrikesdepartementet, ecklesiastikdepartementet, 

finansdepartementet, lantförsvarsdepartementet, sjöförsvarsdepartementet och 

civildepartementet. Varje departement styrdes därefter dessutom av ett statsråd vilket 

ökade statsrådens makt gentemot kungens.

Debatten om hur riksdagen skulle organiseras fortsatte under 1800-talet. Idén om att 

avskaffa ståndsriksdagen helt och ersätta den med en tvåkammarriksdag kom redan så 

tidigt som år 1840. Men förslaget infördes inte förrän 1866, förmodligen eftersom det 

fanns ett stark motstånd. Den nya tvåkammarriksdagen innebar en förändring i 

representationen för de olika samhällsklasserna i riksdagen vilket inte uppskattades av 

adeln och prästeståndet eftersom deras maktposition då skulle försvagas. Men medan 

vissa ville bevara de gamla institutionerna så fanns det också de som ansåg att 

9



ståndssamhället var förlegat och därför ökade pressen för en förändring av Sveriges 

riksdag. 1866 röstade ståndsriksdagen för att lösa upp sig själv och istället inrätta den 

tvåkammarriksdag som föreslagits. Kungen var nu beroende av en riksdag där 

representationen för bonde- och borgare-stånden var större än den tidigare varit.9  

Prästeståndet var de som förlorade mest inflytande i övergången till 

tvåkammarriksdagen.10 Detta bidrog till det svenska samhällets sekularisering. Men 

inrättandet av tvåkammarriksdagen var endast början på en lång 

demokratiseringsprocess. Det var fortfarande kungen som valde regeringen.11 

År 1865 avskaffas ståndstillhörigheten formellt genom ett riksdagsbeslut, men 

människors sociala och ekonomiska skillnader var fortfarande påtagliga och av stor 

betydelse.12 Ett klart tecken på det var det faktum att under den senare delen av 1800-

talet var rösträtten begränsad till män med en viss inkomst eller förmögenhet. Därmed 

uteslöts en stor del utav befolkningen från rösträtt. Dessutom praktiserades en graderad 

rösträtt vid det indirekta valet till första kammaren, där kunde förmögenhet och inkomst 

avgöra hur många röster en person kunde ha.13

År 1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge. Detta ledde till ett steg mot 

parlamentarism för det svenska statsskicket, då en helt ny regering tillsattes för att lösa 

unionskrisen. Tidigare hade regeringen successivt utbytts ett fåtal ledarmöten åt gången 

men nu byttes hela regeringen ut. Den nya regeringens tid baserades på 

tvåkammarriksdagens politiska ställning, något som skilde den åt från tidigare regering 

där kungen hade utsätt regeringen. Detta tyder på att kungens makt blivit allt mer 

betydelselös.14

Adelns betydelse och politiska ställning förändras också under 1800-talet. Efter den 
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franska revolutionen, då adelskapet avskaffades officiellt i Frankrike, började adeln i 

andra länder också förlora sin betydelse. Dock upprätthöll adeln länge sin höga sociala 

status. I Sverige förlorade adeln sin politiska dominans bland stånden i och med 1864 

års representationsreform. Demokratiseringens genombrott under 1900-talet innebar att 

adelns ställning till slut förlora din sociala status med.15

4.1 Kröningsceremonien: en kort introduktion

Kröningsceremonier är en mycket gammal tradition som bekräftar relationen mellan 

kungen och gud samt legitimerar hans eller hennes rätt till tronen genom symboliska 

handlingar och objetk. Alla kröningar jag undersökt för den här uppsatsen följer ett 

tydligt mönster. Man skulle kunna dela in dem i olika moment där det inledande 

momentet är samlingen till, och själva processionen. Detta är ett, i alla fyra fall, mycket 

välorganiserat festtåg. En präktig parad där konungen och hans närmaste familj, 

tjänstefolk, representanter för rikets ständer och delar av adeln vandrar från det kungliga 

slottet i Stockholm till den kyrka där själva ceremonien ska hållas. Det andra momentet 

är den kyrkliga delen av kröningsceremonien som inleds då alla intagit sin plats i och 

utanför kyrkan. Den här delen av kröningen är huvudmomentet, den inleds med att 

konungen tar av sin furstliga krona och mantel, blir iklädd den kungliga manteln och 

böjer sig ner på knä framför bibeln, varpå han placerar tre fingrar och avlägger 

kungaeden. Därefter kommer smörjelsen vilket är den del av ceremonien där 

ärkebiskopen smörjer kungens bröst, handleder och tinningar med helig olja. Efter detta 

sätter konungen sig på en tron som ställts upp i kyrkan och blir tilldelad de olika 

regalier som är ämnade för ceremonien. Konungen tar emot regalierna en efter en och 

vid varje mottagande läser ärkebiskopen upp en bön som är relaterad till just det 

föremål konungen håller i handen. Den tredje delen av ceremonien är ett utrop av 

konungens namn och titel, att han nu är Sveriges konung och ingen annan, varefter ett 

folkligt rop och artilleri-skott följer. Den fjärde och sista delen av ceremonien är att riks-

rådet samt arvfurstarna svär en ed åt konungen. Processionen beger sig därefter tillbaka 

till det kungliga slottet. Det följer oftast även en kröningsmiddag efter själva 

ceremonien, men den är utanför min undersökning. Den ordning jag beskrivit här följs 
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vid varje kröning som jag undersöks. Förändringarna som sker är ofta detaljer så som 

vem som bär vilken regalie och på vilket sätt man svär eder till konungen vid slutet. 
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5. Undersökning av ceremoniel
Här nedan följer uppsatsens huvudel. Jag kommer beskriva det som går att ta reda på 

genom ceremonielen.

5.1 Processionen

Processionen är som nämnts tidigare den inledande delen av kröningsceremonien. Det 

är ett festtåg som går från det kongl. slottet till kyrkan där kröningsceremonien ska 

hållas. Det första som händer om morgonen på kröningsdagen är att de som skall 

deltaga i processionen samlas i olika rum. Till exempel så samlas medlemmar av 

stånden och går i processionen tillsammans med sin respektive talman. En av de mest 

märkbara förändringarna syns i dessa församlingar. Uti processionen är alla deltagare 

uppställda enligt en ordning som framgår av ceremonielet. Rikets ständer går oftast i 

den främre delen av processionen, framför statsrådet. Konungen är alltid placerad 

någonstans i mitten följd av drottningen och längst bak går rikets ordnar. 

