
 
  

                     

Mottagning av ärkebiskop                                                       
Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa 

 
  

   
       

 

 

                            

  

 

 

 

 

Klas Hansson 

 UPPSALA STUDIES IN CHURCH HISTORY 2 

 

 

 

 



 

  

 

 

Om serien  

 

Uppsala Studies in Church History är en skriftserie som utges vid 

Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Serien innehåller arbeten 

på såväl svenska som engelska. De är fritt tillgängliga och utges endast 

i digital form. För information om de enskilda skrifterna, se sista sidan 

i denna bok. 

 

 

Om författaren 

 

Klas Hansson är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Han 

inriktar sin forskning mot Svenska kyrkan från 1900-talets början. Han 

har tidigare utgivit monografierna Svenska kyrkans primas: 

Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990 (2014) och Kyrkan i fält: 

Fältpräster i det svenska försvaret: organisation, principer och konflikter i 

ekumenisk belysning sedan 1900 (2016) samt ett flertal artiklar i 

tidskrifter och samlingsvolymer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Medverkande vid Anders Wejryds mottagning som 

ärkebiskop 2006 samlade med kungaparet utanför domkyrkan. Foto: 

Jim Elfström/IKON. 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uppsala Studies in Church History 2 

 

 

 

 

Klas Hansson 

 

Mottagning av ärkebiskop 

Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansson, Klas. Mottagning av ärkebiskop: Från tillträde i enkelhet till offentlig 

pompa. Uppsala Studies in Church History 2. Uppsala: Uppsala universitet, 

Teologiska institutionen, 2017.  

With a Summary in Eglish: The Installation of an Archbishop: From a Private 

Prayer to a Service in Splendour. 

 

 

ISBN 978-91-984129-1-8 

 

  

 

Förlagsadress: Uppsala Studies in Church History, Uppsala universitet, 

Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 UPPSALA.   

E-post: magnus.lundberg@teol.uu.se.  

 

mailto:magnus.lundberg@teol.uu.se


 

  

 

 

Innehåll 

 

Inledning ....................................................................................... 1 

Söderblom förnyar biskopsvigningen ............................................. 3 

Ärkebiskopskorset överlämnas i enkelhet ....................................... 7 

Fem mottagningsgudstjänster...................................................... 12 

Bertil Werkström .................................................................... 12 

Gunnar Weman ....................................................................... 16 

KG Hammar ........................................................................... 19 

Anders Wejryd ........................................................................ 22 

Antje Jackelén ........................................................................ 24 

I andra kyrkor ............................................................................. 28 

Från stiftsangelägenhet till introduktion av primas ..................... 31 

Ledare av mottagandet ........................................................... 32 

Gudstjänstens karaktär ........................................................... 34 

Processioner, psalmer och körsång ........................................... 34 

Legalitet och legitimitet .......................................................... 37 

Sammanfattning .......................................................................... 39 

Summary in English .................................................................... 41 

Referenser ................................................................................... 45 

Otryckta källor ........................................................................ 45 

Periodica ................................................................................. 46 

Publicerade källor och litteratur .............................................. 46 

 

  

  

 



 

  

 

 
1 

 

Inledning 

 

 

Vid den svenska reformationen behölls biskopsämbetet, men kung 

Gustav Vasa (1496–1560) tog kontroll över utnämningarna som tidigare 

gjorts av påven. Den förste svenske ärkebiskopen blev Laurentius Petri 

(1499–1573, ärkebiskop 1531), bror till reformatorn Olaus Petri (1493–

1552). Kyrkoledningarna konstituerades på annat sätt i andra 

reformationsländer, men för Gustav Vasa var det viktigt att för sin 

kröning och vigsel ha vigda biskopar som kunde förrätta dessa 

gudstjänster.  Reformationen blev på så sätt inte så långtgående när det 

gällde kyrkans yttre strukturer och ledningsfunktioner som den blev på 

kontinenten. Även om biskopsstolar ibland inte tillsattes och super-

intendenter istället ledde verksamheten kom biskopsämbetet att 

bevaras. Den kungliga makten över biskoparna var dock stark.1   

Ärkebiskopen hade under medeltiden varit de andra biskoparnas 

förman och kyrkoprovinsens överhuvud. Efter valet introniserades en 

biskop i sin domkyrka, det vill säga tog säte i den biskopsstol som 

representerade biskopens position, juridiskt och liturgiskt. Intronisa-

tionen kunde även ske efter vigningen. Därefter sökte electus, den valde, 

bekräftelse hos ärkebiskopen eller mot medeltidens slut hos påven av 

sitt val.2 

I Kyrkolagen 1686 fanns bestämmelser om biskopens uppgifter. 

Denne skulle vara tillsynsman över lära, församlingar och präster. 

                         
1  För skeendet under reformationen, se Andrén 1999. Till frågan om biskops-

vigningar under reformationstiden och ordning för biskopsvigning, se Eckerdal 

1985 s. 377–426. 
2 Kjöllerström 1952 s. 12, Kjöllerström 1965 s. 7. Även efter reformationen 

innehöll biskopsvalet samma moment: electio (valet), confirmatio (bekräftelsen) 

och ordinatio (vigningen), Kjöllerström 1952 s. 19. Dessa moment återfinns 

också I  Kyrkoordning 2017 med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan 

2017, kap 8: Hur biskopar utses.  
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Detta uppdrag gällde alla biskopar. Ärkebiskopen, som var den främsta 

bland likar, primus inter pares, kunde dock ”åtvarna” övriga biskopar, 

men förmanskapet hade upphört. Att ärkebiskopen valdes av 

representanter för hela Svenska kyrkan och inte bara av Uppsala stift 

bekräftade hans övergripande uppgift inom kyrkan. Ärkebiskopen var 

även ordförande i prästeståndet fram till ståndsriksdagens avskaffande 

vid representationsreformen 1866. Han företrädde därmed präste-

ståndet inför de andra stånden och Kungl. Maj:t.3   

Efter representationsreformen försvann så småningom 

ärkebiskopens politiska uppdrag, även om Anton Niklas Sundberg 

(1818–1900, ärkebiskop från 1870) hade många uppdrag i tvåkammar-

riksdagen.4 Den kyrkliga verksamheten blev istället allt mer fram-

trädande i biskopsuppdraget. Det nutida ärkebiskopsämbetet inne-

fattade sedan början av 1900-talet ordförandeskap i kyrkomötet fram 

till kyrkomötesreformen 1982, ordförandeskap i biskopsmötet, i 

Uppsala domkapitel och i olika centrala kyrkliga organ.5 Från 2000 är 

ärkebiskopen ordförande i kyrkostyrelsen, i biskopsmötet, i kyrko-

mötets läronämnd samt i Uppsala domkapitel, och är Svenska kyrkans 

främsta företrädare och representant.6  

För Svenska kyrkan kom bibehållandet av den episkopala 

strukturen att medverka till dess självbild som en brokyrka mellan de 

                         
3 Hansson 2014 s. 33–36. 
4 Jarlert 2003. 
5 Ärkebiskopen var ordförande I Svenska kyrkans missionsstyrelse 1974–1984, 

Svenska kyrkans diakonistyrelse (från 1966 Svenska kyrkans Centralråd för 

2vangelization och församlingsarbete) 1910–1984, Sjömansvårdsstyrelsen 

(från 1976 Svenska kyrkan i utlandet) 1933–1984, Svenska kyrkans 

diakoninämnd 1965–1984, Svenska kyrkans centralstyrelse 1982–2000 och 

styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet 1984–2000. 
6 För ärkebiskopsämbetets förändring under 1900-talet se Hansson 2014. För 

demokratiseringsprocessen av Svenska kyrkan på nationellt plan se Hansson 

2017a. 
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olika kyrkotraditionerna, präglat av engagemanget för det ekumeniska 

arbetet.7 Nathan Söderblom (1866–1931, ärkebiskop 1914–1931) 

vidgade ärkebiskopens uppdrag till en internationell kyrkoledar-

uppgift.8 Det har kommit att prägla ärkebiskopsämbetet sedan hans 

tid.  

Ärkebiskopen har två funktioner i Svenska kyrkan. Han eller hon 

är såväl biskop i Uppsala stift som Svenska kyrkans primas och främsta 

företrädare. Sedan Bertil Werkström (1928–2010, ärkebiskop 1983–

1993) tillträdde ärkestolen har ärkebiskopen välkomnats vid särskilda 

mottagningsgudstjänster. Vad uttrycker dessa gudstjänster? Betonar 

de ärkebiskopens uppgift som stiftsbiskop eller ligger betoningen 

framför allt på uppdraget som primas? Vi ska i vår analys se vilken av 

de båda uppgifterna som framträder starkast i de mottagnings-

gudstjänster som firats och vilken funktion dessa gudstjänster har. Men 

vi ska även belysa hur ärkebiskopen togs emot innan särskilda 

mottagningsgudstjänster infördes.  

I denna studie följer vi mottagandet av ärkebiskop från Nathan 

Söderblom till Antje Jackélen (f. 1955), som 2014 valdes till den 

sjuttionde ärkebiskopen av Uppsala. Formerna för mottagande av en 

ärkebiskop har förändrats mycket under de senaste hundra åren och 

denna artikel ger en bild av den utvecklingen. 

 

 

Söderblom förnyar biskopsvigningen 
 

Under förra seklets första femtio år tjänstgjorde tre ärkebiskopar: J.A. 

Ekman (1845–1913, ärkebiskop 1900–1913), Nathan Söderblom och 

Erling Eidem (1880–1972, ärkebiskop 1931–1950). Ekman var tidigare 

                         
7  Svenska kyrkans ekumeniska arbete: riktlinjer antagna av centralstyrelsen och 

biskopsmötet 1992. För en sammanfattning av Svenska kyrkans ekumenik 

under 1900-talet, se Hansson 2016 s. 111–122. 
8 Jonson 2014. 
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biskop i Västerås och tjänsten tillträddes utan särskilda ceremonier. 

