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Inledning 

Vad är en kung egentligen? Och vad är en kung i svensk historia? Ett av de 

främsta argumenten för att bevara monarkin i vårt land är att kungen anses 

vara en del av vår svenska kultur, en tradition och en viktig representant för 

det svenska folket. Ber man någon att rita en kung får man knappast en av

bildning av Carl XVI Gustav utan en bild av en man med krona och kanske 

också en mantel. "En kung" och den fysiska konungen är således inte alltid 

samma sak. Föreliggande uppsats ska undersöka hur denna företeelse såg ut 

i Sverige under tidigmodern tid. En av utgångspunkterna är att det går att 

skilja på den fysiska konungen och den mer ideologiska kungligbeten, varav 

den förstnämnda kan dö medan den andra egentligen lever kvar än idag, om 

än mycket beskuren och ifrågasatt och med en helt annan funktion än den 

monarkiska institution som här ska undersökas. 

Vi skulle kunna säga att kungen vid kröningen ikläds, förutom regalierna, 

en idé om vad en kung är - en idé som legitimerar honom som fysisk 

regent. Enskilda konungar kan således gå upp i kungligheten, för att vid sin 

död eller abdikation lämna över den till sin efterträdare. Men varifrån kom 

denna idé och hur förde man ut den till folket? Det faktum att ideologin 

främst var av religiös art gör att vi måste söka oss till kyrkans värld. Den 

europeiska monarken var under tidigmodern tid en kung av Guds nåde och 

för att få legitimitet för den tanken var det naturligtvis centralt att den 

uttalades av de män som i övrigt förmedlade Guds nåd till människorna, 

nämligen prästerskapet. Kyrkan var också den viktigaste informationskanalen 

innan våra moderna massmedier, och för att studera bilden av de svenska 
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monarkerna har därför ett antal predikningar valts ut. Och då de predik

ningar som hållits vid den mest kritiska punkten för legitimeringen, nämligen 

kröningen. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur bilden av 

den svenska kungamakten presenteras och förändras under tidigmodern tid, 

samt hur denna bild förhåller sig till den europeiska monarkin och dess 

utveckling. Undersökningen behandlar tio kröningspredikningar, hållna till 

Gustav I, Erik XIV, Kristina, Karl X Gustav, Karl XII, Ulrica Eleonora, 

Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johan. Det handlar 

således främst om monarker med stor och personlig makt. Ungefär samtidigt 

som monarken förlorade sin makt slutade man också att kröna honom, vilket 

tyder på att ceremonin var av stor vikt för en reellt maktägande, men inte 

för en representativ konung. 

Tre begrepp står i uppsatsens fokus: innehåll, funktion och förändring. 

Det leder till tre grundläggande frågeställningar: Vad utsägs i predikningarna? 

Vad är syftet med det som sägs? Och hur förändras bilden över tid? Det 

första begreppet handlar om att undersöka predikningarnas bild av konungen, 

det vill säga hur predikanten svarar på frågorna Vem är regent? Varför är han 

eller hon regent? Och hur ska regent och undersåtar förhålla sig till varandra? 

Funktionsbegreppet handlar å andra sidan om hur denna bild användes i 

legitimerande syfte. Här ger litteraturen en del av svaret. Men eftersom det är 

centralt att också undersöka om legitimiteten kopplas till en övergripande 

ideologi eller om det är rådande politiska förhållanden som anförs i argumen

tationen, är också källstudier nödvändiga. Detta knyter an till den sista frågan 

om förändring, för om legitimiteten kopplas till en övergripande ideologi 

torde endast en mindre förändring kunna urskiljas, medan förändringen för

modligen blir större och mer påtaglig om det är de politiska aspekterna som 

väger över. Till förändringsperspektivet kopplas också frågan om den bild av 

konungen som framträder i kröningspredikningarna skiljer sig från eller 

stämmer överens med den europeiska kungaideologin och tidigare forskning. 

Källmaterialet utgörs av kröningspredikningar, eftersom kröningen måste 

antas vara det mest kritiska ögonblicket för legitimeringen och att dess pre

dikan, i egenskap av det uttalade ordet, måste ses som det tydligaste uttrycket 

för den ideologi statsmakten ville förmedla och befästa. Detta är nämligen 

till stor del en studie av envägskommunikation, av den bild som överheten 

ville att undersåtarna skulle anamma. Uppsatsen kommer inte att behandla 
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hur detta tilltal uppfattades och besvarades. Av materialets karaktär kan man 

dock ana att det som sades i predikningarna kom till allmänhetens känne

dom och vi kan således behandla den bild som framträder som rikets offi

ciella kungaideologi. Nio av de tio predikningarna är också tryckta, varför de 

med stor sannolikhet också fått viss spridning. Och eftersom det mesta som 

rörde det officiella också lästes upp i sockenkyrkornas gudstjänster torde åt

minstone delar av innehållet i dessa predikningar ha hörts runt om i landet. 

Tidsperioden sträcker sig från Gustav Vasas kröning 1527 fram till Karl 

XIV Johans dito 1818. Med Gustav Vasa brukar man säga att Sverige träder 

in i en ny tid; en tid när riket på allvar centraliseras samt på sikt också 

nationaliseras. Men Gustav Vasa var också valrikets och det katolska Sveriges 

sista kung, vilket gör att han kröns i en intressant brytpunkt. Sedan följer en 

brokig skara av svenska monarker med mer eller mindre personlig makt, 

något som gör förändringsaspekten särskilt intressant. Undersökningspe

riodens siste kung är Karl XIV Johan och han får i egenskap av grundare av 

den bernadottska dynastin stå som representant för den nya tidens Sverige, 

som efterhand lämnade kungastyret. Därför utgör han också en naturlig slut

punkt för studien. 

Det optimala hade naturligtvis varit att studera tidsperiodens alla krö

ningspredikningar, men det tillåter inte materialtillgången. De predikningar 

som har studerats måste dock anses vara representativa för de olika epoker 

som undersökningsperioden omfattar; spridningen ger oss två monarker un

der Vasatiden (Gustav I och Erik XIV), tre under stormaktstiden (Kristina, 

Karl X Gustav och Karl XII), två under frihetstiden (Ulrica Eleonora och 

Gustav III, som ju först senare blir enväldig), en under det nya enväldet 

(Gustav IV Adolf) och två i den postrevolutionära eran (Karl XIII och Karl 

XIV Johan). Således ger materialet en möjlighet till empiriska nedslag som 

tillsammans kan ge en bild av den ideologiska utvecklingen och som gör det 

möjligt att relatera kungaideologin till statsskickets förändring. 

Den metod som applicerats på de undersökta predikningarna kan sägas 

vara en kombination av en kvalitativ textanalys och empiriska generaliseringar. 

De vad gäller utformning och kvantitet relativt disparata predikningarna har 

studerats innehållsmässigt, det vill säga det är den bild de ger av monarkin 

som har studerats och jämförts. Innehållet har sedan kategoriserats efter de 

relationer som monarken sätts in i, främst gentemot undersåtarna och Gud, 

men också hur han eller hon relateras till sin samtid. Dessa tre kategorier kan 
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således ses som en del av undersökningens resultat, men har också fått utgöra 

grund för jämförelsen av predikningarna och den empiriska framställningen. 

Studien täcker en lång tidsperiod, varför det är de stora linjerna och de 

generella tendenserna som fokuseras. Således har varje krönings bakgrunds

historia endast studerats översiktligt. Stora politiska skeenden och monarkens 

relation till företrädare har beaktats, men det har inte varit avsikten att stu

dera tidpunkten i detalj och därför har sociala och ekonomiska förhållanden 

och eventuella konflikter inte beaktats. Därför är det naturligtvis möjligt att 

undertoner och subtila samtidsreferenser gått förlorade, men det är inte 

dessa som är intressanta. Här studeras den officiella kungaideologin, den 

som överheten ville inpränta hos undersåtarna, och då är det inte troligt att 

vi finner den mellan raderna. Istället torde det vara det som tydligt utsägs 

som är det centrala. 

Den gudomliga monarkens legitimitet 

Föreliggande uppsats faller inom ramen för forskningsområdet kring poli

tisk kultur, vilket definieras som "retoriska och rituella iscensättningar av 

begrepp, symboler och myter" för att på ett offentligt plan tolka omvärlden 

eller ge kraft och legitimitet åt en given samhällsordning.1 Som bas för den 

empiriska undersökningen ligger teorier om kungens roll och ställning i 

samhället, det vill säga vad en kung förväntades vara, och därför "var", och 

hur detta förmedlades till folket. Ceremonins och predikans roll som infor

mations- och legitimitetsförmedlare kommer att behandlas, vilket ger inblick i 

den för uppsatsen specifika ceremonin: kröningen, samt i det tilltal som an

vändes i kröningspredikan. Mycket av den internationella forskningen har 

fokuserat på engelska och franska monarker, men kungaideologin var under 

den aktuella perioden i stort densamma i hela Europa, varför denna forsk

ning kan användas även när det gäller den svenska monarkin. En del svenska 

forskare har dock behandlat svenska kungar. 