1772 beskriver ceremonielet hur de som ska närvara vid kröningen ska samlas på olika 

platser och i olika beroende på samhällsklass. Herrar rikets råd samlas i rådsalen och 

rikets ständer samlas i rikssalen. Varje stånds talman nämns vid namn, yrke och 

eventuell titel, förutom bondeståndets talman som endast benämns vid namn, det är 

troligt att han inte hade någon titel. 16

1818 samlas Riddarskapet och adeln i Seraphimer-Salen, Präste- och borgare-stånden i 

yttre Rådsalen, och Bondeståndet i Rådsförmaket. Ämbetsmän och delar av hovet har 

blivit grupperade i andra rum. Under processionen är varje stånd är anfört av sin talman. 

Varje talman nämns vid namn, yrke/ämbete samt eventuella titlar.17 

1844 samlas alla rikets ständer i det nedre galleriet förmodligen i en och samma sal, 

precis som 1818 samlas medlemmar av hovet och olika ämbetsmän i övriga rum. I 

processionen går rikets ständer med sina talmän, ingen nämns vid namn men 
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ridderskapet och adelns talman omnämns som hans exc. herr landtmarskalken och han 

har framför sig två härolder.18 Detta visar på att adeln fortfarande har en hög status och 

vill utmärka sig från de andra stånden. 

1873 samlas man inte enligt ståndstillhörighet inför processionen eftersom den officiellt 

avskaffats år 1865. Enligt ceremonielet samlas ledamöter för riksdagens båda kammare 

i Spegelsalen och Matsalen. De går sedan i processionen anförd av respektive talman. 

Dessa talmän nämns varken vid namn, yrke eller titel i ceremonielet.19

5.2 Uppställningen i kyrkan

I ceremonielen finns även instruktioner för i vilken ordning var och en träder in i 

kyrkan. Ceremonielet innehåller dock bara enstaka instruktioner till var alla sedan 

placeras i kyrkan. Detta innebär dock inte att de som närvarar vid ceremonien inte har 

bestämda platser. Varje paragraf angående någons inträde i kyrkan avslutas antingen 

med en beskrivning av var de ska stå eller med ”intaga de för dem utsedda platser”. Det 

är alltså tydligt att var och en hade sin plats och visste om den. Deras ställen var 

förmodligen noggrant planerade men dessvärre har jag inte noggranna instruktioner till 

alla placeringar.  

 1772 är det endast följeslagare till hovmarskalken samt rikets ständer som träder in i 

kyrkan och intar sina platser innan konungen. Resterande av processionen intar sina 

platser efter det att kungen satt sig på den uppställda tronen. De män ur rikets råd som 

fört de kungliga regalierna står på varsin sida om kungen, tre på den ena och två på den 

andra. De som burit kröningsmantlarna ställer sig på vänster sida om deras kongl. 

majestäter. Biskoparna och rikets råd är placerade i koret. I ceremonielet för 1772 års 

kröning finns betydligt mer instruktioner för var enstaka personer ska stå i jämförelse 

med övriga ceremoniel.20

1844 är det betydligt fler som träder in i kyrkan före kungen. Bland annat härolder, 
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drottningen och konungens hovmarskalk, de norska ledamöterna av unionskommittén, 

Konungens svenska och norska statsråd, högsta domstolen, de högre ämbetsmän som 

burit himmlen, rikshärolden, riksmarskalken, de herrar som burit regalierna och manteln 

samt rikets ständer. En hel del av dessa ämbetsmän finns inte omnämnda i ceremonielet 

för 1772, däribland landshövdingarna, hovstaten, konungens svenska och norska 

statsråd och de norska ledamöterna för unionskommittén (varav de sistnämnda är enkelt 

förklarade eftersom personalunionen mellan Sverige och Norge skapades 1814). Uti 

kyrkan är rikets ständer placerade vid sidorna om koret. De herrar som förde de 

kungliga regalierna och kröningsmanteln under processionen är placerade på sidorna 

om det främsta trappsteget till konungens uppställda tron.21

1873 träder följande personer in i kyrkan före konungen: Konungens och drottningens 

hovmarskalk, hovstaten, kansliet, staberna, riksdagens ledamöter, norska stortingets 

deputerade, konungens svenska och norska statsråd, högsta domstolens justitiekansler, 

justitieombudsmannen, rikshärolden, riksmarskalken samt de högre ämbetsmän som 

burit himlen och de herrar som burit regalierna. Några av dessa är nya ämbeten som inte 

dyker upp någonstans i tidigare kröningsceremoniel. Till exempel högsta domstolens 

justitiekansler och justitieombudsmannen. Riksdagens ledamöter och norska stortingets 

deputerade är placerade vid sidorna om koret. Riksmarskalken till höger framför 

trappstegen till konungens stol. De herrar som fört regalierna och manteln ställer sig, 

likt vid 1844 års kröning, på sidorna om främsta trappsteget. Den stora vakten är 

placerad på en linje bakom kungen.22

Det är svårt att jämföra den här delen av ceremonien eftersom likvärdig information inte 

alltid finns. Till exempel så uppger ceremonielet för 1844 var Rikets ständer är 

placerade, medan det i ceremonielet 1772 endast står ”Rikens Ständer intaga de för dem 

utsedda ställen”. Förändringen som går att urskilja är i första hand att fler personer 

träder in i kyrkan före kungen 1844 och 1873 än vid kröningen 1772. Man kan även se 

en förändring i de ämbeten som närvarar vid kröningen. Det är värt att ha i åtanke att 

många ämbeten skapas, tas bort och ersätts under den här tiden. Man kan se en generell 
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nedtoning av titlar som greve, friherre och baron, istället ökar politiska ämbeten så som 

till exempel justitieombudsman och högsta domstolens justitiekansler. Den här trenden 

går att urskilja i de övriga delarna jag har undersökt.

5.3 Riksregalierna

Regalierna består av: Kronan, Nyckeln, Riks-Äpplet, Spiran och Svärdet. Andra 

centrala objekt som förekommer i ceremonien är smörjelse-hornet och den kungliga 

manteln. När konungen tar emot varje regalie läser ärkebiskopen upp en bön som är 

kopplad till den symboliska innebörden av objektet. Dessa böner förändras ingenting 

mellan 1772 och 1873. I varje ceremoniel står det tydligt skrivet vem som får uppgiften 

att bära regalierna under processionen, samt överlämna dem till konungen under själva 

ceremonien. En av de aspekter jag valt att titta närmare på är vilka dessa personer var 

och om det förändras. Vanliga titlar bland dessa män är greve, kommendör 

(Commendeur), friherre, marskalk, statsråd och riksråd. Det förekommer även ofta att 

en och samma person bär flera olika av dessa titlar.