Hans ämbete formades efter de kyrkliga behoven med församlings-

visitationer, ordförandeskapet i domkapitlet, Missionsstyrelsen och 

Svenska kyrkans diakonistyrelse som centrala uppdrag.9 

Varken Nathan Söderblom eller Erling Eidem var biskopar när 

de utnämndes till ärkebiskop. De vigdes alltså till biskopar och 

tillträdde samtidigt sitt uppdrag som ärkebiskop. Det var Nathan 

Söderblom som satte agendan för hur en ärkebiskop i Svenska kyrkan 

skulle vigas och tas emot. Eftersom Ekman hade avlidit var det 

lundabiskopen Gottfrid Billing (1841–1925) såsom den äldste biskopen 

som förrättade vigningen. Söderblom önskade en vigning med tre 

tjänstgörande vigningsbiskopar efter allmänkyrklig sed och att full 

ornat skulle brukas.10 Billing efterkom Söderbloms önskemål, trots att 

han inte älskade ståt, och alla tre vigningsbiskoparna trädde inför 

högaltaret i full skrud. Förutom Billing var det biskoparna Edvard 

Rodhe (1845–1932) i Göteborg och K. H. Gez. von Schéele (1838–1920) 

i Visby.11 

Nathan Söderblom vigdes till biskop precis 750 år efter det att 

Uppsalas förste ärkebiskop Stefan vigts till biskop i franska Sens och 

tillträtt ärkestolen. Söderblom besökte Sens i april 1914 och författade 

en skrift om ordningen vid Stefans vigning, vilken utdelades till 

deltagarna vid hans egen vigning. Stefan hade vigts av Lundaärke-

biskopen Eskil under närvaro av påven.12  Söderblom önskade, trots det 

pågående kriget, att gestalta sin vigning som en internationell 

kyrkohögtid med inbjudan riktad till företrädare för den engelska 

                         
9 Hansson 2014 s. 45 ff. 
10 Sundkler 1968 s. 108. Söderblom t G Billing 20.10.1914: ”När det gäller så 

ärevördiga former som våra kyrkoskrudar, har jag snarare känslan av att 

individen i sin kortlivade ringhet genom ämbetsdräkten träder tillbaka för det 

kall, han fått.” NSS, UUB. 
11 Sundkler 1968 s. 108, Billing t Söderblom 9.10.1914, NSS, UUB. 
12 Söderblom 1914, Strömberg 1964 s. 20 ff. 
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kyrkan, de nordiska folkkyrkorna, den franska lutherska kyrkan, de 

lutherska kyrkorna i Tyskland samt Augustanasynoden i Förenta 

staterna. Han önskade dessutom att de anglikanska assistenterna skulle 

delta i handpåläggningen. I sin inbjudan till ärkebiskopen av Canter-

bury, författad på latin, hade Söderblom med egen hand skrivit manibus 

ponendis, det vill säga att de skulle delta i handpåläggningen och inte 

bara vara närvarande vid gudstjänsten. På grund av första världs-

krigets utbrott kunde endast några av de inbjudna komma, men 

vigningen gestaltades ändå som en stor kyrkohögtid.13  

Söderblom utvecklade detta vidare vid de biskopsvigningar han 

förrättade. Genom den ekumeniska korkåpa, han själv utformade och 

tog i bruk 1925 vid det ekumeniska mötet i Stockholm, framhävde han 

dessutom ärkestolens betydelse inom kristenheten som en pendang till 

Rom. Kåpans tema var enheten och visade hur det gick en fåra från 

Uppsalastolen via Wittenberg till Rom. Söderbloms anspråk var höga.14  

När Erling Eidem tillträdde efter Söderbloms död 1931 önskade 

han tona ner all prakt. Strängnäsbiskopen Sam Stadener (1872–1937), 

som var ecklesiastikminister, uppmanade Luleåbiskopen Olof Bergqvist 

(1862–1940), att förrätta vigningen. Eidem önskade att Bergqvist skulle 

stå ensam vid altaret, men han gick inte med på detta med hänvisning 

till att kyrkohandboken angav att ärkebiskopen skulle ha assisterande 

biskopar vid sin sida.15 Det var inte självklart för Eidem att utom-

                         
13 Sundkler 1968 s. 108, Jonson 2014 s. 205 ff. 
14 Hansson 2014 s. 68 ff, Hansson 2012. 
15 Bergkvist t Eidem 15.3.1932, C1:3, EEA, ULA. Av 1930 års Handbok för 

Svenska kyrkan framgick att de assisterande biskoparna skulle ställa sig 

innanför altarringen tillsammans med ärkebiskopen. Samma ordning 

föreskrevs både i 1917 och 1894 års handböcker.  Handbok för svenska kyrkan: 

stadfäst av konungen år 1917: med däri senare fastställda ändringar och tillägg 

1930 s. 232,  Handbok för svenska kyrkan 1917 s. 237,  Handbok för svenska 

kyrkan, stadfäst af Konungen år 1894 1894 s 227. Det var således en etablerad 

ordning Bergkvist hävdade skulle gälla. 
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nordiska biskopar skulle inbjudas, men ekumenerna Yngve Brilioth 

(1891–1959) och Arvid Runestam (1887–1962) drev tillsammans med 

andra igenom att inbjudningar sändes ut. Vid vigningen var därför 

företrädare för kyrkor i flera länder närvarande.16 Min tolkning är att 

Eidem önskade att vigningen skulle få en mer personlig och mindre 

officiell prägel i kontrast till hur Söderblom utformat sina biskops-

vigningar. Det stämde med Eidems syn på ärkebiskopsämbetet; i sitt 

herdabrev hade han avvisat en hierarkisk ämbetssyn.17 

Söderblom gestaltade de biskopsvigningar han förrättade på 

samma sätt som sin egen vigning. De skulle vara internationella 

kyrkohögtider som både visade på Uppsalastolens betydelse och knöt 

band mellan de olika kyrkorna. Hans initiativ på denna punkt blev 

vägledande för hans efterföljare som ärkebiskopar, och Olof Sundby 

(1917–1996, ärkebiskop 1972–1983) vidgade inbjudningarna till att 

även omfatta företrädare för den romersk-katolska kyrkan, de ortodoxa 

kyrkorna och de frikyrkliga samfunden i Sverige. Den romersk-katolska 

kyrkan hade blivit öppnare mot andra samfund efter Andra vatikan-

konciliet och de ekumeniska samtalen med de frikyrkliga samfunden 

hade inletts.18  

Inom Svenska kyrkan finns ingen tradition att biskopar vigs i 

sina domkyrkor, utan biskopsvigningarna har med något undantag 

                         
16 Hansson 2014 s. 128 f. Brilioth och Runestam blev sedermera biskopar, 

Runestam i Karlstad, Brilioth först i Växjö och 1950 i Uppsala. Förutom elva 

svenska biskopar deltog biskopar från folkkyrkorna i Norge, Danmark, 

Finland liksom från Church of England, de tyska lutherska kyrkorna, Ungerns 

evangeliska kyrka och Féderation Protestante de France. Även en representant 

från den grekisk ortodoxa kyrkan deltog vid vigningen. SvD 23.5.1932. 
17 Hansson 2014 s. 124, 129, Eidem 1932 s. 87 ff. 
18  För biskopsvigningarna under 1900-talet och diskussionen om vigningsort, 

se Hansson 2014 s. 70 ff, 128 ff, 187 ff, 230 ff, 276 ff, 316 ff, 366 ff. För 

vigningens liturgi, se Eckerdal 1985 s. 377–427. För de ekumeniska samtalen, 

se Hansson 2016 s. 111–122. 
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skett i Uppsala domkyrka. Redan 1938 hade Kyrkomötet uttryckt 

behov av en liturgisk ordning för en mottagningshandling av en vigd 

biskop i sitt stift. Inte förrän 1956 lämnade en kommitté med biskopen 

Gert Borgenstierna i Karlstad (1911–1989) som ordförande ett förslag 

till ett liturgiskt mottagande. Vid en stiftets gemensamma nattvards-

gång skulle den nyvigde biskopen föras från domkyrkans port till koret, 

där hälsningar skulle utväxlas innan biskopen ledde mässan. Förslaget 

kom dock att utgå under kyrkomötets fortsatta behandling av de före-

slagna ordningarna för olika gudstjänster.19 Tanken var att biskopen 

skulle introduceras i anknytning till äldre tradition.  

Ärkebiskopskorset överlämnas i enkelhet 

 

Innan särskilda mottagningsgudstjänster anordnades saknade tillträdet 

för de ärkebiskopar som redan var biskopsvigda den offentliga glans en 

biskopsvigning innebar. I princip var det ett nytt statligt ämbets-

mannauppdrag den nye ärkebiskopen tillträdde, vilket manifesterades 

genom att han tog säte i domkapitlet.20 Ärkebiskopen var ex officio 

ordförande i flera av kyrkans organ, men någon gemensam välkomst-

ceremoni ordnades inte förutom en inträdespredikan i domkyrkan. 

Tillträdet hade alltså två moment, förutom att ärkebiskopen inträdde 

som preses i domkapitlet. Det ena var överlämnandet av ärkebiskops-

korset, som symbol för hans särskilda uppdrag, och det andra en 

inträdespredikan i domkyrkan vid en församlingshögmässa. Formerna 

var alltså enkla och även om höga samhällsföreträdare deltog vid 

                         
19 Eckerdal 1985 s. 495 f,  Bihang till kyrkohandboken: förslag 1956 s. 83. 
20 Även efter reformationen förekom under cirka två sekler att en ny biskop 

introniserades även om denna akt snarast innebar att den nye biskopen 

presenterade sig själv, höll ett tal och lät läsa upp fullmakten inför 

prästerskapet. Eckerdal 1985 s. 494 f, Stolt 1972 s. 34 f.   



 

 

 

 

 

 
 

8 

 

inträdespredikan innebar den ingen liturgisk betoning av ärkebiskopens 

ställning som primas. 

När Yngve Brilioth efterträdde Eidem som ärkebiskop skedde 

detta således under enkla former. Vid en privat andakt i Uppsala 

domkyrka den 3 maj 1950 överlämnade Eidem ärkebiskopskorset till 

Brilioth.21 Biskopskorsen, som avskaffats vid reformationen, åter-

infördes 1805 av Gustav IV Adolf.22 Brilioths inträdespredikan i 

Uppsala domkyrka ägde rum den 7 maj 1950 i närvaro av kronprinsen 

Gustaf Adolf, statsrådet Nils Quensel (1894–1971) och Uppsalalands-

hövdingen Hilding Kjellman (1885–1953) som särskilt inbjudna 

gäster.23 Domprosten Algot Anderberg (1893–1963) framförde 

hälsningsord till Brilioth från predikstolen; han talade på försam-

lingens, stiftets och den svenska kristenhetens vägnar.24 Tillträdet 

                         
21 Brilioth kommenterade själv i sin dagbok överlämnandet och sin 

sinnesstämning. Korset hade överlämnats av Eidem på morgonen den 3 maj 

vid högaltaret i Uppsala domkyrka. ”Känt mig en smula ensam och rätt kraft- 

och modlös. Hoppas att det är ett naturligt övergångstillstånd. Egendomligt, 

att ett mål, som jag i tidigare år kanske eftertraktat, skall nås med så föga 

glädje.” Dagboksanteckning 3.5.1950, Dagböcker, YBS, UUB. SvD 30.4.1950. 