1 Ekedahl, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst 

(Uppsala 1999), s. 14. 
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Konungens två kroppar 

Den kung som europeisk forskning främst har studerat är en kung med 

personlig makt, något som legitimerade den absoluta staten. Kungen ansågs 

till sitt väsen vara annorlunda och överlägsen alla andra; han var undersåtar

nas fader, läkare, fredsmakare och herre, men också den främste krigaren, 

hämnaren och domaren. Liksom Gud regerade han ensam i sitt rike, och 

ansågs vara Guds ställföreträdare på jorden. Han hade fått del av Guds 

gudomlighet och visste själv bäst vad som var bra för riket och undersåtarna. 

Om man satte sig upp mot kungen, satte man sig således upp mot Gud.2 

Centralt i forskningen kring Europas förrevolutionära kungaroller står 

Ernst H. Kantorowicz studier av ideologin kring kungens två kroppar, en 

naturlig och dödlig, body natural, samt en politisk och evig, body politic. Idén 

var en del av politisk och rättslig ideologi i England under medeltiden och 

användes för att lösa problemet med kontinuitet, då interregnum ansågs 

farliga. Därför skapade man en kung som aldrig dog, en kollektiv fiktion som 

utgjordes av regerande konung, föregångare och efterträdare. Detta på tre 

grunder: dynastins evighet, kronans kollektiva karaktär och kungavärdighetens 

odödlighet.3 I arvriket blev nämligen kungens främsta legitimitet dynastin, 

även om dennas fortlevnad var Guds verk. Det ansågs också finnas två kron

or, en synlig och materiell och en osynlig av Gud, vilken innefattade de kung

liga rättigheterna och den politiska kroppen. Den politiska kroppen ansågs 

migrera från en inkarnation till en annan och den person som tog på sig den 

blev odödlig och utan brister. Det var därför inte kungen i sig som var odöd

lig, utan det var bara den politiska kroppen som aldrig dog.4 

Ideologin om de två kropparna kan ses som en fortsättning på den 

medeltida föreställning om gemina persona, kungen som mänsklig av naturen, 

men gudomlig av nåd. Staten tog nämligen gradvis över kyrkans roll som 

corpus mysticum, Kristi kropp på jorden, men med kungen i stället för Jesus 

som överhuvud. Detta gjorde kungen till en synlig ställföreträdare för den 

himmelska guden och på så sätt gudomlig för en kort tid genom Guds nåd. 

2 Walzer, Michael, Regicide and Revolution. Speeches at the Trial of Louis XVI (New 
York 1974), passim; Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det 
ideologiska tilltalet (Uppsala 2002), s. 58f. 
3 Kantorowicz, Ernst H., The King's Two Bodies. A study in Medieval Political Theo-
logy (Princeton 1957), s. 273, 312, 316. 
4 Kantorowicz (1957), s. 4, 9, 13, 330, 364, 384^ 408. 
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Ideologin fann stöd både i antik härskarkult och i Bibeln och kunde på ett 

effektivt sätt användas i propagandan. Att dö för corpus mysticum liknades 

till exempel vid martyrdöden,5 vilket torde ha varit ett effektivt argument i 

krigstider. Kyrkan gav sitt stöd till ideologin, vilket fick konkret form vid 

smörjelse- eller kröningsakten, även om kungarna med tiden började hävda 

sin heliga auktoritet direkt från Gud och utan kyrkan som mellanhand.6 

Sin slutliga utformning fick ideologin om de två kropparna i 1400-talets 

England, det enda land där den var befäst. Det finns dock möjlighet att tro 

att ideologin var mer spridd i Europa, och i modifierad form kan den antas 

ha accepterats även i mer perifera monarkier, som till exempel den svenska. 

Malin Grundberg behandlar till exempel de kungliga begravningarna och 

kröningarna som övergångsriter där någonting liknande en politisk kropp 

överförs till nästa regent. Hon visar också hur Gustav Vasa själv uttalade att 

hans naturliga kropp höll på att brytas ned men att den politiska kroppen 

inte hade försvagats utan skulle överflyttas till sonen och efterträdaren Erik. 

Och även om man i ceremonierna inte explicit verkar ha talat om två kroppar 

har symboliken utnyttjats genom att anspela på kontinuitet och tradition.7 

Det finns således också i Sverige en tro på att kronan var odödlig, även om 

konungen kunde dö,8 och denna tro ses här som ett ideologiskt medel som 

även den svenska statsmakten antas ha använt. 

I takt med att monarkens gudomliga rätt utvecklades kom också effek

tiva argument för undersåtarnas lojalitet, speciellt med införandet av arvriket, 

vilket undantog alla utom Gud från tillsättandet av konungen. Den gudom

liga rätten hade tre komponenter: idén om monarkin som bästa styrelseform, 

tron på monarkens individuella rätt att styra oberoende av mänsklig akti

vitet och att monarken har ansvarsfrihet och absolut makt. Monarkin ansågs 

vara en nödvändig och beskyddande instans och då var den teokratiska sank

tionen central. Under tidig medeltid måste emellertid titeln erhållas av fol

ket, men i den fullt utvecklade ideologin kom de personliga makträttigheterna 

direkt från Gud utan inblandning av folket, vilket kom till konkret uttryck i 

5 Kantorowicz (1957), s. ijf, 47, 87-89, 195, 228, 256. 
Monod, Paul Kléber, The Power of Kings. Monarchy and Religion in Europé 1589— 

1715 (New Haven 1999), s. 37-40. 
Grundberg, Malin, Ceremoniernas makt. Maktöverföring och genus i Vasatidens kyrk

liga ceremonier (Lund 2005), s. 47, 51, 66. 
Strömberg Back, Kerstin, Lagen, rätten, läran. Politisk och kyrklig idédebatt i Sverige 

under Johan III:s tid (Lund 1963), s. 180. 
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arvsrätten: eftersom samhället inte givit makten kunde det heller inte ifråga

sätta den eller dra tillbaka den. I takt med att absolutismen utvecklades för

sköts också den moraliska förpliktelsen till passiv lydnad mot rättsliga krav 

på ovillkorlig lydnad och kungen blev oantastlig och närmast helig.9 

Redan på iooo-talet fanns emellertid en föreställning om att kungen var 

helig och kunde göra under. En tro som grundade sig på förkristna föreställ

ningar om en koppling mellan kung och natur och som sedan anpassades 

till politiska och religiösa förändringar, för att kulminera under de absoluta 

monarkerna. Denna kom till uttryck i de engelska och franska kungarnas 

handpåläggningar för att förmedla Guds kraft och bota sjuka. Idén om helig

het och mirakelgörande fanns i hela Västeuropa och kungligt helande syns 

också i gamla nordiska texter som "Heimskringla", och även den danske 

kungen ska ha gjort försök att bota epilepsi under medeltiden. Tanken om 

den gudomliga monarkin var dock ingenting som var pålagt från högre ort, 

utan den var en del av folks medvetande långt innan den antogs av kyrkan. 

Monarkin antas ha tillfredsställt grundläggande behov hos människorna och 

de valde därför att se kungens gärningar som mirakel.'0 Efter reformationen 

försvann dock handpåläggningen gradvis, men fortsatte under 1700-talet i 

Frankrike, där Karl X gjorde det sista, förvisso misslyckade, försöket så sent 

som 1825." 