Gud allsmägtig, Himmelns och Jordens Herre, som Rikets Krona Eder, gifvit hafver, 
styrke Eder uti alla Konungsliga och Christliga dygder, att Land och Rike må genom 
Edert goda och lyckosamma Regemente sig förkofra och förbättra, och att I, efter det 
timliga och förgängliga Riket, mågen blifva delaktig af Det, som evigt är, och der 

bekomma den Kronan, som Gud alla rättfärdiga förvarat hafver.23

Denna bön läser ärkebiskopen upp när kungakronan sätts på konungens huvud. Kronans 

symbolik är tydlig, det är en av de mest välbekanta makt-symbolerna vi känner till. Den 

symboliserar konungens ära och värdighet till tronen.24 Den här bönen finns nerskriven i 

alla de ceremoniel jag undersökt, som tidigare nämnt förändras inte bönerna alls. Bönen 

visar tydligt på att idén om att kungen givits sin makt ifrån Gud länge varit en del av 

synen på kungamakten.

Gud den Allsmägtige, som Eder af sin Gudomliga Försyn till denna Konungsliga ära 
uphöjt hafver, gifve Eder Nåd att öpna vishetens och sanningens skatter, för Edert Folk, 

16

23 Oscar II:s kröning och hyllning 1873, Ceremonieller, vol. F2: 9, Riksmarskalksämbetet, SlA. (s.15 , § 
21).

24 Informationen är tagen från hemsidan kungahuset.se. (www.Kungahuset.se/monarkinhovstaterna/
kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html). 

http://www.Kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html
http://www.Kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html
http://www.Kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html
http://www.Kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html


att utestänga villkor, laster och duglöshet ur Edert Rike, samt bereda åt den idoge trefnad 

och förkofran, lättnad och tröst åt den lidande och bedröfvade! 25

Så lyder den bön som ärkebiskopen uttalar då Konungen mottager nyckeln. För att tolka 

den här bönen bör man titta närmare på orden som används. Villkor står förmodligen för 

situationer. Laster, vars motsatsord är dygd innebär förmodligen i det här sammanhanget 

ickemoral. Duglöshet innebär försumelse eller helt enkelt oduglighet. Åt de idoge 

trefnad och förkofran innebär antagligen åt de flitigt omsorgsfulla och drivkraftiga. Av 

allt att döma från den här bönen ska nyckeln symbolisera konungens rätt att utestänga de 

omoraliska och odugliga som för samhället utgör en börda, men inkludera de flitiga som 

istället utgör nytta till samhället. Enligt NE symboliserar nyckeln dessutom förmågan att 

stänga och öppna en andlig och världslig makt.26

Gud, som Eder satt hafver till Sveriges, Göthes och Wendes Konung förläne Eder sin Nåd,
att i Riket hålla mågen vid full magt och välstånd, Honom till pris och ära, Eder 

berömelse, Sveriges Män och detta Landet till gagn, frid och evighet! 27

Så lyder den bön som ärkebiskopen uttalar när konungen mottager riks-äpplet. Äpplet 

symboliserar Konungens roll som ledare över det svenska folket, över svear, götar och 

vender (som här stavas wendes, var ett slaviskt folkslag i nuvarande norra Tyskland) och 

hans plikt att styra riket mot välstånd.

Den Allsmägtige Guden, som satt Eder att med Konungsligt välde råda öfver Sitt folk, och 
befallt, att I med rättfärdighet detta folket regera och döma skolen, Han förläne och eder 
Nåd att alltid rätta Eder efter den Eviga Konungen, hvars Spira är en rättvis Spira; altid 
älska rättfärdigheten och hata ogudaktigt väsende, genom vår Herre Jesum Christum! 28

Spiran överlämnas till konungen då denna bön läses av ärkebiskopen. Det är tydligt att 

just den här regalien symboliserar Kungens makt och plikt att styra sitt land och döma 

sitt folk med rättvisa och rättfärdighet.
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Gud, som Eder Svärdet antvardat hafver, att I dermed skolen beskydda de fromma och 
rättsinniga, men straffa de vrångvisa, de der lag och rätt ej akta, och Eder Sjelf eller 
Landet förderfva vilja, gifve ock Eder Sin Heliga Nåd, att I alltid mågen varda vid en god 
tröst till  att manligen strida och uträtta Edert värf till Guds ära, Edert samvetes frid och 

Edra undersåtares välfärd, genom Jesum Christum, vår herre!29

Detta är vad församlingen hör ärkebiskopen säga då svärdet överlämnas till konungen. 

Svärdet är den av regalierna som oftast överlämnas sist. Av att döma från bönen 

symboliserar svärdet konungens plikt att beskydda de fromma och rättsinnade och med 

rätta straffa de som bryter mot lagen. Svärdet är ett vapen som bär på mycket symbolik 

och det gäller att förstå dess symbolik i det här sambandet. Till exempel dess symbolik 

för styrka och en världslig makt. Svärdet bär även på en koppling till maskulinitet .30 

Svärdet är den enda av regalierna som har ytterligare instruktioner hur den skal bäras till 

och från kyrkan. Till kyrkan bärs det alltid liggande på sitt blåa hyende med guldkronor, 

men ifrån kyrkan bärs det alltid blottat och uppvisat av den man som även fått äran att 

överlämna svärdet till konungen vid ceremonien.31  

Även den kungliga manteln fungerar som ett betydande föremål i ceremonien, även om 

den inte räknas som en av regalierna. Manteln är likt kronan en välkänd symbol för 

makt. 

1772 bärs kungakronan av riksrådet och överstemarskalken, samt riddaren och 

kommendören greve Adam Horn. Nyckeln bärs av riksrådet och kommendören greve 

Johan von Wallwick. Riksäpplet av riksrådet och kommendören baron Carl Funck. 

Spiran av riksrådet baron Christian Reuterholm och svärdet av riksrådet och 

kommendören greve Pehr Kalling. Manteln förs av riksrådet och kommendören baron 

Joachim von Düben.32

1818 förs kungakronan av justitiestatsministern herr greve Fredric Gyllenborg. Nyckeln 
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av greve Eric Ruuth, överstemarskalk hos änkedrottningen, f.d general Gouverneur och 

Academie Cancler samt kommendören av två olika ordnar och riddare av en tredje 

orden. Riksäpplet bärs i sin tur av greve Carl Adam Wachtmeister, d.d. överstemarskalk 

hos änkedrottningen, f.d. Academie cancler och Riddare av två olika ordnar. Spiran förs 

av Statsministern för utrikesärendena greve Lars von Engeström. Svärdet bärs av greve 

Magnus Fredric Ericsson Brahe, riddare och kommendör av två olika ordnar. Slutligen 

så förs manteln av greve Ludvig Bogislav, Curt v. Stedingk, fältmarskalk samt riddare 

av fyra olika ordnar.33

1844 bärs kungakronan av hans exc. justitiestatsministern herr friherre Gyllenhaal. 