Se även Hansson 2014 s. 187. 
22 Konungen överlämnade personligen ärkebiskopens strålförsedda kors till 

ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom (1746–1819), Sjögren 2005, Åsbrink &  

Westman 1935 s. 380. När Strängnäsbiskopen U.L.Ullman (1837–1930) avgick 

1927 med emeritilön (några pensioner fanns ej för biskopar) överlämnades till 

honom på Söderbloms initiativ ett emerituskors. Västeråsbiskopen Einar 

Billing (1871-1939) hade vänt sig till Söderblom i frågan, men Söderblom hade 

redan ombesörjt att ett kors införskaffats av stiftets präster. Det blev därefter 

tradition att pensionerade biskopar fick bära ett emerituskors. Bexell 1987 s. 

67 f, E. Billing t Söderblom 11.11.1927, Söderblom t E. Billing 14.11.1927, 

NSS, UUB. 
23 DN 8.5.1950. 
24 SvD 8.5.1950. 
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högtidlighölls således vid en söndagshögmässa i domkyrkan och bestod 

av ärkebiskopens predikan och ett hälsningstal. 

När Gunnar Hultgren (1902–1991, ärkebiskop 1958–1967) 

tillträdde gick det till på samma sätt och han fick ta emot 

ärkebiskopskorset av Brilioth i Uppsala domkyrka.25 Vid hans 

installationspredikan i domkyrkan den 7 december 1958 föregicks 

gudstjänsten av ett hälsningstal i koret av domprosten Olle Herrlin 

(1914–1992) i närvaro av domkapitlets ledamöter, kyrkvärdar och 

domkyrkans präster. Vid gudstjänsten deltog kungaparet, ecklesiastik-

ministern Ragnar Edenman (1914–1998) och landshövdingen i Uppsala 

Elis Håstad (1900–1959).26 Tillträdets former var fortfarande enkla och 

någon liturgisk markering gjordes inte. 

Vid nästa skifte, när Ruben Josefson (1907–1972, ärkebiskop 

1967–1972) tillträdde lämnades ärkebiskopskorset likaså vid en privat 

ceremoni vid högaltaret i domkyrkan. En nyhet var att domprosten 

lämnade emerituskorset till Hultgren.27 En inträdespredikan hölls i 

Uppsala domkyrka den 19 december 1967, flera månader efter det 

officiella tillträdet, i närvaro av kung Gustaf Adolf och Ragnar 

Edenman, som var landshövding i Uppsala. I likhet med vad som ägt 

rum vid Hultgrens tillträde hälsades ärkebiskopen i koret av 

domprosten, denna gång Ragnar Fredberger (1902–1971), tillsammans 

med domkyrkans präster och domkapitlets ledamöter, men utan något 

liturgiskt uttryck av skiftet.28  

 

                         
25 Hansson 2014 s. 230. SvD 2.10.1958. 
26 SvD 8.12.1958. 
27 Hansson 2014 s. 267. 
28 SvD 20.12.1967. Vår Kyrka uppmärksammade endast Josefsons utnämning 

men inte alls hans tillträde, VKy no 22 1967. 



 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 
Bild 1. Yngve Brilioth har överlämnat ärkebiskopskorset till Gunnar 

Hultgren och själv mottagit sitt emeritikors. Omslag på tidningen 

 Vår Kyrka nr 42/1958. 

 

När Olof Sundby tillträdde hade Josefson avlidit. Ärkebiskopskorset 

överlämnades vid detta tillfälle vid ett sammanträde med biskopsmötet 

1972 och Sundby mötte media vid en presskonferens. Korset över-

lämnades till Sundby av den äldste biskopen Gert Borgenstierna (1911–
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1989).29 Det är naturligtvis osäkert om tillträdet hade gestaltas på 

samma sätt om ärkebiskop Josefson varit vid liv.  

Vid Sundbys inträdespredikan i Uppsala domkyrka den 8 oktober 

1972 deltog kronprins Carl Gustaf, statsrådet Alva Myrdal (1902–1986) 

och landshövdingen Ragnar Edenman.30 Efter predikan höll dom-

prosten Clarence Nilsson (1923–1999) ett välkomsttal.31  Inträdet i 

tjänsten markerades således även denna gång med en inträdespredikan, 

men insignierna, representerade av ärkebiskopskorset, hade över-

lämnats tidigare.  

Vi kan alltså konstatera att den avgående ärkebiskopen var aktör 

i förhållande till sin efterträdare när korset överlämnades, utom vid 

Sundbys tillträde då den äldste biskopen trädde in. Domprosten fick en 

roll genom att överlämna emerituskorset och att hälsa välkommen till 

stiftet vid ärkebiskopens inträdespredikan i domkyrkan.  

Sammantaget är det möjligt att notera en långsam förändring 

mot en starkare markering av skiftet av ärkebiskop och en ökad offent-

lighet. Men det var inte fråga om någon liturgisk gestaltning av ett 

mottagande av den nye ärkebiskopen eller att symboliskt markera 

skiftet med stöd av de insignier som hör till ämbetet. En sådan tradition 

skapades från 1990-talet och detta är den signifikanta förändringen i 

förhållande till tidigare praxis. Vi ska nu närmare studera de fem 

mottagningsgudstjänster som hållits fram till idag. 

                         
29 Hansson 2014 s. 310, DN 29.9.1972, SvD 29.9.1972. 
30 DN 9.10.1972. 
31 SvD 9.10.1972. 
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Fem mottagningsgudstjänster 

 

När de följande fem ärkebiskoparna tillträdde gjordes deras ingång i 

ämbetet offentlig genom mottagningsgudstjänster i Uppsala domkyrka. 

Sådana fanns i andra kyrkor, till exempel inom den anglikanska 

kyrkotraditionen. När vi nu undersöker dessa gudstjänster ska vi 

särskilt se på vilka som är aktörer och hur gudstjänsterna kan förstås. 

Bertil Werkström 

 

När Bertil Werkström tillträdde ordnades en särskild mottagnings-

gudstjänst i Uppsala domkyrka den 3 september 1983.32 Någon ordning 

för mottagande av biskop fanns ännu inte, men kom att införas i 1986 

års kyrkohandboks andra del, som innehåller ordningar för vignings-, 

sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar. Den antogs av 

kyrkomötet 1987.33  Werkström, som själv var angelägen om att en 

gudstjänst ordnades när han lämnade Härnösand för att bli ärkebiskop, 

fann en ordning i ett förslag som var utarbetat inom Finlands 

                         
32 Hansson 2014 s. 359 f, 393. 
33  Kyrkohandboken vigningshandlingar 2003. Redan vid Kyrkomötet 1938 inför 

antagandet av 1942 års kyrkohandbok framfördes önskemål om en 

mottagningsgudstjänst i stiftets domkyrka om vigningen inte hade skett där, 

Eckerdal 1985 s. 424 f. För frågan om vigningsorten, se Hansson 2014. I 

Kyrkohandbokskommitténs förslag fanns utförligare liturgiska anvisningar, 

bland annat att biskopen skulle föras till biskopsstolen i domkyrkan,  Svenska 

kyrkans gudstjänst. Bd 7, Vignings-, mottagnings- och invigningshandlingar 1985 

s. 60, 178 ff. 
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evangelisk-lutherska kyrka.34 Den innehöll inledande bön, uppläsning 

av fullmakten, hälsningar från assistenterna samt överräckande av 

fullmakt, kors och stav, samt en avslutande bön för den installerade 

ärkebiskopen. Någon handpåläggning, som vid biskopsvigning, fanns 

inte med i ordningen.35 Den förre ärkebiskopen Olof Sundby ledde 

installationen och överräckte insignierna, vilka bars fram av 

ärkebiskopens adjunkter. Den efterföljande gudstjänsten leddes av 

domprosten.36 I förhållande till biskopsvigningen var det endast det 

centrala momenten med löften och handpåläggning som saknades.  

Flertalet svenska biskopar medverkade vid denna installation 

liksom vid de övriga fyra mottagningsgudstjänster som undersökts. Alla 

de nordiska folkkyrkorna representerades utom den isländska. Även 

representanter från andra kyrkor verksamma i Sverige fanns på plats; 

missionsföreståndaren i Svenska Missionsförbundet, den ortodoxe 

metropoliten och den romersk-katolske biskopen. Precis som vid 

biskopsvigningarna formades mottagandet således som en svensk och 

nordisk kyrkohögtid. Händelsens vikt markerades även av att kunga-

paret och civilministern Bo Holmberg (1942–2010) samt lands-

hövdingen Ingemar Mundebo (f. 1930) deltog vid gudstjänsten.37  Det 

var naturligt med samhällsföreträdarnas närvaro då Svenska kyrkan 

var en statskyrka och ärkebiskopen var utnämnd av regeringen.  

Bertil Werkström var själv drivande för att en gudstjänst skulle 

bli av. Han visade ett personligt behov av att övergången till 

                         
34 Biskopsinstallation 1980, Ärkebiskopsinstallation, F1c:3, ÄKA2, SvKAU. 
35 Biskopsvigningens huvudmomentmoment var uppläsning av fullmakten, 

biskopens löften, handpåläggningen och överlämnandet av insignierna, 

Eckerdal 1985 s. 377–427. 
36 PM 4.7.1983 och 22.8.1983 angående ärkebiskopsinstallation samt Program 

för ärkebiskopsinstallation 3.9.1983, F1c:3, ÄKA2, SvKAU. DN 1.9.1983, 

4.9.1983. 
37 PM 4.7.1983 och 22.8.1983 angående ärkebiskopsinstallation, F1c:3, ÄKA2, 

SvKAU. SvD 4.9.1983. 
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ärkebiskopstjänsten ägde rum i gudstjänstens form, med förbön för 

honom i den nya uppgiften. Mottagandet skedde vid en offentlig 

liturgisk akt i Uppsala domkyrka i närvaro av övriga biskopar och 

andra representanter från samfund och samhälle. Av tillgängliga arkiv-

handlingar går det inte att se att någon annan än han själv fattade 

besluten om gudstjänstens uppläggning. 