Kungaideologin var på så sätt en del av folktron och en av de äldsta före

ställningarna i kristen politisk ideologi. I undersåtarnas värld fanns inget al

ternativ till kungen, vilken hade rörts av Gud och var utvald som gudomlig 

ställföreträdare. Det var dock en föreställning som var viktig att upprätt

hålla, både för statens, klassamhällets och kungens legitimitet samt för att 

garantera Guds närvaro. Denna gudomliga närvaro kunde endast garanteras 

genom att den manifesterades i en mänsklig kropp, det vill säga i en kung.12 

Enligt Michael Walzer är denna mystiska kroppssymbolik ett av de viktigaste 

medlen för att hålla människor och stater samman; som han uttrycker det: 

9 Kem, Fritz Kingship and law in the Middle Ages. Oxford (1968), s. jf, iof, 135,138. 
Bloch, Marc, The Royal Touch. Sacred Monarchy and Scrofula in England and 

France (London 1973), s. 2-5,14, 32, 86ff, 129, ljji. 
" Bloch (1973), s. 20, 81, 188-226, 243. 
12 Walzer (1974), ss. 9-16, 23; Walzer, Michael, "On the Role of Symbolism in Po-
litical Thought", PoliticalScience Quarterly (1967), vol. 82(2), s. 195. 
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"The State is invisible; it must be personified before it can be seen, symbo-

lized before it can be loved, imagined before it can be conceived."13 

Den gudomliga rätten omdefinieras 

Den gudomliga rätten försvann med avrättningarna av Karl I och Ludvig 

XVI. Kungens okränkbarhet var nämligen djupt rotad, varför rättegången mot 

och det offentliga avrättandet av dem var så avgörande; de utmanade mo

narkin och förnekade att kungen var annorlunda. Genom att förneka kungens 

okränkbarhet föll också alla myter kring honom, och utan dem kunde han 

inte överleva.14 Dessa avrättningar var dock inte första gången som bilden av 

den gudomlige och absolute monarken hade utmanats. I takt med samhälls

utvecklingen hade de kungliga retorikerna tvingats ändra taktik många 

gånger och kungen hade tvingats byta roll, helt eller delvis. Den religiösa 

förklaringen försvagades successivt fram till 1700-talet, mycket på grund av 

utvecklandet av den rationella staten, där humanism och individualism stod 

i centrum. Även den rationella staten kom dock att personifieras av kungen, 

vilket visar på den kungliga ideologins samhällsanpassning.15 

Vid slutet av 1500-talet såg sig förmodligen alla europeiska kungar som 

Guds representanter utan behov av folkets medgivande. I och med mordet på 

Henrik III 1589 inleddes dock en kris i den heliga monarkin i hela Europa 

och en förlust av tron på kungens mystiska krafter. En omformulering av 

den kungliga kroppen krävdes och från och med nu blev kungens majestät 

en del av lagen och många av de mystiska aspekterna föll bort. Kungens gu

domlighet fanns kvar som en viktig del av kungligheten, men bara i den me

ningen att han förde den gudomliga viljans talan på jorden. Den teokratiska 

retoriken användes dock fortfarande för att få auktoritet i 1600-talets nya 

politiska offentlighet.16 

Av stor vikt var det tryckta ordets inträde. Nu gavs fantasin mindre ut

rymme; varje sak skulle motsvaras av ett ord och språket skulle uttryckas med 

rationella tecken och inte i symboler. Detta avspeglades också i staten, där 

kungen blev ett synbart tecken på politisk ordning och disciplin. Monarken 

13 Walzer (1967), s. 194. 

14 Walzer (1974), s. 5, 35, 37. 
15 Monod (1999), s. 3. 

16 Monod (1999), s. 26, tff, 79-83. 
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kvarstod visserligen vid 1600-talets slut som en reflektion av Gud, men blev 

klart uttryckt en representation för staten. Hans makt grundades således på 

gamla föreställningar om personlig helighet, men pekade framåt mot univer

sellt mänskligt förnuft. I Danmark skrevs rationaliteten in i lagen, men på 

de flesta håll definierades kungligheten genom den offentliga diskursens upp

repande av monarkins maktattribut, vilket utvecklade ett kungligt språk. I 

detta språk ville man koppla bort kungen från politikens skiftningar för att 

istället placera honom i en oföränderlig domän av permanent auktoritet. 

Och för att få med folket övertygade man dem om att kungens varaktighet 

var ett tecken på en stat där alla undersåtar var inräknade. För att motverka 

motstånd etablerades snart också en åtskillnad mellan det kungliga och det 

religiösa språket.17 

Den svenska monarkin 

Hur förhöll sig då den svenska monarkin till den europeiska? Det unika 

med Sverige var det personliga hovet; monarkerna kunde vara vardagliga, 

bära enkla kläder och visa sig bland bönder, vilka Gustav Vasa kallade sina 

käraste vänner. Traditionen av enkelhet och böndernas deltagande vid riks

dag och kröning hade också viktiga följder för den politiska kulturen. Frågan 

är om detta var ett uttryck för en specifik svensk social ordning, eller om det 

var en form av politisk teater, en slags spontanitetens retorik, som gav legiti

mitet och makt åt konungen.18 

Även i Sverige kände sig de flesta kungar som Guds tjänare. Under en

väldet dominerade ortodoxin och den lutherska treståndsläran och överheten 

ansågs finnas till för att upprätthålla lugn, ordning och rättvisa samt för att 

vaka över den rena läran. Det fanns inte någon överhet utom av Gud och det 

var undersåtarnas religiösa plikt att lyda, något som kyrkan med alla medel 

inpräglade hos folket. Det var dock aldrig fråga om någon kungaförgud-

ning, utan retoriken med kungen som gud användes endast för att upphöja 

kungen i förhållande till undersåtarna. Det var i förhållande till dem som 

17 Monod (1999), s. 211-213. 
Burke, Peter, "State-Making, King-Making and Image-Making from renaissance 

to Baroque: Scandinavia in a European Context", Scandinavian Journal of History 
(1997), vol. 22, s. -ji. 
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monarken stod i Guds ställe och hans eller hennes ord var Guds ord. I 

förhållande till Gud var kungen en vanlig människa.19 

Jämfört med övriga Europa kan man se en tidsförskjutning av teokratin. 

I Europa hade till exempel löftet om kungariket som ett nytt Jerusalem 

spelat ut sin roll efter 1660, medan det först på 1690-talet fick sin breda mo

bilisering i Sverige, bland annat vid Karl XII:s kröning.20 Under hela 1600-

talet identifierades Sverige med det gamla Israel, vilket naturligtvis var ett 

effektivt propagandistiskt medel för att knyta undersåtarna i det vidsträckta 

riket till kungamakten och staten. Kungarna skildrades som efterföljare till 

Gamla Testamentets fromma monarker. Kungens främsta uppgift var att 

försvara den kristna tron som en kyrkans fosterfar och hans kungaroll sågs 

som en förlängning av de gamla israeliska kungarnas. I officiell retorik an

sågs kungen ha fått sin makt direkt från Gud och i Ständernas suveränitets

förklaring från 1693, där den politiska makten slutligen överlåts till kungen 

och hans arvingar, är huvudpunkterna också den dynastiska föreställningen 

om ättens arvsrätt och den teokratiska tanken att kungen fått sin makt av 

Gud och var hans ställföreträdare, Vicarius Dei." 

Med frihetstiden förlorade frasen "kung av Guds nåde" sin reella bety

delse, även om den fortfarande användes.22 Vår bild av frihetstidens kraftlösa 

kungar var dock inte tidens offentliga bild. Rojalismen var fortfarande stark 

och kungen förblev en central politisk symbol. I böndagsplakaten syns heller 

ingen förändring, överhetens beskydd betonades fortfarande och undersåtarna 

uppmanades göra bot och bättring för rikets välfärd. Kungen hade också 

fortfarande titeln kung av Guds nåde och kontinuiteten med företrädarna 

underströks. Bilden som presenterades ute i kyrkorna stämde därmed inte 

överens med rådande statsskick, men det ansågs vara bra om folket inte visste 

om kungens svaghet.23 Det var viktigt att behålla kungen som symbol, även 

då hans personliga medverkan inte längre behövdes, som under Adolf Fredriks 

" Normann, Carl-E., Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över det svenska 
prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede (Stockholm 1948), s. 2, 5, 
11, 48ff, 196. 
20 Monod (1999), s. 213; Ekedahl (1999), s. 18, 83,122. 
21 Ekedahl (1999), s. i8ff, 50, 78. 
22 Normann (1948), s. 2. 
23 Malmstedt, Göran, "Frihetstidens karismatiska kungar", i: Harnesk, B. (red.), 
Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna 
Sverige (Umeå 2003), s. 75-78, 86-88. 
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tid då namnstämpel användes för att ge kunglig legitimitet åt beslut han 

själv inte deltagit i. Kungen var således ett "nödvändigt ideologiskt eller sym

boliskt centrum för staten", åt vilken han gav legitimitet.24 

Bland den styrande eliten förändrades emellertid statsuppfattningen un

der just frihetstiden. Statens roll fram till 1750 var att med Gud bakom sig 

utforma normer och värderingar vilket gav uniformitet bland de styrda under

såtarna, men efter 1750 kom en ny människosyn som inkluderade ansvar, 

självständighet och en aktiv medborgare. I detta avspeglas människosynen; 