Nyckeln är förd av hans exc. en av rikets herrar, herr greve Björnstjerna. Riksäpplet av 

hans Exc. en av rikets herrar, herr friherre Löfvenskjöld. Spiran bärs av Hans Exc. 

Statsministern för utrikesärenderna, herr friherre Ihre. Svärdet förs av hans exc. En av 

rikets herrar, herr greve Piper. Manteln bärs av Seraphimerriddaren och landshövdingen 

herr friherre Palmstjerna.34

1873 förs kungakronan av Hans Excellence justitiestatsministern m.m. Herr Adlercreutz. 

Nyckeln förs av Statsrådet och chefen för finansdepartementet m.m. Warn. Riksäpplet 

förs i sin tur av Statsrådet och chefen för civildepartementet m.m. Bergström. Spiran av 

Hans Exc. Statsministern för utrikesärenderna m.m. Herr Björnstjerna. Svärdet förs av 

statrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet m. m. Wiedenhjelm och manteln 

förs av Seraphimerriddaren, generallöjtnanten m.m. friherre Wrede.35

Drottningarna kröns alltid efter konungen och då med separata regalier, nämligen: äpple, 

spira, krona samt mantel. Detta innebär att regalierna nyckeln och svärdet är unika för 

just Kungen, som i de flesta fall är den styrande monarken. Jag har inte undersökts vilka 

regalier som användes vid kröningarna för de tre kvinnliga regenterna i svensk historia 

(Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora). Ur ett genusperspektiv kan vi tolka det som 

att svärdet endast förekommer vid konungens kröning med anledning av dess 
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symboliska koppling till maskulinitet. Varför nyckeln bara förekommer bland kungens 

regalier är dock svårare att förklara. Den symboliserar makt precis som spiran, den stora 

skillnaden är nyckelns funktion att öppna och stänga. Det skulle kunna vara så att man 

valt att ge konungens drottninggemål ett mindre maktsymbol för att på så sätt visa att 

hennes mak är mindre i jämförelse med sin makes. 

Sammanfattningsvis kan man säga att mycket i den här delen av ceremonien förblivit 

detsamma. Den mest märkbara förändringen här är vem som får äran att bära och 

överlämna regalierna och kröningsmanteln till kungen vid ceremonien. De är alltid en 

man med hög social och/eller politiskt status, men det finns trots det vissa relevanta 

skillnader. Vi kan som tidigare nämnts se en förändring i vilka slags titlar och ämbeten 

som förekommer. 1772 bärs alla regalierna samt manteln av ett riksråd, tre av dem bär 

dessutom titeln greve och de andra tre titeln baron. 1818 bärs ingen av regalierna eller 

manteln av ett riksråd, men alla är grevar. Det är också vid den här kröningen som flest 

titlar nämns per person, i genomsnitt fem per person. Från och med 1818 är det alltid 

justitiestatsministern som bär kungakronan och statsministern för utrikesärendena som 

bär spiran. 1844 bär tre av dessa män titeln ”En av rikets herrar”. 1873 benämns ingen 

av dem som för regalierna med en titel. Tre av dem är statsråd och chefer för olika 

respektive departement. De övriga två är justitiestatsministern och statsministern för 

utrikesärendena. Den enda person som benämns vid en titel istället för ämbete är den 

man som bär manteln. Dock står det efter varje persons yrke ofta ”m. m.”, vilket står för 

med mera. Detta kan betyda att personerna i fråga bär på fler titlar, men att dessa titlar 

inte är relevanta nog för att nedtecknas i ceremonielet. En stor skillnad mellan de två 

tidigare ceremonielen (1772 och 1818) och de två senare (1844 och 1873) är alltså att 

personerna oftare benämns vid sitt politiska ämbete i de senare än de gör i de tidigare. 

De tidigare skriver dessutom ned de närvarandes titlar allt oftare. 

5.4 Smörjelsen

Ett annat moment i ceremonin, som är av största vikt, är smörjelsen. Den har inte 

genomgått särskilt mycket förändring och av den anledningen kommer det här stycket 

inte att vara särskilt omfattande. Det är dock värt att nämna eftersom smörjelsen är en 

central del i kröningsceremonier. Momentet har sitt ursprung i det gamla testamentet där 
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smörjelse av kungar nämns, därför införde man smörjelse vid kröningsceremonier i 

Sverige på 1200-talet  och sedan dess har de alltid varit en del av ceremonien.36 

Smörjelsen inleds med att den man som burit kröningsmanteln under processionen, 

tillsammans med ärkebiskopen, tar densamma från altaret och lägger den över 

konungens axlar. Kungen faller sedan på knä framför bibeln och ärkebiskopen slår upp 

Johannes evangelium kap. 1. Därefter emottas ett formulär med den ed som kungen 

avlägger i samband med kröningen. När kungen avlagt eden så öppnar han sin skjorta 

varpå ärkebiskopen öppnar smörjelsehornet och smörjer Hans Maj:t på ännet, bröstet, 

tinningarna och handlederna sägandes den bön som läses i samband med smörjelsen. 

Åter igen är den enda skillnaden här titeln på den person som medverkar. Kungaeden 

förestavades av hovkanslern baron Bunge 1772, men av statsministern 1818, 1844 och 

1873. 

5.5 Utropet och artilleriet

När konungen krönts så ges tecken till rikshärolden som utropar högt och tydligt den 

nye konungen.   Folket svarar så ”Länge leve konungen”. Det här utropet ser likadant ut 

1772, 1818 och 1844. Därefter ges ett tecken till chefen för artilleriet att börja 

skottlossningen. Det är olika antal skott från olika platser i staden som avfyras vid varje 

kröning. Detta är en form av salut vilket är en hälsning. Man hälsar alltså den nya 

konungen. En annan anledning till varför man väljer att göra såhär är förmodligen för att 

sprida nyheterna om att konungen är krönt runt om i staden. Alla kan inte närvara vid 

ceremonien för att se spektaklet och höra häroldens utrop, men en betydligt större del av 

folkmassan alla kan höra skottlossningen. 