 

 
Bild 2. Bertil Werkström med installator Olof Sundby.  

Foto: Jim Elfström, SvKAU. 
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Betoningen låg således helt på hans uppdrag som primas och Svenska 

kyrkans främsta företrädare, vilket inte minst framgår av att det var 

hans företrädare som installerade honom i hans ämbete. Även om korset 

tidigare hade överlämnats av företrädaren hade det inte skett under 

sådana former, med överlämnandet av övriga insignier, uppläsning av 

fullmakten och förbön. Men ärkebiskopens ställning var inte självklar 

efter 1982 års kyrkomötesreform då ärkebiskopen inte längre var 

ordförande eller ledamot i kyrkomötet.  Werkström fick senare försvara 

att ärkebiskopen hade ett eget uppdrag och inte bara var ordförande i 

Svenska kyrkans centralstyrelse. Han kunde på egen hand, med 

kyrkans bästa för ögonen, driva olika frågor utan att ha förankrat dem 

i styrelsen.38  

Ärkebiskopsämbetet hade under 1900-talet utvecklats till att få 

allt fler rikskyrkliga funktioner och ärkebiskopen trädde allt mer fram 

som kyrkans främste företrädare. En förskjutning hade skett från stifts-

uppgiften till uppgifter för hela Svenska kyrkan, både nationellt och 

internationellt.39 Det kan därför ses som följdriktigt att ärkebiskopens 

tillträde gavs en liturgisk form med ett brett deltagande från kyrka och 

samhälle. 

Vi kan således iaktta att Werkström införde en ny ordning, som 

visserligen hade diskuterats inom kyrkomötet sedan 1930-talet, men 

ännu inte fått någon form. Att det var han själv som tar initiativet visar 

på en självmedvetenhet om uppdraget och dess karaktär som kyrko-

ledare.   

                         
38 Hansson 2014 s. 366 f, 371 ff. Ärkebiskopen var sedan 1982 inte ordförande 

eller ledamot i kyrkomötet utan skulle endast närvara och fick delta i 

överläggningarna.  
39 I Hansson 2014 tecknas ärkebiskopsämbetet förändring under 1900-talet. 
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Gunnar Weman 

 

Gunnar Weman (f. 1932, ärkebiskop 1993–1997) togs emot vid en 

gudstjänst i Uppsala domkyrka 3 april 1993. Han hade sedan 1986 varit 

biskop i Luleå.40 I ett brev till Weman föreslog Ragnar Persenius (f. 

1952), då ärkebiskopens adjunkt, senare biskop i Uppsala, att 

gudstjänsten borde präglas av att ärkebiskopen hade koppling både till 

stiftet och till rikskyrkan. Därför borde den tidigare ärkebiskopen Bertil 

Werkström överlämna korset och stiftets biträdande biskop Tord 

Harlin (f. 1935) överlämna kräklan. Weman utformade dock guds-

tjänsten på ett något annorlunda sätt.41 

Gudstjänsten firades som en högtidsgudstjänst utan mässa. De 

båda tidigare ärkebiskoparna Olof Sundby och Bertil Werkström 

framträdde vid högaltaret som ledare av gudstjänsten. Fullmakten 

lästes upp av stiftets kanslichef. Delar av biskopsvigningsordningen 

användes. Weman förnyade sina biskopsvigningslöften och avgav på 

nytt den försäkran som ges vid biskopsvigning. Sundby uttalade 

tydningsord till biskopskorset, överlämnade det till Werkström som 

hängde det runt Wemans hals. Kräklan överlämnades av Harlin till 

Werkström som i sin tur lämnade den till Weman. Representanter för 

stiftsstyrelsen, Svenska kyrkans centralstyrelse och Svenska kyrkans 

unga höll tal under mottagandet. Gudstjänsten avslutades med att 

Werkström uttalade en välgångsönskan över Weman, som i sin tur 

välsignade församlingen.42 

 

                         
40 För Wemans kyrkogärning, se Hansson 2017b. 
41 Brev från Persenius t. Weman 14.12.1992, F3d:3, ÄBÄA, SvKAU. E-post 

från R. Persenius t. K. Hansson 3.12.1996, F3d:6, ÄBÄA, SvKUAU. 
42 Program Gudstjänst med mottagande av ärkebiskop Gunnar Weman, F3d:3, 

ÄBÄA, SvKAU.  
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Bild 3. Svenska Dagbladet rapporterar från mottagningsgudstjänsten,  

SvD 4.4.1993. 

 

Vid Gunnar Wemans installation deltog, liksom vid Werkströms, 

representanter från alla de nordiska folkkyrkorna, från de svenska 

frikyrkorna samt från den romersk-katolska kyrkan och det grekisk-

ortodoxa metropolitdömet. Vidare fanns olika samhällsföreträdare på 

plats, som talmannen Ingegerd Troedsson (1929–2012), kyrkoministern 
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Inger Davidson (f. 1944) och landshövdingen Jan-Erik Wikström (f. 

1932). Kungaparet hade förhinder. 43 

Kyrkohandbokens ordning för mottagande av biskop följdes 

således inte alls vid Gunnar Wemans mottagningsgudstjänst. Hand-

boken angav att det är stiftets domprost som leder gudstjänsten när en 

biskop tas emot. Något förnyande av biskopslöften omtalas inte i 

handboken. Vid Wemans mottagande var det ärkebiskopen som primas 

som dominerade gudstjänsten medan stiftets uppgift endast blir att 

överlämna kräklan, symbolen för biskopens jurisdiktion i stiftet. Den 

överlämnades dock inte direkt av den biträdande biskopen, utan denne 

lämnade den till den förre ärkebiskopen, som i sin tur lämnade den till 

Weman.44 

När kyrkomötet öppnades i augusti 1993 inledde ärkebiskop 

Weman sitt hälsningsanförande med att be kyrkomötets ledamöter om 

att tillsammans nedkalla Guds välsignelse över honom innan han höll 

sitt tal.45 På så sätt betonade Weman än mer sin ställning som kyrkans 

främsta ledare och primas. Formellt var ärkebiskopen inte ledamot i 

kyrkomötet, men hade både som ärkebiskop och ordförande för Central-

styrelsen talesrätt i kyrkomötet. Kanske kan Wemans önskan om en 

välsignelse ses som en rituell eller till och med moralisk förstärkning när 

den juridiska ställningen hade försvagats.  

                         
43 Program Gudstjänst med mottagande av ärkebiskop Gunnar Weman, F3d:3, 

ÄBÄA, SvKAU. SvD 4.4.1993. 
44 Kyrkohandboken angav i ordningen för mottagande av biskop att kräklan 

skulle överlämnas av domprosten. Denna ordning kan ses som ett uttryck för 

att stiftets representant lämnar över herdestaven som ett tecken på att stiftet 

ställer sig under den tillträdande biskopens jurisdiktion. Staven är direkt 

relaterad till uppdraget i det aktuella stiftet. Ett alternativt liturgiskt mönster 

kunde vara att staven överräcktes av en biskop som själv hade motsvarande 

funktioner i ett stift och inte av någon som saknade denna ställning.  

Kyrkohandboken vigningshandlingar 2003 s. 72 f. 
45 Kyrkomötet 1993, protokoll nr 1, s 7. 
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KG Hammar 

 

KG Hammar (f. 1943, ärkebiskop 1997–2006) var sedan 1992 biskop i 

Lund när han 1997 tillträdde som ärkebiskop och mottogs vid en 

gudstjänst den 8 februari 1997 i Uppsala domkyrka.  

Till KG Hammars mottagningsgudstjänst vidgades den inbjudna 

kretsen betydligt. Förutom de nordiska kyrkoledarna i folkkyrkorna 

gick även inbjudningar till kyrkoledarna inom Borgågemenskapen, det 

vill säga de anglikanska och lutherska kyrkorna i Norden, Baltikum och 

på de brittiska öarna. Svenska kyrkan hade trätt in i en vidare kyrko-

gemenskap och det markerades också i detta sammanhang. En 

ekumenisk överenskommelse hade tecknats med Metodistkyrkan i 

Sverige, som inbjöds tillsammans med övriga frikyrkor. Sveriges kristna 

råd hade bildats i slutet av 1992, vilket vidgat det ekumeniska fältet. Så 

deltog även biskopen Dositej Motika (f. 1949), serbisk-ortodoxa kyrkan, 

som representant från den ortodoxa kyrkofamiljen. Som tidigare deltog 

representanter från den grekisk-ortodoxa kyrkan och den romersk-

katolska kyrkan. Vid detta tillfälle fanns även kungaparet på plats, 

liksom talmannen Birgitta Dahl (f. 1937), kyrkoministern Marita 

Ulvskog (f. 1951) och landshövdingen Jan-Erik Wikström.46 

I ett brev till mig, som då tjänstgjorde som direktor vid 

ärkebiskopsämbetet, betonade Ragnar Persenius, vid denna tidpunkt 

kyrkosekreterare i kyrkokansliet, att det var viktigt att handbokens 

ordning följdes. Persenius menade dock att det inte var orimligt att foga 

in en förnyelse av vigningslöftena med tanke på att biskopen nu gick in 

i en ny tjänst. Någon sådan löftesförnyelse förekom dock inte vid 

Hammars mottagningsgudstjänst.47  

                         
46 Inbjudningar till mottagningsgudstjänst av KG Hammar, F3d:6, ÄBÄA, 

SvKAU. Rörande Borgågemenskapen se Tustin 1993. Expr. 20.1.1997. 
47 E-post från Persenius t. Klas Hansson 3.12.1996, F3d:6, ÄBÄA, SvKAU.  
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Mottagningen av den nye ärkebiskopen formades efter kyrko-

handbokens ordning med de tillägg som överlämnande av kors och 

kräkla innebar. Ärkebiskopens anknytning till stiftet markerades 

därmed och ämbetet kom inte att framstå som en egen succession utan 

anknytning till stiftet. Det var den biträdande biskopen i Uppsala och 

stiftets domprost som framträdde som gudstjänstens ledare vid 

högaltaret; uppdraget som primas tonades därmed i viss utsträckning 

ner. Insignierna bars fram av stiftsrepresentanter, domprosten läste upp 

fullmakten och den biträdande biskopen överlämnade kors och kräkla, 

varefter Hammar svarade med en bekräftelse.  