1600- och 1700-talens fadersmetafor för den styrande makten innebar att 

undersåtarna behövde kungen och hade lämnat ifrån sig makten för att 

kungen skulle skapa ordning och välfärd.25 Med Hobbes terminologi utgjor

de denna stat "the artificial man", där varje medlem offrat sin naturliga fri

het för att underställas en suverän auktoritet. Och även om de beskrivna 

pakterna mellan undersåte och överhet inte existerade i verkligheten uppe

höll de myten om statlig auktoritet.26 Under 1800-talet försvann emellertid 

även denna bild och kungen ansågs inte längre vara en garant för samhällsord

ningen. Nu skulle staten dessutom bara ha hand om välfärden, och inte lägga 

sig i religionen, och samhället ansågs inte längre vara givet av Gud. Det fanns 

istället en idé om ett självreglerande samhälle där medborgarna samverkar.27 

Under den gustavianska tiden framställdes kungen som nationens främste 

medborgare. Medborgarbegreppet verkar dock inte ha haft någon demokra

tisk innebörd; i Gustav III:s ögon var alla undersåtar, men den gode under

såten kunde bli medborgare. Likaväl var alla kungar kungar, men endast den 

gode kungen kunde vara medborgarkung. Medborgare var alltså i gusta

viansk retorik ett hedersbegrepp. Kungen och folket hade ömsesidiga plikter 

och skyldigheter, mot varandra och mot fosterlandet. Folket skulle vara loja

la mot kungen och kungen skulle vårda och skydda folket. Båda hade också 

patriotiska skyldigheter för rikets väl. Det här var ingen ny lära, utan byggde 

på idealtyper av den gode kungen och undersåten, ofta i form av Gustav Vasa 

och dalbönderna.28 

24 Ericsson (2002), s. 58. 
Melkersson, Martin, Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens 

syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-takt (Uppsala 1997), s. 83—88,146f. 
16 Monod (1999), s. 4, 259, 266. 
27 Melkersson (1997), s. 56, 101. 
28 Alm, Mikael, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets 
legitimitetskamp i//2-i8op (Stockholm 2002), s. 122, i25ff. 
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Kung eller drottning? 

Frågan är om det är någon skillnad mellan kungar och regerande drottningar i 

det sätt på vilket de legitimerades. De monarkiska grundvalarna anses vara 

patriarkalism, kunglig särart och dynastisk kontinuitet. Med patriarkalism 

menas åtskillnad mellan överhet och undersåtar, samt ömsesidiga rättigheter 

och förpliktelser, antingen genom att statsmakten kräver lydnad eller genom 

att en fadersmetafor förpliktigar till lydnad efter det fjärde budordet. Drott

ningarnas roll i denna patriarkalism blev dock inte moderns, utan de kvinn

liga egenskaperna tonades ner och de manliga framhävdes. Detta för att fram

häva den kungliga börden som överordnad kategori, eftersom det kvinnliga 

könet egentligen gjorde dem underordnade. På samma sätt kunde de två 

kropparnas ideologi användas för att betona kungarollen framför den fysiska 

monarken. Detta hade begränsade betydelse i Sverige. Men för Elisabeth I 

av England var den naturliga var den naturliga kroppen kvinnlig, medan den 

politiska kroppen framställdes som entydigt manlig, vilket gav henne legiti

mitet.29 Makten var dock även i Sverige enkönat manlig och samhällsstruk

turen var en ordning mellan män. Drottning Kristina kröntes till exempel 

till kung och hälsades med frasen "Wälsignat wari han som kommer j Herrans 
« 30 nampn . 

Det var alltså de manliga idealen som var kungamaktens ideal. Den gode 

fursten skulle vara en förebild för människan, det vill säga förnuftig, klok, 

tapper, mild, rättvis, generös, måttfull, balanserad, from och gudfruktig. 

Under stormaktstiden började man tycka att dessa dygder var öppna för alla, 
men det främsta motargumentet mot regerande drottningar var ändå att 

kvinnor inte besatt de manliga ideal som var furstens, och att en drottning 

dessutom stred mot Guds indelning av samhället. Kvinnliga regenter stred 

dessutom mot maktens metaforer som huvud, fader och kungsbi.31 Därför 

var det viktigt för Kristina att betona bandet till fadern eftersom hon då kunde 

göra anspråk på de manliga dygder som krävdes.32 Hon valde också Erik 

XIV:s kröningskrona framför drottning Maria Eleonoras, vilket framställde 

29 Tegenborg Falkdalen, Karin, Kungen är en kvinna. Retorik och praktik kring kvinn
liga monarker under tidigmodern tid (Umeå 2003), s. 18-21. 
30 Grundberg (2005), s. 99, i8of, citatet på s. 180, min kursivering 
31 Först under 1700-talet upptäckte forskarna att det faktiskt var bidrottningen som 
styrde kupan, i Tegenborg Falkdalen (2003), s. 69, 72—81 

Tegenborg Falkdalen (2003), s. 122. 
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henne som regent snarare än drottning. Det är därmed det sociala könet 

som betonas framför det biologiska, regentskapets manliga genus framför 

kvinnligheten. Vid abdikationen betonades dock det kvinnliga, vilket tog av

stånd från kungavärdigheten. Detta i likhet med argumenten vid avsättandet 

av Erik XIV; han beskrevs då som lössläppt, feg, grym och sexuellt okont

rollerad, vilket ansågs vara ytterst omanliga egenskaper.33 

Vad gäller drottningarnas rättsliga ställning är det arvriket som betonas. 

Inhemska kungar ansågs ge ordning och stabilitet och kunglig börd gav därför 

legitimitet, vilket också gällde drottningarna. Det tidiga arvriket gav dock 

endast arvsrätt till manliga tronföljare, men i arvföreningarna 1590 och 1604 

fick även de ogifta döttrarna arvsrätt, förutsatt att inga manliga arvingar 

fanns, troligtvis för att skydda tronen från Sigismunds efterföljare. Arvsrätten 

togs dock bort med Karl X Gustavs tillträde men återinfördes 1683 som en 

tradition med gamla rötter och ett tecken på dynastins gudomliga utvaldhet. 

Drottningens makt blev således ett uttryck för Guds vilja, vilket stärkte 

monarkins sakrala karaktär och skapade distans mellan kung och undersåte. 

På så sätt befästes arvriket samtidigt som lagen stärkte enväldet.34 

På motsatt vis markerade man mot enväldet när Ulrica Eleonora valdes 

till regent 1719. Fadersbandet gav henne visserligen legitimitet, men det var 

de moderliga dygderna och det milda regentskapet som framhävdes, något 

som dock måste ses som ett avståndstagande från enväldet. Även Ulrica 

Eleonora utropades till kung, en titel med vidare innebörd och med större 

auktoritet än drottningtiteln.35 

Kröningen som ideologisk resurs 

Ett av uppsatsens grundantaganden är att kröningen var en central ceremoni 

där rådande maktstrukturer och regenter presenterades och legitimerades. 

Kröningen var därmed ett maktmedel, där ideologin om kungen av Guds nåd 

och det hierarkiska samhället med en enväldig konung och underlydande un

dersåtar kunde befästas.36 Här kunde relationerna mellan kung och folk visas 

33 Grundberg (2005), s. 119,130, 192-194, 219. 
34 Tegenborg Falkdalen (2003), s. 39, 49-53, Ö2f, 115. 
35 Tegenborg Falkdalen (2003), s. 122-128,133. 
36 Se t.ex. Snickare, Mårten, Enväldets riter. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning 

av Nicodemus Tessin den yngre (Stockholm 1999), s. 8—11; eller Langen, Ulrik, "Ritual, 
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upp och förhandlas både genom symboler i det fysiska rummet och genom 

uttalade dogmer i predikningar och hyllningstal. 

Kungen i myt, ritual och ceremoni 

Politisk makt har ända sedan antiken dolts i metaforer och man har använt 

mytologi och allegori för att visa härskarens överlägsna kvaliteter och posi

tion som ett förkroppsligande av staten. Oavsett styrelseskick rättfärdigas 

den styrande eliten genom berättelser, ceremonier, insignier, formaliteter 

och tillbehör, som de ärvt eller uppfunnit. Och oavsett typ är det dessa sym

boler som utmärker centrat och ger det en aura av att vara viktigare och 

kopplat till världens uppbyggnad. Politisk auktoritet behöver således alltid 

en kulturell ram i vilken den definierar sig själv och som döljer att majestä

tet är konstruerat och ej medfött.37 Makten utgörs således inte bara av de 

personer som utövar den, den är också ett system av bilder. Detta system 

syftar till att definiera och legitimera en fördelning av makt, auktoritet och 

rikedom, att urskilja makten från andra makter, och att ge ett gott intryck 

för att vinna sympatier och övertyga åskådarna om att de är medlemmar av 

samma politiska kropp och beroende av den för sitt välbefinnande.38 

De kungliga ritualerna var en integrerad del av det tidigmoderna Europas 

politiska liv och de var inte bara maktens yta utan i sig själv makt, inte bara 

ett instrument för makthavarna utan en strategisk kulturell praxis, där makt 

skapades och maktrelationer utspelade sig. Ceremonier var något man lade 

stora resurser på och prakt och överdåd engagerade och berörde många 

människor. Detta beror på att riten talar till känslorna och sinnet snarare än 

till förnuftet. Genom sin kollektiva och sociala karaktär har den också en 

symbol, tekst og praksis nogle teoretiske og metodiske overvejelser", i: Langen, U. 
(red.), Ritualernes magt. Ritualer i europaisk historie500—2000 (Roskilde 2002). s. 13-17. 
37 Geertz, Clifford, "Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of 
Power", i: Wilentz, S. (red.), Rites of Power. Symbolism, Ritual, and Politics since the 
Middle Ages (Philadelphia 1985), s. I5f, 30; Ellenius, Allan, "Introduction: Visual Re
presentations of the State as Propaganda and Legitimation", i: Ellenius, A. (red.), 
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 3-5; Johannesson, 
Kurt, "The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre", i: Ellenius, A. (red.), 
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 11. 
38 Agulhon, Maurice, "Politics, Images, and Symbols in Post-Revolutionary France", 
i:, Wilentz, S. (red.), Rites of PowerSymbolism, Ritual, and Politics since the Middle Ages 