1772 utropas ”Nu är Gustaf then III:dje krönter konung öfwer Swea och Götha landom 

och thess underliggande provincer, han och ingen annan”, Så snart härolden har utropat, 

svaras: ”leve Konung Gustaf!”. Efter detta ges tecken åt chefen för artilleriet att begynna 

skjutandet. Detta är ett mycket omfattande artilleri som inleds med att kongl. amiralitetet 

och kongl. artilleriet skjuter 112 skott vardera. Runtom i staden är olika bataljoner 

placerade som också skjuter. De är placerade vid Riddarehus-torget, stenhuggare-
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bodarna, vid Tyska kyrkobrinken, vid Skeppsbron och vid Kornhamn.37

1818 utropas ”Nu är Carl XIV Johan krönt konung över Swea och Götha landom och 

underliggande provincer, han och ingen annan”, efter detta svarar folket ”Leve konung 

Karl XIV”, efter detta sjunger man ett par psalmer varefter artilleriet börjar. Då skjuts 

224 skott i två omgångar av artilleriet och armens flotta.38

1844 utropas, i likhet med de tre tidigare fallen, ”Nu är OSCAR DEN FÖRSTE krönt 

Konung över Svea och Götha Landom, och underloggande provinser, Han och ingen 

annan”. Folket svarar då med ”Leve Konung Oscar I” och åter igen sjunger man utvalda 

psalmer. Därefter ges tecken till chefen för artilleriet att börja skjuta. 112 skott avfyras i 

två omgångar av artilleriet och flottan.39

1873 utropas, med viss förändring från tidigare utrop, ”Nu är OSCAR DEN ANDRE 

krönt till Sveriges, Göthes och Wendes Konung, Han och ingen annan”. Folket utropar 

därefter ”Leve konung Oscar II” och därefter sjunger man de utvalda psalmerna. 

Artilleriet avfyrar endast 42 skott från bataljonen på Skeppsholmen och lika många från 

bataljonen på Kastellholmen.40

Den mest uppenbara förändringen här är antalet skott och hur många bataljoner man 

ställt ut i staden. 1772 har allra flest utsatta bataljoner runt om i staden. Det största 

antalet skott avlossas vid 1818 års kröning, minst antal skott avlossas vid 1873 års 

kröning. Den ändå ändringen som görs i utropet är att man vid kröningen 1873 ändrat 

”... krönt till konung över Svea och Götha landom, och underliggande provinser” till ”... 

krönt till Sveriges, Göthes och Wendes konung”. Man tar alltså bort orden landom och 

underliggande provinser. Båda orden är kopplade till mark.
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5.6 Böner, eder och gester

Eftersom kröningsceremonien är en tillställning så djupt förankrad med kyrkan är det 

inte förvånande att böner inte endast förekommer vid de tillfällen då regalierna 

överlämnas åt konungen.  Ett flertal böner uttalas under ceremonien. Den första sker vid 

processionens ankomst till kyrkan. Konungen stiger upp till kyrkporten och möter där 

ärkebiskopen. Ärkebiskopen hälsar på konungen med orden ”Välsignad vare Han, som 

kommer i Herrans namn!” och därefter läser biskopen i Linköping, som står bredvid 

ärkebiskopen, upp följande bön: 

O! Herre Gud! Himmelske Fader! Du, som vet, att ingen menniska förmår af sin egen 
kraft blifva väl bestående, gif Nåd, att denne Din Tjenare hvilken Du öfver Ditt folk till en 
Regent satt hafver, må igenom Din Gudomliga hjelp styrk varda, allom till tröst och 
hugad, som Dess Regemente undergifne äro, genom Din Son, vår Herre, Jesum Christum! 
41

Ceremonien fortsätter och vid smörjelsen uttalar ärkebiskopen följande bön:

Den Allsmägtige Evige Gud ingjute Sin Heliga Anda uti Eder själv och sinne, upsåt och 
företag, igenom hvilkens gåfva I så mågen styra Land och Rike, att det må lända Gud till 
pris och ära, rätt och rättvisa till styrko, Land och Folk till godo.42

Bönerna är det som är minst förändrat av allt att döma. De böner som uttalas vid 

kröningen 1873 är ordagrant identiska med de som uttalades vid kröningen drygt hundra 

år tidigare. Det är möjligt att de har ett ursprung ännu längre tillbaka. Dessa böner visar, 

precis som de jag gått igenom i ovanstående avsnitt, ett tydligt budskap om den nära 

relationen mellan Gud och monark. Det är Gud som utsätt monarken och man ber därför 

Gud att han ska vägleda den nya kungen och ge honom kraft att styra sitt land. 

Det sista som händer i kröningsceremonien innan alla ställer upp sig i processionen 

tillbaka till det kongl. slottet är att olika eder svärs till Konungen. En ed är ett högtidligt 

löfte, ofta om att uppfylla vissa ämbetsplikter. De kan även handla om att försäkra trohet 

och lydnad till en högre makt. Trohetseder (tro- och huldhetseden) har under många 

tider svurits till kungen av statliga ämbets- och tjänstemän. Under 1800-talet avskaffade 
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man tro- och huldhetseden successivt.43 Av alla moment i ceremonien, är detta en av 

dem som förändras allra mest. Eftersom jag inte haft tillgång till själva ederna, utan 

endast detaljer över hur man bär sig åt då dessa avläggs, så är det detta jag kommer att 

gå igenom härnäst. 

1772 avläggs två eder. Den första av arvfurstarna Carl och Fredrik Adolf. Efter att ha 

tagit av sig sina kronor faller de båda på knä framför konungen som sitter på en 

framställd tron i Kyrkan. De håller upp två fingrar och avger därefter sin ed, varefter de 

kysser konungens hand och ställer de sig upp på var sin sida om konungen. Därefter 

sätter de tillbaka kronorna på sina huvuden. Den andra eden svärs av rikets råd samt 

Cancellie-presidenten Falkenberg. Hela rådet samt Falkenberg stiger fram, faller på knä 

framför konungen och avger därefter sin ed medan de håller upp två fingrar. De kysser 

sedan konungens hand, ställer sig därefter upp och går tillbaka till sina respektive 

platser.44 

1844 avläggs också två eder, men med lite förändring i jämförelse med 1772. Den första 

eden avlägger rikets furstar, arvfurstar och kronprinsen. De går fram till tronen men går 

inte ned på knä. Sedan håller de upp två fingrar medan de svär konungen sin ed, kysser 

hans hand och ställer sig därefter på sina förra platser. Även i detta fall tager de av sig 

sina kronor. Efter dem utropar riks-härolden: ”Gode herrar af Ridderskapet och Adeln, Gode 

män af PresteStåndet, Gode Män af Borgare-Ståndet och Gode män af Bonde-Ståndet, gören 