Den förre ärkebiskopen Weman var den förste att framföra en 

biblisk hälsning till Hammar. Gunnar Wemans uppgift inom guds-

tjänsten begränsades till att därutöver leda beredelsen i mässan. En 

nyhet var att Hammar vid den efterföljande mässan biträddes vid 

högaltaret av två av de internationella ekumeniska gästerna. Det var 

ärkebiskop John Vikström, Åbo (f. 1931) och biskopen John Hind, 

Diocese in Europe (f. 1945) från den anglikanska kyrkan.48   

Kyrkohandbokens ordning följdes således inte helt. Enligt denna 

skulle domprosten överlämna kräklan som representant för stiftet: det 

uppdraget gavs till den biträdande biskopen medan domprosten läste 

fullmakten. Inriktningen att alltmer betona ärkebiskopen som primas 

bröts därmed vid Hammars mottagande. Men fortfarande hade guds-

tjänsten samma karaktär av nationell och internationell kyrkohögtid, 

nu förstärkt genom de nya ekumeniska förbindelser som Svenska 

kyrkan trätt in i. Aktörerna kom denna gång från Uppsala stift och inte 

från kyrkans riksplan. I kyrkohandbokens ordning sägs att 

mottagandet leds av domprosten eller, om denne är förhindrad, av den 

prästerlige ledamoten i kapitlet.49    

  

                         
48 Program för Mottagande av ärkebiskop KG Hammar, F3d:6, ÄBÄA, 

SvKAU. 
49  Kyrkohandboken vigningshandlingar 2003 s. 72 f. 
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Bild 4. Biskop John Hind och ärkebiskop John Vikström tjänstgör med  

KG Hammar vid mottagningsmässan. Foto: Jim Elfström, SvKAU. 

 

Ordningen med en ytterligare biskop i Uppsala stift fanns inte då 

kyrkohandboken antogs 1986. Därför anpassades kyrkohandbokens 

ordning för mottagande av biskop så att både domprosten och den 

biträdande biskopen, båda stiftsrepresentanter, liturgiskt ledde guds-

tjänsten. Det ekumeniska draget förstärktes av att två biskopar från 

andra kyrkor deltog i altartjänsten vid ärkebiskopens sida. Den ene 

representerade den nordiska kyrkogemenskapen och den andra 

gemenskapen med de anglikanska kyrkorna. Den tidigare ärkebiskopen 

hade inte någon framträdande roll vid gudstjänsten.  
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Anders Wejryd  

 

Anders Wejryd (f. 1948, ärkebiskop 2006–2014) hade sedan 1995 varit 

biskop i Växjö och mottogs som ärkebiskop den 2 september 2006 i 

Uppsala domkyrka. 

Vid denna mottagningsgudstjänst infördes en ny ordning. 

Mottagandet leddes av den av biskoparna som var äldst i tjänst, 

nämligen Västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg (f. 1943) som hade 

varit biskop sedan 1988. Han var även ärkebiskopens ersättare i kyrko-

styrelsen. Ordningen följde i stort ordningen för mottagande av biskop. 

Biskopen i Uppsala Ragnar Persenius läste kungörelsen medan korset 

överlämnades av Ytterberg och kräklan av domprosten. Det senare var 

enligt kyrkohandbokens ordning. Kungörelsen ersatte från 2000 

regeringens fullmakt och innehöll kyrkostyrelsens bekräftelse av valet. 

Den nye ärkebiskopen bekräftade det uppdrag han tagit emot. 

Företrädaren KG Hammar läste sändningsord före postludiet. Vid 

mässdelen biträddes Wejryd av två av de svenska biskoparna, nämligen 

biskoparna Christina Odenberg (f. 1940) och Caroline Krook (f. 1944). 

Gudstjänsten direktsändes i tv och kungaparet deltog i gudstjänsten. 

Statsminister Göran Persson (f. 1949) fanns på plats liksom lands-

hövdingen i Uppsala Anders Björck (f. 1944).50  

 

                         
50 Program Mottagning av Anders Wejryd som den 69:e ärkebiskopen i 

Uppsala, F5:7, ÄKA3, SvKAU. Expr. 3.9.2006, AB 3.9 2006, UNT 3.9 2006. 
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Bild 5. Biskop Claes-Bertil Ytterberg leder som äldste biskop mottagandet av 

ärkebiskop Anders Wejryd. Foto: Jim Elfström/IKON. 

 

Det ekumeniska inslaget var än mer slående än vid tidigare tillfällen. 

Till denna gudstjänst inbjöds representanter för Lutherska 

världsförbundet, Kyrkornas världsråd, Nordiska ekumeniska rådet, 

Europeiska kyrkokonferensen, tillsammans med företrädare för kyrkor 

med vilka Svenska kyrkan hade långa förbindelser genom sin missions-

verksamhet samt lutherska kyrkor i Europa. En nyhet var även att de 
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ekumeniska gästerna samlades till ett seminarium, The Theology of 

Diaconia, i samband med mottagningsgudstjänsten.51  

Anders Wejryd uppger själv att ordningen föreföll naturlig sedan 

ärkebiskopen från år 2000 var anställd av den nationella nivån ”som 

inte lika självklart representerades av stiftskatedralen, som när det 

gällde andra biskopar, inklusive Uppsalabiskopen.”52 Det var således 

återigen ärkebiskopens ställning som kyrkans främsta företrädare, 

primas, som fick den starkaste betoningen. Att statsministern deltog vid 

mottagningsgudstjänsten markerade den ställning som Svenska kyrkan 

hade i samhällslivet vid denna tidpunkt. Att den i tjänst äldste biskopen 

ledde mottagandet svarade mot att det är denne som förrättar biskops-

vigning vid förfall för ärkebiskopen. Samtidigt innebar det att den 

särskilda ärkebiskopliga successionen, som var tydlig vid Wemans 

mottagande, hölls i bakgrunden. Genom att assisteras av biskoparna 

Odenberg och Krook markerade Wejryd en jämställdhet i biskops-

ämbetet mellan kvinnor och män. 

Antje Jackelén 

 

Tidigare hade avgående ärkebiskopar lagt ner sin stav vid en gudstjänst 

en tid före mottagningsgudstjänsten för den nya ärkebiskopen. Denna 

gång skedde det dagen före mottagningsgudstjänsten för Antje Jackelén 

den 15 juni 2014. Den 14–15 juni blev därmed en stor manifestation av 

ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Gudstjänsten den 15 juni sändes i tv.53  

Det står utom allt tvivel att det fanns starka skäl att markera att 

Svenska kyrkan fått sin första kvinnliga ärkebiskop. Svenska kyrkan 

fick sin första kvinnliga biskop i Lunds stift när Christina Odenberg 

                         
51 Inbjudningslistor, F5:7, ÄKA3, SvKAU. 
52 E-post från Anders Wejryd till förf. 29.1.2017, hos förf. 
53 DN 15.6 2014. Jackélen var tidigare biskop i Lunds stift och vigdes till biskop 

2007 av Anders Wejryd.  
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vigdes 1997.54 Det var således endast 17 år sedan den första kvinnliga 

biskopen vigdes fram till dess att en kvinna nått Svenska kyrkans 

högsta ämbete.  

Som tidigare var svenska och internationella kyrkoföreträdare på 

plats. När det gällde utländska gäster var antalet deltagande från 

ekumeniska organisationer och kyrkor stort. Fem kvinnliga biskopar 

deltog från kyrkor i Danmark, Tyskland, USA, Island och Norge. 

Vidare deltog gäster från Sveriges interreligiösa råd och judiska 

församlingen i Stockholm. Högtiden vidgades därmed till att omfatta 

även andra trosgemenskaper än den kristna. Vidare deltog kungaparet, 

kronprinsessan Victoria och samhällsföreträdare som civilministern 

Stefan Attefall (f. 1960) och socialdemokraternas partiledare Stefan 

Löfven (f. 1957).55   

En inledande doperinran leddes av domprosten medan förnyelsen 

av biskopslöftena leddes av stiftets biskop Ragnar Persenius. 

Kungörelsen lästes av kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja 

Lundby-Wedin (f. 1952). Vid mottagandet återupptogs således 

ordningen från Wemans mottagande med förnyelse av biskopslöftena. 

Korset överlämnades av biskopen medan kräklan överräcktes av 

domprosten. Vid mässdelen biträddes Jackelén av biskopen S.M. Dube 

(f. 1950) från den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe och Obispo 

Maximo, Ephraim Fajutagana (f. 1951), biskop i den oberoende kyrkan 

i Filippinerna. Den tidigare ärkebiskopen Anders Wejryd läste 

                         
54 SvD 6.10.1997. 
55 Gudstjänstprogram Högmässa med mottagning av Antje Jackelén som 

ärkebiskop i Uppsala, Gästlista ÄB-skifte, ÄGS, KKU. DN 15.6.2014, UNT 

16.6.2014. De kvinnliga biskopar som deltog från andra kyrkor var Tine 

Lindhardt (f.1957), Danska folkkyrkan; Ilse Junkermann (f. 1957), 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland; Jessica Crist (f. 1953), Evangelical 

Lutheran Church in America; Agnes Sigurdarðóttir (f. 1954), Islands kyrka, 

samt Helga Haugland Byfuglien, Norska kyrkan. 
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sändningsorden vid gudstjänstens slut och hade således en begränsad 

uppgift.56 

 

Bild 6. Kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin läser 

kungörelsen. Foto Josefin Casteryd/IKON. 

 

Vi ser alltså att stiftets representanter ledde mottagandet enligt 

handbokens anvisningar. Det tycks som om ordningen med att kräklan 

betraktas som ett uttryck för biskopens uppdrag i stiftet har befästs. 