(Philadelphia 1985), s. 177, 179; Johannesson (1998), s. 11. 
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starkare och mer varaktig kraft än myten. Och eftersom den skapar mening 

och mobiliserar en känsla av gemenskap är den viktig ur ett maktperspektiv. 

Kungliga ceremonier är därför politiska handlingar, då de både speglar och 

bidrar till att forma, förmedla och legitimera föreställningar om samhället 

och kungamakten. En kröningsceremoni är därför inte bara en symbolisk 

avspegling av den sociala ordningen, utan den är också med och skapar den 

ordningen, på samma sätt som den inte bara är skapad av kungamakten, 

utan också skapar densamma.39 

Mot myten om den av Gud givna konungen svarade den rituella krönings

ceremonin. Kungen och samhällets hierarki blev där en del av ett större 

sammanhang och kungen fick kronan och blev smord med helig olja som 

tecken på sin utvaldhet. En viktig aspekt av kröningen som rit var dess re

petitiva karaktär; den måste utföras precis på samma sätt varje gång, något 

som knöt samman nuet med det förflutna och gjorde förändringar starkt be-

tydelseladdade. Det var för legitimeringen viktigt att knyta an till det gamla 

och till äldre tiders hjältekungar, och därför fortsatte kröningen att vara en 

viktig ritual, även då den religiösa motiveringen förlorat i kraft och stats

skicket förändrats.40 

Själva kröningsakten kom att utvecklas ur den etiska plikt som av kyrkan 

pålades regenten i det kristna samhället. På så sätt utvecklades kriterier för 

vem kyrkan skulle erkänna som monark och den kyrkliga sanktionen blev 

en viktig grund för legitimiteten vid sidan av val och arv. Denna sanktion 

måste också visas i en rättslig akt, vilken utvecklades till smörjelse- och krö

ningsakten under 500-800-talen. Till skillnad från de förkristna kröningarna, 

vilka var av civil eller militär karaktär, fick prästerskapet nu en central och 

nödvändig roll i den ceremoni som skulle förmedla den gudomliga sank

tionen.4' Britterna och frankerna var först med kröningen, men seden spreds 

39 Snickare (1999), s. 8—11, 16, 21; Langen (2002), s. 13-17; även Oiden j0rgensen, 
Sebastian. "Hofkultur, ritual og politik i Danmark 1536-1746", i: Langen, U. (red.), 
Ritualernes magt. Ritualer i europeisk historie $00-2000 (Roskilde 2002), s. 48f. 
40 Burke (1996), s. 58; Chroscicki, Juliusz, "Ceremonial Space", i: Ellenius, A. (red.), 
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 193, 197; Snickare 
(1999), s. Ilf. 

Kern (1968), s. 27, 34; Vestergaard, Elisabeth, "A Note on Viking Age Inaugura-
tions", i: Bak, J.M. (red.), Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual 
(Berkely 1990), s. 120-123; Bertelli, Sergio, "Rex et sacerdos: The Holiness of the 
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över Europa och var på 1500-talet officiellt etablerad. Kröningen blev en 

central akt där konungen både fick externa maktsymboler och inre kraft 

som deltagare i det gudomliga. Det rättsliga titelgivandet var också viktigt 

för de ärftliga monarkerna och för massorna verkar den gudomliga sanktionen 

och arvsrätten ha flutit ihop.42 

Redan med kristnandet kom ideologin om kungen av Guds nåd till Skan

dinavien och man tog efter de europeiska sederna med smörjelse och kröning. 

De medeltida kröningarna fick så stor betydelse att bara den som genomgått 

akten ansågs vara en riktig konung. Kröningen blev också nödvändig för att 

slippa andras krav på tronen, samt för att säkra successionen och stabilisera 

kungadömet. Den blev således en del av statsbildningsprocessen och även 

relationerna mellan olika grupper i samhället kunde etableras i ceremoniell 

form. Alla grupper var också inkorporerade i kröningen, även om adelns och 

prästernas funktion var aktivt deltagande och allmogens endast att från ut

sidan betrakta, lockade av festerna och kröningspengarna. Folkets medverkan 

skulle inte upphöja dem själva utan endast ge legitimitet åt överheten.43 

Gustav Vasas kröning var den sista medeltida kröningen, då han kröntes 

enligt katolsk ordning. Predikan hölls dock av reformatorn Olaus Petri, 

vilket pekar framåt mot den protestantiska ordningen.44 Med Erik XIV kom 

den protestantiska kröningen och det kröningsceremoniel som då skapades 

användes ända fram till den sista kröningen i Sverige, den av Oskar II 1872. 

Det mönster som bildats bestod av hälsning och bön, predikan och epistel

läsning, kungaed, smörjelse, regalieinvestitur, intronisation, välsignelse, tro

hetseder och dubbning, i nämnd ordning. Traditionen spelade således stor 

roll och skapade legitimitet genom den stabilitet som fastställandet av arv

riket innebar. Med det nyinrättade arvriket kom också den nya religionen 

King in European Civilization", i: Ellenius, A. (red.), Iconography, Propaganda, and 
Legitimation (Oxford and New York 1998), s. 134. 
42 Kern (1968), s. 3éf, 69-60; Bloch (1973), s. 37f, 164 
43 Hoffmann, Erich, "Coronation and Coronation Ordines in Medieval Scandinavia", 
i: Bak, J.M. (red.), Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual (Berkely 
1990), s. 125, 142; Grundberg (2005), s. i6f, 24, 97, 231. 
44 Hoffmann (1990), s. 137-139; Oiden j0rgensen, Sebastian, "Ceremonial Interaction 
across the Baltic around 1700. The Coronations of Charles XII (1697), Frederick IV 
(1700) and Frederick III (1701)", Scandinavian Journal of History (2003), vol. 28, s. 

245. 
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att användas i legitimerande syfte, varför det för protestantismen så viktiga 

Romarbrevet flitigt användes.45 

Traditionen till trots övergavs ceremonielet av Karl XII, som bara smordes 

och aldrig kröntes, vilket blev en kraftfull markering för absolutismen. Kung

en red med kronan på till kyrkan och tog själv av och på den för smörjeisen, 

vilket signalerade ett tydligt budskap: ingen utom Gud hade krönt honom 

och han hade inga förpliktelser inför lagar, privilegier eller enskilda person

er, och undersåtarna var tvungna att lyda. Att Karl XII ändå ramar in tron

tillträdet med en ceremoni visar på ritens kraft och betydelse; eftersom kung

en var född till envåldshärskare behövdes inte kröningen formellt sett, men 

eftersom den var en väl inarbetad symbol för kungavärdigheten var den det 

bästa sättet att befästa den omyndige tronföljarens ställning. I ceremonin 

anknöt man också mycket till de äldre kröningarna och till Upplandslagens 

ord om att kungen endast efter kröningen har rätt att bära kronan. Det som 

förändrats är konungens relation till undersåtarna, från vilka kungen nu är 

helt fristående, vilket symboliseras i avsaknaden av kungaed samt i att kungen 

är upphöjd på tronen och har egen ingång.46 

Till syvende och sist handlar kröningen om att upprätta relationer. Cere

monin är därför inte en statisk uppvisning av makt, utan en rit där en bild 

av relationerna mellan Gud, monarken och undersåtarna skapas och genom 

att anknyta till traditionen förankras kröningen i historien, vilket ger legiti

mitet: "Den faktiska tiden omvandlas genom repetitionen till ceremoniell 

tid, och genom riten överförs på så sätt historiens och traditionens hela 

tyngd och auktoritet till den nya [regenten]".47 

Maktens språk 

Om kröningen som ceremoni etablerade samhälls- och maktstrukturerna på 

ett fysiskt och synbart sätt, kan vi säga att kröningspredikan förtydligade 

och befäste dem muntligt och hörbart. Mikael Alm skriver att "Makt och 

politik handlar till stor del om språket",48 och menar med språket de cent

rala begrepp som makthavaren gör anspråk på att stå för. Med detta språk 

45 Grundberg (2005), s. 19, 69,101-103, 135. 
46 Snickare (1999), s. 130-137, 141—145; Oiden Jorgensen (2003), s. 244-246. 
47 Snickare (1999), s. 79-81, citatet på s. 81. 
48 Alm (2002), s. 19. 
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uttrycker denne sedan sin självbild, det vill säga den bild han eller hon vill 