KONUNGEN Eder Ed!” Här är det alltså, till skillnad mot kröningen 1772, inte rikets råd  

som avlägger en ed, utan de som vid tillfället representerade de fyra stånden. De ställer 

sig därefter upp på sina ställen men går inte fram till tronen. De lyfter två fingrar och 

avlägger därefter sin ed. Det står inget om att de skulle kyssa konungens hand.45 

1873 har den här biten ytterligare förändrats. Där avläggs endast en ed och eftersom 

ståndssamhället officiellt har avskaffats så är ständerna självklart inte omtalade i 
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ceremonielet över huvudtaget. Sverige riksdag består vid tiden för kröningen av två 

kammare, därför utropar rikshärolden nu istället:  ”Gode Herrar och Män af Riksdagens 

båda Kamrar, gören KONUNGEN Eder Ed!” Det är då riksdagens ledamöter som ställer sig 

upp och med två uppräckta finger avlägger eden till konungen. Inga furstar eller 

arvfurstar och ingen kronprins avlägger någon särskild ed. Ingen går ned på knä framför 

tronen och ingen kysser konungens hand efter avlagd ed.46
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6. Undersökning av tidningar
 Samtida press visar på kritik mot kröningarna. De tidningar publicerade före år 1844 

som jag tittat på är oftast endast upprepningar av ceremonielen, vilket resulterade i att 

jag endast använt mig av tidningar från åren 1873 och 1907. Bland de många artiklar 

som skrevs visade flertalet entusiasm för kröningsfestligheterna. Men det går också att 

finna tecken på andra folkliga åsikter gällande kröningarna. 1873 skriver Aftonbladet 

följande (som en del av en längre artikel om Oscar II:s kröning):

Kröningskantaten, som hos allmänheten gjort ett särdeles fördelaktigt intryck genom sitt 
enkla, allvarliga och poetiska innehåll, fritt från bannalt smicker, bombastisk uppstyltning 
och underligt tillyxade kraftfraser, är författad af prof. Böttiger.47   (kantat = musikstycke) 

Tidningen prisar det här musikstyckets innehåll för att det inte består av för mycket 

pompöst smicker. Det visar att man nu inte längre behöver ställa sig in hos 

kungamakten, något som längre tillbaka i tiden varit vanligt förekommande. I övrigt 

ställer sig artikeln ganska neutralt till kröningsceremonien och är mycket beskrivande 

över det som hände. 

Den 20 maj 1873 kunde man i tidningen Dagens nyheter läsa en artikel gällande 

kröningsceremoniernas historia. Den inleds med följande ord:

Kröningen förr och nu. Det är sanning märkvärdigt, huru begreppen kunna förändras 
under tidernas lopp. Denna kröningsprocedur, som man nu ur den folkliga synpunkten 
finner så uråldrigt monarkisk och betydelselös, var förr något som ingen konung skulle 
vågat undandraga sig. Man hade den tiden för sig, att konungen vid kröningen ställdes 
ansigte mot ansigte med sitt folk, och att den edeliga försäkran han då högtidligen afgaf 
att hålla lagen helig och icke kränka någons rätt borde slå sådana rötter i hans hjerta, att 

han skulle rygga tillbaka vid varje frestelse att bryta den.48

Den här artikeln visar inte bara på dåtidens syn på sin egen historia och samtid, den 

beskriver även den folkliga åsikten att kröningarna är en del av en förfluten tid, en tid då 

monarkin var mycket mer betydelsefull. Notera att författaren till artikeln skriver ”Man 

hade den tiden för sig, att konungen...” vilket antyder att man inte längre har den 

uppfattningen. 
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6.1 Gustav V:s beslut 1907

Den 8 December 1907 dog Oscar II och hans son Gustav V tog över tronen. Den nya 

kungen beslutade redan tidigt att avstå från kröningsceremoni. Såhär skriver Aftonbladet 

måndagen den 23 december 1907 angående konungens beslut.

Helt visst skall detta beslut af vår nya konung hälsas med tillfredställelse landet rundt. Det
är ett vittnesbörd om, att han står i kontakt med tiden, som icke älskar vidmakthållandet af 
gamla föråldrade och förlegade ceremonier. Detta hans beslut står väl också i full 
öfverenskommelse med hela hans natur, som af allt att döma icke älskar det pompösa och 

braskande.49

Samma artikel fortsätter med att poängtera hur det inte finns någon grundlag som säger 

att Sveriges konung måste vara krönt och artikeln avslutas till sist med att påpeka att 

varken Christian IX eller Fredrik VIII av Danmark blivit krönta. Detta normaliserar 

Gustav V:s beslut och förstärker artikelns påstående om samtidens negativa syn på 

kröningsceremonier. De beskrivs som föråldrade och förlegade, en åsikt som också görs 

tydlig i artikeln ”kröningen förr och nu” från 1873. 
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7. Sammanfattande diskussion
I mitt arbete har jag inte bara hittat flera intressanta förändringar, utan även sett att vissa 

bitar inte förändras alls. En övergripande förändring kan ses i vilka ämbeten och titlar 

som används i ceremonielet för dem som medverkande i ceremonien. I ceremonielet 

1818 skriver man ut en persons alla titlar. Varje person kan ha upp till fem titlar, de 

vanligaste titlarna är greve, baron, friherre och kommendör av olika ordnar. Man har 

dessutom skrivit ner personernas före detta ämbete, till exempel; f.d general guvernör 

och f.d Akademi kansler. 1873 benämns personerna oftare endast vid sitt ämbete, och 

sällan vid före detta ämbete. Detta kan mycket väl vara ett sätt att försöka anpassa 

ceremonien till tiden och den rådande maktstrukturen. Anledningen till att det sker en 

nedtoning av dessa titlar kan vara att de förlorar relevans när de inte längre har en 

politisk funktion. Människors politiska ämbete visar då mer på deras makt än titlar som 

greve och kommendör, dessa visar istället på den sociala statusen hos adeln. Den sociala 

statusen är fortfarande betydelsefull, men den politiska statusen var viktigare i det här 

sammanhanget. Vid kröningceremonierna finns många tillfällen för statusmarkering, till 

exempel ser vi att ridderskapets och adelns talman har framför sig två härolder vid 

processionen 1844. Man kan tänka sig att adeln håller fast i sin sociala status och vill 

utmärka sig i jämförelse med övriga stånd.

Genom att titta närmare på vilka personer som överlämnar regalierna till konungen vid 

ceremonien kan man se fler tecken på maktstrukturen i samhället. Det är alltid personer 

av hög social och/eller politisk status som bär regalierna. Först 1873 överlämnas tre av 

regalierna av chefer för olika departement. Dessa var tre av de sju departement som 

inrättades 1840/41 och var en del av demokratiseringen eftersom de styrdes av statsråd. 