Ordningen är däremot förändrad då en förnyelse av vigningslöftena 

lagts in. Att kungörelsen lästes av kyrkostyrelsens vice ordförande är en 

markering av den rikskyrkliga dimensionen i ärkebiskopens uppdrag, 

med kyrkomötet som Svenska kyrkans högsta beslutande organ och 

Kyrkostyrelsen som dess beredande och verkställande organ. Kun-

görelsen hade tidigare lästs av en av stiftets representanter eller en 

notarie. Den stora mängden svenska och internationella gäster gjorde 

                         
56 Program för högmässa med mottagning av Antje Jackelén som ärkebiskop i 

Uppsala, ÄGS, KKU. 
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mottagningsgudstjänsten till en mötesplats, på samma sätt som 

Söderblom utformade de biskopsvigningar han förrättade och som han 

hade önskat att hans egen vigning skulle ha blivit hundra år tidigare.57  

Den stora uppslutningen av kvinnliga biskopar omkring den nya 

ärkebiskopen kan ses som ett starkt markerat stöd för Jackelén och ett 

uppmärksammande av att kvinnor kunde nå de högsta positionerna 

inom kyrkan. Även om andra kyrkor tidigare utsett kvinnor till primas 

och främsta företrädare blev Jackelén ärkebiskop i en till medlemstal 

mycket stor luthersk kyrka. I Norden var den norska kyrkan först då 

Helga Haugland Byfuglien (f. 1950) utsågs till fast preses i biskopsmötet 

och biskop i Trondheim 2011.58 Samhällets högsta företrädare fanns på 

plats genom att statschefen deltog liksom företrädare för regeringen och 

oppositionen. Det var en stark markering från samhällets sida att 

ärkebiskopsskiftet inom Svenska kyrkan är viktigt och kan möjligen 

även ses som ett uttalat stöd för den första kvinnliga ärkebiskopen. 

Vid Antje Jackeléns mottagande formades gudstjänsten som 

redan framgått så att det var stiftets representanter, biskopen i Uppsala 

och domprosten, som ledde mottagandet. På detta sätt markerades 

Uppsala stift.  Men hela gudstjänsten i övrigt, med stort deltagande från 

andra kyrkor och samfund och det svenska samhället, pekar på att det 

är primatfunktionen som står i centrum. Det är också så att ärke-

biskopens ansvar inom Uppsala stift successivt har minskat sedan 

relationsförändringen med staten och att ärkebiskopen sedan 2015 

                         
57 Söderblom sände till sin vigning ut inbjudningar till ett stort antal 

kyrkoledare, något som inte hade skett vid tidigare biskopsvigningar, Jonson 

2014 s. 209. 
58 I den amerikanska episkopalkyrkan utsågs Katharine Jefferts Schori till 

presiding bishop 2006 och i den evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika valdes 

Elizabeth Eaton till dess presiding bishop 2013.  

http://www.episcopalchurch.org/blog/jeffertsschori, 

http://www.elca.org/About/Leadership/Churchwide-Officers/Presiding-

Bishop. Agnes Sigurdarðóttir (f. 1954) är sedan 2012 Islands biskop. 

http://www.elca.org/About/Leadership/Churchwide-Officers/Presiding-Bishop
http://www.elca.org/About/Leadership/Churchwide-Officers/Presiding-Bishop
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endast har ansvar för församlingarna inom Uppsala kontrakt och är 

preses i domkapitlet. För de övriga församlingarna och stiftsstyrelsen 

svarar biskopen i Uppsala.59  

Att biskopar från Zimbabwe och Filippinerna stod vid ärke-

biskopens sida vid mässan har sin grund i den vänrelation som finns 

mellan Uppsala stift och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe 

liksom i den ekumeniska överenskommelsen som ingåtts med 

Filippinernas oberoende kyrka. Det är samtidigt en markering av 

ärkebiskopens ekumeniska uppdrag och den världsvida gemenskapen i 

Kristus. 

I andra kyrkor 

 

Bertil Werkström fick inspiration till gestaltandet av sin mottagnings-

gudstjänst från den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Ärkebiskopen John Vikström, som varit biskop i Borgå, mottogs 12 

september 1982 i Åbo domkyrka under deltagande av ekumeniska 

gäster från Tyskland, Ungern, Estland, Lettland och de nordiska 

folkkyrkorna. Gudstjänsten leddes av biskopen Yrjö Sariola (f. 1932), 

Lappo, som överlämnade insignierna.60 När efterträdaren Jukka 

Paarma (f. 1942) installerades 1998 skedde det under stor närvaro av 

                         
59 Före 2000 hade den biträdande biskopen fått sina uppgifter inom stiftet på 

delegation från ärkebiskopen. Från 2000 gällde ordningen att ärkebiskopen 

svarade för den pastorala tillsynen i Uppsala, Enköpings och Sigtuna kontrakt. 

Från 2015 har ärkebiskopen pastoralt ansvar endast för Uppsala kontrakt 

medan biskopen i Uppsala har ansvar för övriga församlingar. Se 

Kyrkostyrelsens skrivelse 2014:3, Kyrkoordningen 8 kap § 3.  
60 Arkkipiiska John Vikströmin virkaanasettajaiset 12.9.1982, ÅD. 
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biskopar och företrädare för olika kyrkor. Mottagningsakten leddes av 

biskopen i Uleåborg, Olavi Rimpiläinen (f. 1937).61  

När Kari Mäkinen (f. 1955) mottogs som ärkebiskop 2010 leddes 

mottagandet av biskop Eero Huovinen (f. 1944), Helsingfors. Gästerna 

från andra kyrkor var som vid Paarmas mottagande stort.62 Vi kan se 

att mottagningsgudstjänsterna genomgående har letts av en av de 

andra biskoparna, nämligen den äldste. Den avgående ärkebiskopen har 

ingen roll i gudstjänsten. Det är således inte någon särskild 

ärkebiskoplig succession som poängteras, snarare ärkebiskopen som 

primus inter pares, en jämlike med de övriga biskoparna. Detta är en 

princip som endast har använts en gång i Svenska kyrkan, vid Anders 

Wejryds mottagande.  

2011 fattades beslut om att den Norska kyrkan skulle få en 

ledande biskop, preses i biskopsmötet och kyrkans främsta företrädare. 

Tidigare hade presesuppdraget legat utöver uppdraget som biskop i ett 

stift och inte varit fast knutet till någon biskopstjänst. När så Helga 

Haugland Byfuglien samma år mottogs som ledande biskop i den 

Norska kyrkan och preses i biskopsmötet leddes mottagandet av 

Oslobiskopen Ole Christian Kvarme (f. 1948), som överlämnade 

biskopskorset. Kvarme var vice preses i biskopsmötet. Kungörelsen 

lästes av ordföranden i Kirkerådet (kyrkostyrelsen). Biskopar från alla 

de nordiska kyrkorna deltog liksom företrädare för Lutherska världs-

förbundet, Metodistkyrkan i Norge och Baltikum och Church of 

                         
61 Jukka Paarman arkkipiispanvihkimys, ÄB. Biskopar deltog från lutherska 

kyrkor i Norden, Baltikum, Polen, Ungern, Slovakien, El Salvador, Namibia, 

finska och ryska ortodoxa kyrkorna, Church of England och från ekumeniska 

organ. 
62 Holy Communion and Installation of Bishop, ThD Kari Mäkinen as the 

Archbishop of Turku and Finland, ÄB. Vid detta tillfälle deltog även 

företrädare för Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd. 
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England.63 Vi ser alltså att det är kyrkans nationella nivå som agerade 

och att Trondheims stift inte hade någon aktiv roll i själva 

mottagandet. Det är den ledande biskopen som primas som betonas, 

inte hennes uppgifter som biskop för Nidaros prosteri i stiftet. 

När Justin Welby (f. 1956) installerades som ärkebiskop av 

Canterbury 2013 mottogs han i Canterbury Cathedral, både som stifts-

biskop och som kyrkans primas. En försäkran och ed förestavades av 

ärkebiskopen av York och ärkebiskopen undertecknade dessutom en 

förpliktelse till det ekumeniska arbetet. Därefter skedde installationen 

som stiftsbiskop genom att ärkediakonen förde honom till biskopsstolen 

där han tog plats och staven överlämnades av domprosten. 

Installationen som ärkebiskop och ledare för den anglikanska 

kyrkogemenskapen skedde genom att Welby placerades av domprosten 

i en annan biskopsstol, St. Augustins stol. Välsignelser över den nye 

ärkebiskopen uttalades under gudstjänsten av biskopen i London och 

ärkebiskopen av Burundi. Vid installationen deltog en stor mängd 

företrädare för olika kyrkor, samhällsföreträdare liksom kronprins-

paret.64   

Vi kan således notera att uppdraget som stiftsbiskop i 

installationen skildes liturgiskt från uppdraget som ledare för Church of 

England och den anglikanska kyrkogemenskapen symboliskt genom att 

ärkebiskopen tog säte i två olika stolar. Av intresse är också att 

ärkebiskopen inte bara förpliktade sig till sin egen kyrkas tro och 

bekännelse och dennas ordningar utan även till det ekumeniska 

uppdraget, som fick en framträdande plats i mottagandet. Den 

avgångne ärkebiskopen Rowan Williams (f. 1950) hade ingen funktion 

i gudstjänsten. 

När den nye presiding bishop i den amerikanska episkopalkyrkan 

Michael B. Curry (f. 1953) 2015 installerades  i National Cathedral, 

                         
63 Program, Høymesse i Nidaros domkirke 2 oktober 2011, Innsettelse av biskop 

Helga Haugland Byfuglien som preses i Bispemøtet, NB. 
64 Inauguration of the Archbishop 2013.  
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Washington DC, ledde den avgående presiding bishop Katharine Jefferts 

Schori (f. 1954) mottagandet. Hon ledde den försäkran Curry avlade om 

att ta på sig ansvaret som kyrkans primas och hon överlämnade 

biskopsstaven. Domprosten förde Curry till biskopsstolen. Inom guds-

tjänsten välsignades Curry av ekumeniska gäster samt en rabbin och en 

företrädare för amerikanska muslimer.65 Som vi kan se överlämnades 

uppdraget som primas från den förra till den nyvalde presiderande 

biskopen. Inslaget från de båda andra abramitiska religionerna var 

påtagligt. Inom den amerikanska episkopalkyrkan har inte primas 

några stiftsuppgifter utan koncentrerar sig helt på kyrkoledar-

uppgiften, vilket möjligen motiverar den så framträdande successionen 

mellan de två biskoparna.    