förmedla till undersåtarna. Denna bild är en väsentlig del av legitimeringen 

och monarken skapar med den mening och rätt för sitt maktinnehav; den 

berättar varför makten är rättfärdig och varför undersåtarna ska lyda. Bilden 

kan dock inte se ut hur som helst, utan måste anknyta till föreställningar 

och värdeladdade begrepp i samtiden. Samtiden sätter alltså ramar för dis

kursen, varför det vid samhällsförändringar också måste till en förändring i 

monarkens självbild och legitimering.49 Det kom därmed att utvecklas ett 

politiskt språk, "som kopplade samman undersåtar och härskare i en fort

löpande dialog kring herravälde och lydnad."50 Det var således viktigt att 

kungen hade makt även över diskursen, att skapa en "diskursiv auktoritet".51 

Ideologi förekommer och förmedlas i alla typer av samtal. När det gäller 

makt är det dock handlingen som står i centrum och det gäller för härskarna 

att genom ett ideologiskt tilltal övertyga sina undersåtar om att den världs

ordning monarkin företrädde var sanning och få dem att handla enligt ord

ningens ideal för den gode undersåten, det vill säga gudfruktigt och över

heten underdånigt. Det ideologiska tilltalet användes för att förmedla den 

monarkiska ideologin, men också för att förklara krigets påfrestningar under 

till exempel Karl XII. I propagandan tolkades motgångar som Guds varningar, 

medan framgångar togs till intäkt för att kungen handlade enligt Guds vilja.52 

Kungen existerade därmed på många sätt som en "kollektiv fantasi" och 

kungen och hans medarbetade var väl medvetna om vilka metoder och sym

boler de kunde manipulera folket med. Medierna var bland annat medaljer, 

träsnitt, dikter, krönikor, målningar och teaterstycken, alla med en trium

fatorisk retorik. Kungabilden var således en kollektiv produktion av konst

närer, skulptörer, gravörer, skräddare, perukmakare, danslärare, poeter, ko

reografer och ceremonimästare, som alla bidrog till att försköna en person.53 

Det centrala är att staten behöver legitimitet, och endast genom ideolo

gisk dominans kan den slå vakt om sin roll. Viktigt är naturligtvis att mo

narken visar sin duglighet i att ge skydd mot yttre fiender, upprätthålla fred 

49 Alm (2002), s. 16. 
50 Monod (1999), s. 4. 
51 Alm (2002), s. 33. 
52 Ericsson (2002), s. 68-71, 93, i25f. 
53 Burke, Peter, En kung blir till. Myter och propaganda kring Ludvig XIV (Stockholm 
1996), s. 15, i8f, 27^ 38, 61,141. 
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och ordning samt garantera materiell säkerhet. Kungen måste också kunna 

visa att regimen är i enlighet med lagar och seder samt kunna rättfärdiga den 

genom värderingar och föreställningar, och undersåtarna måste få möjlighet 

att uttrycka acceptans.54 Relationen mellan bonde och statsmakt var mer di

rekt i Sverige, än till exempel i Frankrike och England, och bonden förvänta

des ställa upp i utrikespolitiken och ge sitt stöd till det politiska systemet. 

Därför blev den svenska propagandan också mer inriktad på bönderna och 

mer personlig. I det offentliga var det också viktigt med en känsla av integ

ration och förståelse, även om språket med tiden blev mer ritualiserat. Staten 

hade tre strategier för att få med sig undersåtarna: att låta dem delta i riks

dagen, använda hot, våld och straff, eller låta propaganda flöda från predik

stolarna.55 

Predikstolen som politiskt forum 

Det enda säkra sättet för historiens kungar att nå ut till folket var genom 

kyrkan. Prästerna hade således en central roll som nyhetsförmedlare och 

opinionsbildare, och deras predikningar innefattade även världsliga påbud, 

speciellt i Västeuropa där prästerna tidigt började användas som den världs

liga maktens språkrör. Under medeltiden var det marknader och ting som 

var de främsta informationsspridarna, men nyhetsspridning och politisk agi

tation fann med tiden sin väg till kyrkorna. Detta skedde länge på de kyrk

liga makthavarnas villkor, men det stärkte kungens positioner att ge honom 

en religiös infattning.56 

Gustav Vasa använde sig länge av marknader och ting för att skaffa an

hängare. I och med reformationen hade han visserligen fullt inflytande över 

kyrkans informationskanaler, men då han misstrodde prästerna, och de ogil

lade honom, verkar han snarare ha hindrat dem från opinionsbildning än 

använt dem. Erik XIV stod på bättre fot med prästerskapet och började nyttja 

54 Österberg, Eva, "Folkets mentalitet och statens makt", i: dens, Folk förr. Historiska 
essäer (Stockholm 1995), s. 184; Hallenberg, Mats, "Kungen, kronan eller staten? Makt 
och legitimitet i Gustav Vasas propaganda", i: Harnesk, B. (red.), Maktens skiftande 
skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige (Umeå 
2003), s. 22-24, 38-
55 Österberg (1995), s. i/éf, 184,191. 
' Widén, Bill, Predikstolen som massmedium i det svenska riket från medeltiden till 

stormaktstidens slut (Åbo 2002), s. 9, 32-40. 
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det, och i striden mellan Sigismund och hertig Karl blev predikstolarna vik

tiga. Under 1500- och 1600-talens centralisering och under de stora krigen 

krävdes nya rutiner och det var alltmer angeläget att information snabbt 

kom ut till folklagren. Med prästerskapets hjälp kunde meddelanden spridas 

över hela riket inom loppet av en månad - och kungen visste att prästerna 

hade goda möjligheter att påverka opinionen. Från och med mitten av 1500-

talet och fram till cirka 1950 fungerade prästerna därmed som "lokala annons

blad". I den allmänna kyrkobönen ingick också en bön för den världsliga 

överheten. Stor betydelse hade kungens död, då den enligt gammaltesta

mentlig tro (kungen som en länk mellan Gud och folket) innebar ett all

varligt hot mot riket och dess folk.57 Med den nye kungen återupprättades 

rikets säkerhet igen och den predikan som hölls vid kröningen var naturligt

vis en viktig del i propagandan. 

Folket hade således tillgång till information genom gudstjänsterna, då 

prästerna läste upp vad kungl. Maj:t och hans befälhavare tillkännagav. Sys

temet fick fast form med 1686 års kyrkolag och var ett effektivt medium då 

det alltid fanns en präst i alla församlingar och folk kom till kyrkan utan 

kallelse. Överheten framträder i kungörelserna som förmanande och infor

merande och de visar sin patriarkala omsorg genom att uttrycka oro, före

träda lag och rätt, sprida kunskap, stå för ideologiproduktion och redovisa 

hur klagomål hanterats. Syftet var legitimerande, men de kunde också för

medla sina budskap och på så sätt styra genom kommunikation. Här fanns 

ingen plats för opposition eller debatt, utan det var endast statsmaktens bud

skap som förmedlades.58 

En predikan är "en muntligt framförd retorisk textgenre ... som omges 

av en liturgisk ram."59 Den är av monologisk karaktär med syfte att övertyga 

med retorikens tre medel, att undervisa, trösta och förmana och de argu

ment som anförs är hämtade ur Bibeln, vilken hade högsta auktoritet under 

den tid som här undersöks.60 Skriften var Guds ord och norm för livet och 

Gud ansågs ingripa i allt. Folket måste därmed förlita sig på Gud och tro på 

57 Widén (2002), s. 46-60, 90,110, 118. 
58 Reuterswärd, Elisabeth, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörel
sernas funktion i iyoo-talets samhälle (Lund 2001), s. 14,19, 30, 161-163. 
59 Wallgren Hemlin, Barbro, Att övertyga från predikstolen. En retorisk studie av 45 
predikningar hållna den ij:e söndagen efter trefaldighet ippo (Nora 1997), s. 25. 