Därmed fick statsråden mer makt än de tidigare haft i jämförelse med monarken. Trots 

att de inrättades redan innan, nämns de inte i ceremonielet för kröningen 1844. De 

omnämns först i ceremonielet 1873 och det faktum att de var en central del av 

ceremonien vittnar om att de även var en central del av maktstrukturen. 

Det moment som tydligast visar på maktrelationerna i samhället är förmodligen ederna. 

Det är därför inte förvånande att de är ett av kröningsmomenten som förändras mest. 

Genom de gester som förekommer då trohetseden svärs åt kungen tydliggörs hur 
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relationen ser ut mellan monarken och edens avläggare. Vid 1772 års kröning var de 

som avlägger eden tvungna att falla på knä, en gest som starkt förknippas med 

underkastelse. Efter att ha avlagt eden kysser de konungens hand, vilket i sin tur är en 

gest som förknippas med vördnad och respekt. 1844 faller inte kronprinsen och 

arvfursten längre ned på knä, men de går fram till konungen, avlägger sin ed och kysser 

därefter kungens hand. Representanterna går inte ens fram till konungen när de svär sin 

ed och kysser därmed inte heller hans hand efteråt. 1873 återstår endast ederna, ingen 

går ned på knä, ingen går fram till kungen och ingen kysser hand hand. Att dessa gester 

nu är helt borttagna är en tydlig markering för hur de närvarande inte längre är 

underkastade kungen och inte behöver visa den vördnad och respekt som man behövt 

visa drygt hundra år tidigare. Vi kan också se att detta är en successiv utveckling 

eftersom en gest tas bort i taget. Eftersom ingen faller ned på knä år 1844 kan vi 

konstatera att det redan nu har skett en förändring av samhället där människor inte 

längre är underkastade konungen på samma sätt som förr.

Andra förändringar som fanns med i ceremonielen var angående utropet. Utropet ser 

likadant ut 1772, 1818 och 1844. 1873 har man tagit bort de två orden landom och 

underliggande provinser. De är båda kopplade till mark och genom att ta bort dessa ord 

förändras innebörden av meningen. Kungen blir folkets kung och inte landets kung. 

Enligt det som framgår av forskningen på ämnet så var kröningsceremonierna en viktig 

del av samhället och sambandet mellan ceremoni och politik mer relevant än vad som 

tidigare ansetts. Mycket av forskningen om kungliga ceremonier behandlar däremot en 

period från medeltiden fram till barockens slutskede. Min uppsats behandlar en mycket 

senare period där omfattande samhällsförändringar spelar en stor roll i förändringen av 

ceremonien. Det faktum att kröningsceremonierna blir avskaffade visar trots allt mycket 

tydligt på sambandet mellan ceremoni och politik. Detta eftersom kröningsceremonien i 

grund och botten är politisk. När samhället går från monarki till demokrati försvinner 

syftet med ceremonien och symboliken blir betydelselös. Det är inte längre Gud som 

utser en kung till att styra utan folket som genom röstning utser den styrande regeringen. 

Med detta sagt är det värt att nämna att man i Storbritannien fortfarande officiellt 

använder sig av kröningsceremonier. Den senaste kröningsceremonien i Storbritannien 
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var drottning Elizabeth II:s kröning år 1952. Frågan vi kan ställa oss här är hur det kan 

komma sig att kröningar fortfarande används i Storbritannien trots att kungamakten 

sedan länge förlorat sin makt? Den frågan kan självklart ha flera svar, men jag vill mena 

att ett av dessa svar mycket väl kan vara relaterad till landets historia. Precis som 

William M. Kuhn skriver så används ceremonier för att påminna om landets ärorika 

historia och imponera på allmänheten. En av anledningarna till att man bevarat 

kröningarna i Storbritannien kan vara för att de för tankarna till minnet av det storslagna 

imperium som man en gång hade. 

Det är även värt att diskutera de delar som inte förändras och varför. Bönerna och 

smörjelsen är bland de som förblir i stor omfattning identiska. Det intressanta med det 

faktum att bönerna inte ändrats alls är att de talar om en konungs plikt att styra sitt land 

med rättfärdighet och mot välstånd, detta stämmer inte längre 1873. Kungens makt har 

beskurits och samhället går mot en tid där folket får allt mer makt. Trots den här 

utvecklingen så kröntes Oscar II med alla de regalier och de böner som i många 

århundraden symboliserat och legitimerat konungens rätt att styra sitt land.  

Varför väljer man att inte förändra något i momenten smörjelsen, bönerna och 

riksregalierna, som symboliserar konungens rätt och plikt att styra sitt land, men väljer 

att ta bort de gester som förknippas med underkastelse för monarkin? Det finns flera 

rimliga svar på den frågan. En förklaring skulle kunna vara att man under det sena 1800-

talet såg regalierna och de tillhörande böner som uråldriga objekt vars symbolik ändå 

var irrelevant, men det hela som en del av ett vackert skådespel som är värt att bevara 

för traditionernas skull. Med andra ord kan man tänka sig att regalierna av Oscar II:s 

samtid sågs som prydnadsföremål med ett större historiskt värde än symboliskt. Det är 

en tolkning som kan stödjas av tidningsartikeln ”Kröningen förr och nu” där kröningar 

betraktas som förlegade ceremonier som samhället anser vara betydelselösa. Att man 

avstår från att gå ned på knä och kyssa kungens hand är förmodligen på grund av dess 

starka koppling till underkastelse. Eftersom människor inte längre var underkastade 

kungen på samma sätt som man varit tidigare så ansågs det förmodligen inte nödvändigt 

och kanske till och med nedsättande. Varför skulle man gå med på att visa på en 

maktrelation som inte existerar? Även om regalierna tillsammans symboliserar 
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konungens enväldiga makt så bär de inte på något tydligt budskap om andras 

underkastelse.

En annan förklaring, som inte helt utesluter den första, skulle kunna vara att smörjelsen, 

bönerna och regalierna är mycket mer förknippade med den kristna kyrkan. Till exempel 

så grundar sig smörjelsen på texter ifrån Bibeln, och alla böner visar på något sätt 

relationen mellan kungen och Gud. Att ändra bönerna eller smörjelsen var förmodligen 

inte tänkbart. Detta argumentet kan stärkas av det faktum att trots den språkförändring 

som sker över tid så sker inga grammatiska förändringar av bönerna mellan 1772 och 

1873. Detta skulle alltså innebära att kyrkans konservativa hållning förhindrar en 

förändring av bönerna. 