Från stiftsangelägenhet till introduktion av primas 

 

När ärkebiskoparna Brilioth, Hultgren, och Josefson tillträdde var det 

i första hand en stiftsangelägenhet. De tog säte i domkapitlet som 

statliga ämbetsmän och ärkebiskopskorset överräcks vid en privat 

andakt. Det var endast korset som lämnades över och tecknet på 

jurisdiktionen, staven, användes inte i andakten. Vid Olof Sundbys 

tillträde skedde överlämnandet vid biskopsmötet; någon företrädare 

fanns inte eftersom Josefson avlidit. Korset överlämnades alltså inte i 

Uppsala domkyrka utan i kretsen av biskopskollegorna. Det var 

ledarskapet för hela kyrkan som därmed betonades. Alla höll en 

inträdespredikan i domkyrkan och hälsades där av tjänstgörande 

domprost. Vid inträdespredikan deltog representanter för kungahuset, 

regeringen och länet. I centrum stod predikan, inte ledarskapet eller 

                         
65 Installation of the Presiding Bishop 2015. Gudstjänsten kan ses på 

https://www.cathedral.org. 

https://www.cathedral.org/
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ärkebiskopsuppdraget som sådant, utan uppdraget i Uppsala stift. 

Sammantaget präglades övertagandet av ämbetet av enkelhet. 

Ledare av mottagandet 

 

De fem mottagningsgudstjänsterna har formats på olika sätt. Gemen-

samt för dem alla är att den nye ärkebiskopen mottogs i full offentlighet, 

med allt vidare inbjudningar till samhällsföreträdare och till svensk och 

internationell kristenhet. Det är därmed uppgiften som primas som står 

i förgrunden. Vem som leder gudstjänsten skiftar dock.  

Vid de två första mottagningsgudstjänsterna, för Bertil 

Werkström och Gunnar Weman, leddes mottagandet av den tidigare 

ärkebiskopen; vid Werkströms tillträde dessutom med biträde av den 

förrförre ärkebiskopen. Det är en slags ärkebiskoplig succession som 

framhävs på detta sätt och stiftsuppgiften träder åt sidan. Symbolerna 

överlämnas från ärkebiskop till ärkebiskop. Denna linje har nu upphört. 

Den kunde ses som en markering av en särskild initiation från 

företrädare till efterföljare och har valts bort till förmån för en mer 

formell hållning och anslutning till kyrkohandbokens anvisningar för 

mottagande av biskop.  

Vid KG Hammars och Antje Jackeléns tillträde var det i stället 

stiftets företrädare som ledde gudstjänsten, medan det vid Anders 

Wejryds var den äldste biskopen som gjorde detta, i enlighet med den 

ordning som praktiseras i Finland. Vid dessa gudstjänster hade den 

tidigare ärkebiskopen endast en mycket begränsad liturgisk uppgift. 
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Bild 7. Biskop Tord Harlin överlämnar ärkebiskopskorset till KG Hammar. 

Foto: Jim Elfström, SvKAU. 

 

Den internationella utblicken visar att det endast är i den amerikanska 

episkopalkyrkan som mottagandet leds av företrädaren; i övriga kyrkor 

är det representanter för biskopsmötet eller stiftet som leder 

mottagandet och den tidigare ärkebiskopen har ingen liturgisk uppgift 

alls. Här finns således alla linjerna representerade; ärkebiskopen eller 

den ledande biskopen tar emot sina insignier från stiftets eller national-

kyrkans representanter, men inte från företrädaren. 

Vilka som leder mottagandet antyder hur ärkebiskopen ska ses i 

förhållande till sitt stift. Det är genom valet till ärkebiskop i Uppsala 

stift som den valde fått sin position som primas för Svenska kyrkan. Det 

är framför allt primatet som har markerats i alla de gudstjänster som vi 

studerat. Men över tid har företrädarens roll tonats ner och stiftets ökat, 

kanske som en anpassning till handbokens anvisningar. Om, och på 

vilket sätt, andra kyrkors ordningar påverkat dessa gudstjänster har 

inte kunnat beläggas i källmaterialet. Men det skifte som skett i 

ledningen av gudstjänsten har inte förändrat dess karaktär.    
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Gudstjänstens karaktär 

 

Bredden i deltagandet vid mottagningsgudstjänsterna visar på ett 

självklart sätt att det är Svenska kyrkans primas deltagarna är där för 

att välkomna. Gudstjänsternas liturgiska och musikaliska utformning 

visar också att det är fråga om en mycket speciell gudstjänst. Visuellt 

kan var och en förstå att den prakt som utvecklades har att göra med 

ett skifte av Svenska kyrkans främsta företrädare. Det är funktionen 

som primas det handlar om, vem som än leder gudstjänsten. Dess 

utformning är sådan att det blir av underordnad betydelse vem som 

leder mottagandet; det är den nya ärkebiskopen som kyrkoledare som 

står helt i centrum. 

Det är möjligt att Nathan Söderbloms utformning av biskops-

vigningar som internationella kyrkohögtider har påverkat utform-

ningen av mottagningsgudstjänsterna. Det var en ordning som även 

hans efterträdare följde och i anknytning härtill kan det tyckas 

naturligt att forma också mottagandet av en ny ärkebiskop på liknande 

sätt. Samtidigt är gudstjänsten som en internationell och nationell 

kyrkohögtid en positionsangivelse av Uppsalastolens betydelse 

internationellt, såväl inom de reformatoriska kyrkorna, som kristen-

heten i stort och inom landet, alltså det som Söderblom i visuell form 

lyfte fram bland annat genom den ekumeniska korkåpan från 1925.   

Processioner, psalmer och körsång 

 

Assistenter, gästande biskopar och tjänstgörande präster deltog i 

processionerna i de olika mottagningsgudstjänsterna. Vid Wemans 

mottagningsgudstjänst var procession mycket lång:  sjuttio personer. 

Stiftsstyrelsen, domkapitlets ledamöter och central-styrelsens 
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medlemmar deltog tillsammans med biskopar och assistenter.66 Jag 

tolkar det som att Weman önskade inkludera alla förtroendevalda i 

gudstjänsten, även de som inte hade några uppgifter i den.  

 

 
Bild 8. Ärkebiskop Antje Jackelén leder mässan under stor närvaro av 

kyrkoledare från olika samfund. Till vänster om ärkebiskopen står Obispo 

Maximo Ephraim Fajutagana, Filippinerna, och till höger biskop S.M. Dube, 

Zimbabwe. Foto: Magnus Aronson/IKON. 

 

Vid varje mottagningsgudstjänst deltog flertalet av de svenska 

biskoparna samt gästande biskopar. Vid Werkströms mottagnings-

gudstjänst var de iförda biskopskåpa men bar inte mitra, vid Wemans 

röcklin och stola, och vid övriga mottagningsgudstjänster kåpa och 

mitra. Den liturgiska prakten har således ökat. 67  Gunnar Weman anger 

                         
66 Program Gudstjänst med mottagande av ärkebiskop Gunnar Weman, F3d:3, 

ÄBÄA, SvKAU. 
67 PM 4.7.1983 och 22.8.1983 angående ärkebiskopsinstallation samt Program 

för ärkebiskopsinstallation 3.9.1983, F1c:3, ÄKA2, Program samt PM för 

Gudstjänst med mottagande av ärkebiskop Gunnar Weman, F3d:3, ÄBÄA, 
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själv att ha ville ha en förenkling i stället ”för hela skrudparaden som 

vid biskopsvigning.”68 Men Wemans anvisning om att biskoparna skulle 

bära röcklin och stola kan även ses på ett annat sätt. Den som inte 

kände till Wemans önskemål om förenkling kunde uppfatta det så att 

det var en markering av ärkebiskopsämbetets särställning i förhållande 

till de andra biskoparna, då endast ärkebiskopen och de som ledde 

mottagande var skrudade i full ornat.   

Psalmerna som användes hade genomgående lovsångskaraktär. 

Psalm 5, Nu tacka Gud, allt folk, var ingångspsalm vid fyra av guds-

tjänsterna. Psalmvalet påverkades av när gudstjänsterna inföll under 

kyrkoåret.  

Även körernas framträdande hade lovsångskaraktär. Amen ur 

Georg Friedrich Händels (1685–1759) Messias förekom vid två 

gudstjänster liksom Denn Er har seinen Engeln befohlen über dir av Felix 

Mendelssohn (1809–1847). Men även musik av nutida kompositörer har 

framförts vid sidan av äldre verk, såsom av den norske tonsättaren 

Knut Nystedt (1915–2014), den ryske Alfred Schnittke (1934–1988), 

den engelske Malcolm Archer (f. 1952) och den litauiske Vytautas 

Miškinis (f. 1954). Över tid visar således musikvalet en stor bredd med 

både äldre och nutida kyrkomusik. Vid Gunnar Wemans mottagnings-

gudstjänst framfördes en för tillfället komponerad motett av Jan 

Sandström (f. 1954) samt en motett av hans far, domkyrkoorganisten i 

Uppsala Henry Weman (1897–1992). När Anders Wejryd tillträdde 

framförde kören Parate viam domini, komponerad av domkyrkans 

organist Olle Johansson (f. 1946). Så löd nämligen Wejryds valspråk.69 

                         

SvKAU, Program samt PM för Mottagande av ärkebiskop KG Hammar, 

F3d:6, ÄBÄA, SvKAU, bildmaterial från Wejryds mottagningsgudstjänst 

F5:7, ÄKA3, SvKAU, TV-sändning 15 juni 2014. 
68 E-post från Gunnar Weman till förf. 18.2.2016, hos förf. 
69 Sammanställning av psalmer, gudstjänstmusik mm från 

mottagningsgudstjänster 1983–2014, hos författaren. Budskapet Parate viam 



 

 

 

 

 

 
 

37 

 

Genom sina processioner, psalmval och musikaliska inslag har 

alla gudstjänsterna karaktär av festgudstjänster med lovsångsinslag. 

På så sätt liknar de högtidsgudstjänster vid jubileer eller biskops-

vigningar.  

Legalitet och legitimitet 

 

Mottagningsgudstjänsterna innehåller samma mönster och i stort 

följande moment, även om dessa formas något olika.  

 

• Uppläsning av fullmakt eller bekräftelse av val70 

• Ärkebiskopens försäkran eller deklaration om sin beredskap att 

ta emot uppdraget eller förnyande av löften. 