Wallgren Hemlin (1997), s. i3f, 33 
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att konungen är utsedd av honom för människornas bästa.6' Bibeln var dock 

central för frågor även utanför det strikt religiösa och användes för argu

mentation i vetenskapen och konsten, litteraturen och politiken, såväl som i 

dagligt tal, bland alla samhällsklasser och från alla sidor: "The Bible became 

a sword to divide, or rather an armoury from which all parties selected wea-

pons to meet their needs".62 

När det gäller kröningspredikan råder relativt stor enhällighet om att 

biskopens smörjelse och frasen att kungen styrde med Guds nåd förmodligen 

var den viktigaste ritualen i kristen monarki. Dock var det kungen, och inte 

Gud, som bad biskopen utföra ceremonin, varför det är troligt att biskopen 

anpassade sin predikan efter rådande politiska läge och den aktuella kungens 

position.63 Kungen fick under 1600-talet emellertid absolut och av Gud given 

makt även över kyrkan, varför det är troligt att det inte var kyrkans syn, 

utan den av kungens eller statens bild, som framfördes vid kröningen. Syftet 

med kröningspredikan verkar vara att dels undervisa om den teokratiska 

monarkin och erinra om vilken betydelse smörj elseakten hade - såsom rituell 

manifestation av kungamaktens förbindelse med Gud, dels beskriva hur kung 

och undersåtar ska vara och förhålla sig till varandra för att de genom Guds 

nåd ska få leva i ett lyckosamt rike.64 Kröningspredikan antas uttrycka krö

ningens allmänna budskap, och därför ska den här användas som grund för 

att studera kungabildens innehåll och förändring. 

Konungen och Gud 

Som en röd tråd genom kröningspredikningarna går relationen mellan 

kyrka och stat, Gud och konungen. Detta är visserligen en naturlig följd av 

genren, men det är också en tydlig ideologi som träder fram; en ideologi 

som inte förändras mycket genom århundradena och som på så sätt bidrar 

till bilden av konungen. Bilden stämmer i stort överens med den europeiska 

61 Kalm, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra hälft med särskild 
hänsyn till Gamla Testamentets ställning (Stockholm 1948), s. 7, 23, 29, 115, 136, 159, 
183-185. 
62 Hill, Christopher, The English Bible and the Seventeenth Century Revolution (London 
1993), s. 4-7, 2iff, 32, citat s. 6. 
63 Walzer (1974), s. 17. 
(A Ekedahl (1999), ss. 112-22. 

31 



kungaideologin med rötter i medeltiden. Det handlar alltså om en kung av 

Guds nåde, en Guds ställföreträdare på jorden. Ett citat från Jakob Axelsson 

Lindbloms predikan till Gustav IV Adolf får sammanfatta den idé om ko

nungen som här ska gås igenom: 

Som Gud, himlarnes konung och werldarnes Regent, styrer det hela, så skall 
och den christelige regenten styra den del, som af Guds allmagt blifwit 

honom anförtrodd.65 

Guds utvalde konung 

Den första punkt som är central i predikningarna, är att det är Gud som valt 

ut den konung som ska regera riket. Det är också Gud som bestämt att det 

är monarki som ska råda, en styrelseform som i bröderna Petris predik

ningar till Gustav I och Erik XIV framhålls som nödvändig för världens 

bestånd och människornas bästa, för frid och lugn i riket och för att folk inte 

ska våldföra sig på varandra.66 Denna tydliga motivering av monarkin för

svinner sedan från predikningarna, förmodligen eftersom monarkin under 

lång tid inte ifrågasätts. Till viss del kommer motiveringen dock tillbaka 

mot slutet av den undersökta perioden, vid Gustav IV Adolfs kröning. Då 

har den franska revolutionen inträffat och i stora delar av Europa är det åter 

möjligt att ifrågasätta och kritisera monarkin. Lindblom betonar således hur 

överheten är en "wis och nådig inrättning af Gud", att den har funnits länge 

och i alla samhällen, och att den är "ett behof för den naturliga människan".67 

Det finns således ingen överhet utom av Guds nåd: "Then Offuerheet 

som är/ hon är skickat aff Gudi."68 Att konungen är skickad av Gud är ett 

65 Lindblom, Jacob Axelsson, Predikan wid Deras kongl. Majestäters konung Gustaf IV 
Adolphs och drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas höga kröning. Kongl. Gymn. 
Boktryckeriet (Linköping 1800), s. 14. 

Petri, Olaus, "En Christelighn formaning til Sweriges inbyggiare uthropat i Upsala 
offuer högmectig förstes konung Götzstaffs cröning tolffte dagh januarij", i: Andersson, 
A. (red.), Skrifter från reformationstiden 1. (Uppsala 1889), s. jf.; Petri, Laurentius, Een 
Christeligh Predican om werldzligh Offuerheet/ hennes embete och hwad hon ejfter 
Gudhomligh läro i Scrifftennel är sina undersåter plichtigh. Theslikes och hivad under
såtarna äro Offuerhetenneplichtighe, Amund Laurenzson (Stockholm 1561), s. 62. 
67 Lindblom (1800), s. 10. 
68 Rom 13:1, i: Petri (1561), s. 5, citatet återkommande i de flesta predikningar. 
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budskap som går igen i alla de undersökta predikningarna, i mer eller mind

re kraftfulla och explicita formuleringar beroende på tidens anda. Under stor

maktstiden är ideologin allra tydligast, speciellt i predikningarna till Kristina 

och Karl X Gustav. Ett viktigt inslag för legitimiteten är här att presentera 

monarken i ett bibliskt sammanhang, vilket knyter henne eller honom när

mare Gud och Bibelns stora kungarike Israel. Johannes Matthix börjar så

ledes sin predikan till Kristina med att presentera drottningen så som Samuel 

presenterade konungen för Israels folk: "Här see i whem Herren uthwalt haf-

wer"/'9 Han ber så för drottningen, tackar Gud för att han satt en kungadotter 

på Sveriges tron och ber att han ska beskydda henne: "Herren fullborde alla 

tina Böner, han öfwerskydde tigh med all godh Wälsignelse/ och sättie een 

Gyllene Crona uppå titt Hufwud".70 Här betonas så att monarken tar emot 

riket och regalierna av Gud själv och inte av folket. Gud har makten över 

människornas riken och över alla kungar som han tilldelar kungariken, an

tingen genom val eller arv: "Genom migh [Gud] regera konungarna/ genom 

migh råda förstarna och alla regenter på Jordenne."71 Och då har folket ingen

ting att sätta emot: "ty ingen Ofwerhet är uthan aff Gudhi: Hoo som sätter 

sig emot Öfwerheeten/ han sätter sigh emot Gudz skickelse [och] the skola 

få en Dom öfwer sig".72 

Budskapet kommer igen vid kröningen av Karl X Gustav, vars predikan 

även den hålls av Matthias. Här betonas åter att det inte är människan utan 

Gud som råder på jorden och det är således han och inte folket som utser 

och avsätter kungar. Folket är på så sätt underkastade Guds försyn och bör 

tacka den som "gifwer then ena Davidem effter then andra/ then ena Salo-

monem effter then andra", "Regementen på Jordenne stå i tinne hand/ och 

tu gifwer duglige Regenter".73 Haquin Spegels predikan till Karl XII är vidare 

651 Sam. 10:24, Matthise Matthias, Johan, "Cröningz Predikan Utaff I Reg. I v. 39 
Om the Ceremonier som fordom widh Israels konungars Cröning brukades/ och the 
påminnelser som ther aff föllia/ hållen uthi Stockholms Stadzkyrkia/ på samma Dagh 
tå Then Stormechtigste högborne förstinne och frw/ CHRISTINA, Medh kongligh 
solennitet och tilbörligit Procefs thersammestädes bleff Crönt til Sweriges/ Göthes/ 
och Wändes u. Drottning/ som war then 20. Octob. Åhr 1650", i: Strengnes Kyrkie 
och Hws Book, Zacharia Brochenio (Strängnäs 1658a), s. 75. 
70 Matthis (1658a), s. 75. 
71 Matthia; (1658a), s. 76, 78, citat s. 76. 
72 Rom. 13:1-3, i: Matthias (1658a), s. 85. 
73 Matthise, Johan, "Cröningz Sermon Om Trogne Undersåtares Lyckönskan widh en 
Ny konungz Inträde til Regementet/ Och huru både Konung och Undersåtare skole 
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en hyllning till Gud och en kraftfull förmaning om hur viktigt det är att 

folket, och konungen, tror på honom. Och även om den teokratiska ideolo

gin här inte är lika explicit, råder det ingen tvekan om budskapet vad gäller 

kungamakten: "then alsmechtige Gudh sjielf tilsätter Konungar". Även här 

betonas att folket inte har någon del i det hela utan "Thet är en stor härlig-

heet, at Gudh sielf hafwer förordnat och tilsat Konungar, at the få sit herre-

wälde af then alrahögste herren och icke af sine Undersåtare".74 

Det är alltså i predikningarna tydligt att "then högste hafwer wåld öfwer 

menniskors Rijke, och gifwer them hwem han wiH".7' Frågan är då hur man 

motiverar kungamakten när enväldet fallit och monarkens makt blivit kraf

tigt beskuren av riksdagen, vilket är vad som händer när Frihetstidens 1700-

tal inleds med Ulrica Eleonora. Men även om ideologin nu är något ned

tonad, är det fortfarande Gud som ger makten och kronan till drottningen. 