En tredje förklaring (som inte heller utesluter de två tidigare) är att smörjelsen, 

regalierna och de tillhörande bönerna har en så pass stark koppling till 

kröningsceremonier i allmänhet att det inte vore på tal om att ta bort eller ens förändra 

dem, till skillnad mot ederna. En ed är ett löfte, något mer aktuellt och mer verkligt än 

symboliskt som även kan vara personligt, vilket gör det mer samtida och därför till ett 

element som är mer anpassningsbart till tiden.

7.1 Slutsats

Slutsatsen av mitt arbete är att människors sociala status och maktrelationer tydligt visas 

i kröningsceremonierna. Eftersom kröningarna återspeglar maktstrukturen i samhället 

förändras dessa högtidliga ceremonier när samhället genomgår stora förändringar. 

Demokratiseringen av det svenska samhället leder till att gester som symboliserar 

underkastelse och gamla maktrelationer måste ändras på och tas bort. Vid sekelskiftet 

1900 har samhället nått en punkt där kröningsceremonier, som länge symboliserat en 

världsbild där folket står under kungen och kungen under Gud, inte längre kan anpassas 

till den aktuella samhällsstrukturen. De blir då, som tidningsmaterialet jag undersökt 

instämmer i, något förlegat och historiskt. Gustav V:s val att inte kröna sig vid 

trontillträdet 1907 var därför inte förvånande och hälsades av samtida tidningar med 

tillfredsställelse. 
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7.2 Vidare forskning

I det här ämnet finns det mycket att studera, med längre tid och mer material hade man 

kunnat utöka forskningen och därmed få ett mer nyanserat resultat. Det finns flera 

områden öppna för undersökning. En sak som hade kunnat tillföra mycket till resultatet 

är att undersöka de eder som avlades till kungen vid kröningsceremonien. Jag har själv 

inte haft tillfälle att skaffa material för att undersöka det till den här uppsatsen. Precis 

som Stollberg-Rilinger skriver så kan ederna representera relationen mellan kungen och 

statsråden. Vilket starkt motiverar en djupare undersökning av ederna i studier om 

maktrelationer. Ytterligare aspekter som kan tänkas forska i är de enskilda personerna 

som är med i ceremonien 1873, vilken politisk åskådning de hade och om de över huvud 

taget egentligen stödde kungamakten. Med tanke på det som Kuhn skriver om att 

kungliga ceremonier hade en viss betydelse för dem som organiserade dem, så skulle det 

självklart vara en betydelsefull efterforskning. Om man istället är ute efter ett 

genusperspektiv kan man dessutom undersöka skillnader och likheter mellan kröningar 

av kungar, drottningar och drottninggemåler. Detta är till och med något jag själv skulle 

kunna tänka mig att ägna mig åt. Det skulle tillföra mycket till forskningen kring 

kvinnor och deras relationer till makt i historiska samhällen. Är man ute efter att skriva 

om den kulturella aspekten av kröningar kan man jämföra olika kulturer, till exempel 

västerländsk och östliga kröningsceremonier och trontillträden. 
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8. Didaktisk koppling

Jag har valt att utforma en uppgift som är anpassad till gymnasiekursen Historia 2b -

Kultur. Uppgiften bygger på samma källmaterial som använts till den här uppsatsen och 

berör områdena idéströmningar, mentaliteter och världsbilder. Eleverna kommer att få 

läsa artikeln ”Konung Gustaf inställer kröningsceremonien” från Aftonbladet 1907 samt 

den första delen i artikeln ”Kröningen förr och nu” från Aftonbladet 1873. Sedan 

kommer eleverna att få ett antal frågor att besvara. Frågorna handlar om den 

samhällsförändring som påverkat kungamakten under sent 1800-tal och syftar även till 

att öva elevernas färdigheter i källkritik. 

Frågor:

* Hur beskrivs kröningsceremonier i artkilen från 1873?

* Vad anser Aftonbladet om Gustav V’s beslut att avstå från kröning?

* Varför tror du att Gustav V valde att inte bli krönt? Ni får diskutera i grupp men alla 

ska skriva ner ett svar på frågan. 

* Vilken samhällsförändring kan man se i de här tidningsartiklarna? Hur?

* Gör en källkritisk reflektion över tidningsartikeln som källmaterial. 

   - Tänk på de källkritiska kriterierna: äkthet, tid, beroende, tendens. (Ställ frågor som 

Vem säger vad till vem? på vilket sätt sägs det? I vilket syfte och sammanhang sägs 

det?)

   - Hur påverkar detta de tidigare slutsatserna? 

Uppgiften bygger på följande punkter i det centrala innehållet:

* Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, 

grupper och samhället ut ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, 

mentaliteter och världsbilder, 

* Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 

pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska 

frågeställningar. 50
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Frågeställningen öppnar för en fördjupning av historiska frågeställningar om 

kungamaktens kultur och hur den påverkas av en samhällsförändring: 

demokratiseringen. Uppgiften ger även eleverna förutsättning att granska och tolka 

historiskt källmaterial. Uppgiften är lämplig för kursen Historia 2b Kultur i synnerhet 

eftersom den berör en kulturell företeelse. Även om kursen har en tydlig betoning på 

populärkulturen under 1900-talet så är uppgiften jag utformat inte olämplig. Det kan 

nämligen vara intressant att visa kulturella aspekter av den politiska historien, för att 

visa på det samband mellan kultur och politik som Cannadine och andra forskare menar 

inte har uppmärksammats ordentligt. Uppgiften fungerar även till andra gymnasiekurser 

då den behandlar historiskt källmaterial, något som står med i det centrala innehåller och 

betygskriterierna för alla andra historiekurser i GY11. Dessutom kan man koppla 

uppgiften till andra punkter i det centrala innehållet för övriga kurser (utöver dem som 

handlar om källkritik). Till exempel punkterna ”Industrialisering och demokratisering 

under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser” och punkten ”Historiskt källmaterial som speglar 

människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar” i kursen Historia 1b.

Att öva elevernas källkritiska förmåga är en av de viktigaste momenten i 

historieundervisningen. Det kan vara bra för eleverna att vara medvetna om hur historia 

skapas. All vår historisk kunskap är baserad på vår forskning och våra tolkning av källor 

och kvarlevor. I boken Historieundervisningens byggstenar skriver Magnus Hermansson 

Adler att källkritiken utgår ifrån följande frågor: ”Vem säger vad till vem, på vilket sätt, 

i vilket syfte och i vilket sammanhang?”.51 Dessa kan förmodligen hjälpa eleverna i sina 

utvärderingar av källmaterial, och av den anledningen har jag valt att skriva till dessa i 

uppgiftens instruktioner. 
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