• Överlämnande av insignier 

• Hälsningsord från assistenter 

• Bön för ärkebiskopen i den nya uppgiften 

 

De olika delarna utformades således något olika vid de gudstjänster som 

har undersökts. Försäkrans form skiftade och vid ett par tillfällen 

förnyade den tillträdande ärkebiskopen sina vigningslöften. Någon 

väsentlig skillnad mellan gudstjänsterna finns dock inte. De syftar alla 

till att bekräfta att ärkebiskopen har legalitet, det vill säga har utsetts 

på för varje tid gällande sätt (momenten fullmakt eller bekräftelse av 

val samt ärkebiskopens försäkran eller deklaration). Vidare bekräftas 

att hon eller han har en traditionell legitimitet genom överlämnandet 

av de med uppdraget förenade insignierna, ärkebiskopskorset och 

                         

domini (Bered väg för Herren) anknyter till adventstemat vid 

biskopsvigningen 1995. 
70 Före 2000 utnämndes ärkebiskopen av regeringen som utfärdade fullmakt på 

utnämningen. Från 2000 bekräftades det genomförda valet av kyrkostyrelsen 

som utfärdade ett bevis om utnämningen, KO 8 kap 12 §.  
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kräklan (momentet insignier).71 Sedan legaliteten bekräftats och 

legitimiteten uttryckts välsignas den nyvalde ärkebiskopen 

(hälsningsord från assistenter och välsignelse). Både legalitet och 

legitimitet stärks genom närvaro av de svenska biskoparna, ekumeniska 

gäster samt höga samhällsföreträdare för kungahus, riksdag, regering 

och län. Även sedan Svenska kyrkan lämnat sin ställning som stats-

kyrka deltar samhällsföreträdare som tidigare, vilket understryker 

Svenska kyrkans ställning i landet samtidigt som det förstärker 

ärkebiskopens ställning i samhället i stort.72 

Vi kan även notera att ärkebiskopen som person kommit att bli 

mer närvarande i samhället, bland annat genom personporträtt i 

pressen. Många av artiklarna tonar ner ärkebiskopens ställning som 

ämbetsman eller hög kyrkoföreträdare och koncentrerar sig på hans 

eller hennes personliga trostolkning och syn på aktuella frågor.73 Detta 

ger ärkebiskopen en mer mänsklig karaktär bortom titlar och insignier. 

 

                         
71 Diskussionen anknyter till sociologen Max Webers resonemang om 

auktoritetens tre former: legal-rationell, traditionell och karismatisk. Den 

legala auktoriteten baseras på föreställningen om legalitet medan den 

traditionella auktoriteten hänförs ur legitimiteten och traditionernas 

supremati. Dessa avser således ledarens formella position medan det 

karismatiska baseras på ledarens personliga egenskaper. Se Weber &  Parsons 

1964 s. 57 f, 330–361. Här behandlas bara den legala och den traditionella 

auktoriteten under begreppen legalitet och legitimitet. 
72 Jämför den medeltida ordningen att den som valts till biskop, electus, skulle 

söka bekräftelse, confirmatio, hos påven (efter reformationen genom den 

kungliga utnämningen), inför sin vigning, consecratio, Eckerdal 1985 s. 381.  
73 För Werkström se Guillou 1983, Lagercrantz 1983; för Weman se SvD 

6.12.1992, Expr. 3.1.1993; för Hammar se AB 13.12.1996, Expr. 31.12.1996; 

för Wejryd se SvD 1.4 2006, Dagens Industri 2.6 2006, Expr. 25.6.2006, UNT 

3.9.2006, Jackelén se SvD 15.6.2014, Skånska Dagbladet 15.6 2014, Mariefreds 

Tidning 14.6 2014, DN 14.6.2014, Dagen 18.6.2014. 
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Sammanfattning 
 

Seden att bjuda in till välkomnande av ny ärkebiskop eller kyrkoledare 

genom att anordna en mottagningsgudstjänst är en internationell 

företeelse som alltmer utvecklats inom Svenska kyrkan. Kanske har det 

att göra med den betoning på en rörelses främsta ledare som är tydlig i 

hela samhället. Samtidigt är det högst naturligt att en kyrka mottar sin 

främsta företrädare inom gudstjänstens ram. Det svarar också mot den 

stora uppmärksamhet som ärkebiskopsvalen får i medierna. Samfundet 

bekräftar således att den som tillträder har både legalitet och 

legitimitet. 

 

 
Bild 9. Ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med kronprinsessan Victoria, 

kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia och företrädaren Anders Wejryd. 

Foto: Magnus Aronson/IKON. 

 

I gudstjänsten uttrycker kyrkan sin tro och gör den levande i det 

liturgiska skeendet. Det är också i gudstjänsten kyrkan ställer fram de 

människor som på olika sätt fått hennes förtroende i olika uppgifter. I 

mottagandet av ärkebiskop kan vi ana påverkan från Nathan 

Söderblom och spåra inflytande från den Finska evangelisk-lutherska 

kyrkan. Vi kan också se att mottagningsgudstjänsten funnit en form där 

såväl ärkebiskopens position som stiftsbiskop och kyrkans främsta före-
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trädare får rum, men att gudstjänstens viktigaste funktion är att ta 

emot Svenska kyrkans nya primas. Detta är nytt i förhållande till det 

privata överlämnande av ärkebiskopskorset liksom de inträdes-

predikningar ärkebiskoparna höll i Uppsala domkyrka före Bertil 

Werkströms initiativ till mottagningsgudstjänst: en intronisation i 

svenskkyrklig liturgisk form.  
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Summary in English 

 

The Installation of an Archbishop: 

From a Private Prayer to a Service in Splendour 

 

During the last century eleven archbishops have served at the see of 

Uppsala. The office of bishop was kept after the 16th century 

reformation as well as the office of archbishop. In Germany and other 

countries with reformed churches other ways of leading the church were 

introduced. The reformation in Sweden was not as drastic as in other 

countries with regards to services and offices. This article covers the way 

the archbishop of Uppsala has been installed at his see since Nathan 

Söderblom (1866–1931, archbishop 1914–1931) took office in 1914. 

Neither Nathan Söderblom nor his successor Erling Eidem (1880–

1972, archbishop 1931–1950) were actually bishops when they were 

appointed but university professors. Hence, they were consecrated 

bishops when they took office. Söderblom set the agenda how an 

archbishop should be received as he directed his own consecration. 

Representatives from churches abroad were invited to the service, 

marking the importance of the see of Uppsala. This was something 

Söderblom developed furthermore and when he later consecrated 

bishops  connections between  churches the world over were established. 

The installations of archbishops have eventually also followed the same 

pattern.  

Since Eidem all the succeeding archbishops have come from 

another see to the chair of Uppsala and were already consecrated 

bishops. The transition was very private. Yngve Brilioth (1891–1959, 

archbishop 1950–1958) received the archbishop’s cross at a private 

service at the high altar in Uppsala Cathedral. His predecessor handed 

over the pectoral cross and they gathered for prayers. When Gunnar 

Hultgren (1902–1991, archbishop 1958–1967) and Ruben Josefson 

(1907–1972, archbishop 1967–1972) became archbishops, the ceremony 
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was the same. It was secluded and only a few people were present. The 

predecessor presented the cross to the new archbishop. It was a kind of 

archiepiscopal succession. As Josefson had passed away when Olof 

Sundby (1917–1996, archbishop 1972–1983) was appointed the cross 

was presented to him at a Bishops’ Conference by the oldest bishop.  

After some time they all preached the sermon at a parish service in the 

Cathedral of Uppsala with royalties, ministers and officials from the 

county present. 

An installation service for the new archbishop was organized for 

the first time in 1983, when Bertil Werkström (1928–2010, archbishop 

1983–1993) was appointed archbishop.  He was eager to be received 

within a service at the Cathedral and had found that there was an order 

for such a service in the Evangelical Lutheran Church of Finland. The 

order of the service contained  

 

• the reading of the appointment,  

• the archbishop’s affirmation for the commission, 

• the reception of the insignia, the archbishop’s cross and the 

crozier 

• greetings from ecumenical guests and diocesan 

representatives    

• prayers for the new archbishop 

 

This has since then been the pattern for the installation service. There 

have sometimes been some changes; for example that the new 

archbishop has renewed his wows instead of affirming the commission.  

The archbishop is the diocesan bishop of Uppsala as well as the 

primate of the Church of Sweden. Is it possible to trace the two roles of 

the archbishop in the installation service?  My findings are that the 

archbishops have emphasized the two roles differently, mainly by 

changing who presides at the service.    
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Werkström asked his predecessor to give him the insignia, thus 

marking the installation as the succession of an archbishop.   Gunnar 

Weman (born 1932, archbishop 1993–1997) did the same and asked his 

two predecessors to lead the service. As there was an assistant bishop in 

the diocese since 1990 he handed over the crozier to Weman. In that 

way the diocese got a role at the installation, but the succession from 

one archbishop to another was clear. 

Archbishop KG Hammar (born 1943, archbishop 1997–2006) did 

not want to emphasize an archiepiscopal succession and therefore asked 

the assistant bishop and the cathedral dean to lead the service. His 

successor, Anders Wejryd (born 1948, archbishop 2006–2014) once 

again changed who was to preside at the service. This time it was the 

oldest among the bishops who led the service, assisted by the cathedral 

dean and the bishop of Uppsala. Finally, when Antje Jackelén (born 

1955, archbishop from 2014) as the first woman archbishop of the 

Church of Sweden was installed, the bishop of Uppsala presided assisted 

by the dean. The representatives of the diocese lead the service and the 

concept of a succession from one archbishop to another has diminished. 

At all these services ecumenical guests have been invited and the 

numbers have increased with every installation. The procession has 

been long and choirs have sung festive hymns. Sweden has been well 

represented by the King and Queen or the Crown princess, ministers 

from the government and other officials. It is no doubt that it is the new 

primate and church leader who is welcomed, regardless of who presides 

at the service.   

The reading of the appointment or commission serves to express 

the legality of the archbishop. He or she is legally elected and appointed 

according to the law and order of the church. The archbishop’s answer, 

the affirmation, marks that he or she is prepared to take on the office 

according to what is expected from an archbishop. The insignia, the 

cross and the crozier, expresses the legitimacy of the archbishop. He or 
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she carries the insignia as a visible sign of the traditional authority an 

archbishop has. That authority is mainly spiritual. 

The installation as such marks that a new archbishop takes office. 

There are also similar services in other Christian traditions. In the 

Church of Sweden the service shows that the    archbishop is 

commissioned as primate of the church, but also shows his or her 

commission as a diocesan bishop.   It is clear that the archbishop’s 

function as church leader dominates the installation, regardless of who 

presides at the service.   
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