Samtidigt är det nu som man på riktigt börjar använda sig av taktiken att 

anknyta till förfädernas konungar. Torsten Rudeen betonar i sin predikan 

till Ulrica Eleonora hur kungakronan alltid varit en symbol för de dygder 

han tillskriver drottningen, liksom ett tecken på den kungamakt monarken 

får vid kröningen.76 Och vid Gustav III:s kröning talar Torsten Filenius om 

den urgamla svenska tronen och de tusentals lydiga och trogna undersåtar, i 

vilkas 'Välsignade dyra ådror Thet hieltemodiga och Swenska Wasa Konunga 

Blodet" rinner.77 Trots att Gustav III vid kröningen var en regent med högst 

begränsad makt tilltalas även han med den gammalmonarkiska retoriken: 

han är en "Guds Ängel" och en "Guds Rikes Ämbetsman", som vid Guds 

sigh förhålla/ at the måge hafwa et got Regemente", i: dens. Strengnes Kyrkie och Hws 
Book, Zacharia Brochenio (Strängnäs 1658b), s. 96f, 106, citat på s. 96, 97. 
74 Spegel, Haquin, Droppar uthaf Glädienes Olio, uthguthne öfuer Herrans Smorda: 
Thet är, Trogen förbön och underdånig Liijckönskan thå Then stormächtigste Konungs, 
Konung Carl XII, Siveriges, Giöthes och Wändes Konung, etc: etc: uthi thens saliga tre-
faldigheeths namn med Christeliga ceremonier Till sitt stora arf Rijkes styrelse oss ent-
h e l i g e n  c o n s e c r e r a d e s  u t h i  S t o c k h o l m  d .  1 4  D e c e m b e r  å r  1 6 9 7 ,  c i t a t  s .  1 1 4 ,  i ^ z f .  
75 Spegel (1697), s. 118. 
76 Rudeen, Torsten, Krönings Predikan Wid Hennes Kongl. Maj:tz Den Stormächtigste 
Drotnings Ulrica Eleonora Sweriges/ Göthes och Wändes etc. etc. etc. Aldranådigste Drot-
ningz högtijdeliga Krönings act. Peter Pilecan (Linköping 1719), s. 9f. 
77 Filenius, Petrus, En af Gud i Sit Rike förstärkt, hjeltemodig och stor Konung. I 
anledning af Jos. B. I Cap. 9 vers, wid hans kongl. Maj:ts, Then Stormägtigste konungs, 
Gustaf III. Sweriges, Göthes och Wändes, Allernädigste Konungs, Och Then Stormägtista 
Drottnings Sophia Magdalena Sweriges, Göthes och Wändes Allernådigsta Drottnings, 
kungliga och högtideliga KröningsACT. Johan Georg Lange (Stockholm 1772), s. 3. 
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altare ska få ta emot sin ärftliga krona, och som Guds smorda börja styra 

med vishet, kraft och nåd. Det är alltså fortfarande 1772, i predikan, inget 

tvivel om att det är Herren som styr människornas riken och hans makt som 

befäster konungarnas tron och arvsrätt. Det är också Guds verk att Sverige 

får en inhemsk konung, ett kriterium som återkommer för första gången 

sedan Gustav Vasas tid. Även Gustav III beskrivs som en "Swea Salomo", 

den bibliske kung som står som förebild i alla predikningar.78 

Den uttalade teokratin i Filenius predikan är delvis schablonartad och 

känns i mycket endast som en del av en monarkisk tradition. I och med 

frihetstidens slut och det gustavianska enväldets korta era, får dock även den 

teokratiska ideologin ett uppsving, och en maktposition att försvara. Tiden 

innehåller endast en kröning, den av Gustav IV Adolf år 1800. Av naturliga 

skäl använder sig biskop Lindblom då av de uttalanden vi så väl känner igen 

från stormaktstiden. Det är hos honom inget tvivel om att det är Gud som 

"gifwit dem Regenter, som företräda Ditt [Guds] ställe på jorden".79 Åter

igen blir det klart och tydligt uttalat att det är Gud som satt konungen att 

råda över folket och den enda överhet som finns, det är den som är insatt av 

Gud. Här finner dock Lindblom det nödvändigt att ytterligare motivera 

denna tro, och betonar hur detta uttalande inte är någon "swärmande öwer-

tro" eller något "egennyttigt smicker", utan en förnuftig övertygelse och en av 

Gud befäst lära. Kungen kan därför se sig högt uppsatt, men har inte rätt att 

ta åt sig någon annan ära än den Gud ger honom.80 

Samma teknik använder sig Carl von Rosenstein av vid kröningen av Karl 

XIV Johan, inte för att legitimera ett envälde, men dock en fransman på den 

svenska tronen. Nio år tidigare hade samme biskop i sin predikan till Karl 

XIII betonat att styrelseformen "höra icke till Religionens omfång" och att 

det är folket som valt konungen, även om överheten visserligen är insatt av 

Gud: "idag skall den Förste, hwilken werldens Styresman, genom wårt eget 

wal, satt till en Konung öfwer oss, stadfästa det förbund han med ett fritt 

Folk ingått".81 Vid kröningen 1818 försvinner emellertid folkets roll och åter 

78 Filenius (1772), s. 1-3, 6. 
75 Lindblom (1800), s. 5. 

Lindblom (1800), s. 5, 12. 
81 von Rosenstein, Carl, Predikan wid Deras Majestäters konung Carl XIII:s och Drott
ning Hedvig Elisabeth Charlottas kröning i STockholm d. 29 Junii 1809, Carl Deleen 
(Stockholm 1809), s. 3f. 
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betonas hur det är Gud som styr världen och hur han nu skickat människ

orna en ny furste: "Här sen I hwem HERren utwalt hafwer".82 

Monarkens gudomlighet 

Förutom att betona hur konungen får sin makt av Gud, och hur det är Gud 

som utser och tillsätter konungar, går predikanten vid vissa kröningar längre 

och ger även konungen gudomlighet. Detta görs genom att citera Bibeln 

och Guds ord i Psaltaren, antingen direkt som i Laurentius Petris predikan 

till Erik XIV: "Jagh haffuer sagdt I ären Gudhar",83 eller mer indirekt som i 

Matthiaes predikan till Kristina: "Skrifften kaller them Gudar och the stå 

uthi Gudz ställe här på Jordenne".84 Starkast kommer detta fram vid Karl 

XII:s kröning, då Spegel betonar att "Konungar äro näst Gud the högsta på 

jordene", för Gud har inte bara givit dem en del av sin makt, utan också sagt 

"at the äro gudar: Theras Thron kallas therföre Guds stol, theras spira Guds 

staf, Theras dom, Guds dom".85 Det är dock alltid med Bibelns ord och ald

rig predikantens egna, som detta sägs, varför det är oklart om idén är en verk

lig del av tidens ideologi. Av sammanhanget kan det emellertid tänkas vara 

ett fruktbart argument för att få undersåtarnas lydnad, något som utsägs i 

både Petris och Matthiass predikningar. Matthiae använder till exempel idén 

i samma stycke som den i predikningarna ofta använda uppmaningen: 

"Fruchta Gudh och ähra konungen".86 Viktigare är förmodligen delen om 

konungen som Guds ställföreträdare. Detta betonas också så sent som vid 

Gustav III:s kröning, också här tillsammans med hur Herren kallar monar

kerna för gudar,87 och som ovan vid Gustav IV Adolfs dito, då som ett tack 

till Gud, som "gifwit dem Regenter, som företräda Ditt ställe på jorden".88 

Det stora undantaget från denna gudomliga tanke är Gustav I, vilken i 

Olaus Petris kröningspredikan framställs som likställd sina undersåtar. De 

82 i Sam 10:24, i; von Rosenstein, Carl. Wid han Majestäts konung Carl XIV Johans 
kröning i Stockholm, den 11 Maj 1818, Predikan, hållen af Carl von Rosenstein, Biskop i 
Linköping. Carl Deleen (Stockholm 1818), s. 3f. 
83 Ps 82:6, i: Petri (1561), s. 12. 
84 Matthias (1658a), s. 85. 
85 Spegel (1697), s. 197. 
861 Pet. 2:17, i: Matthiae (1658a), s. 85; jfr. Normann (1948), s. 197. 
87 Med hänvisning till Ps 82:6, i: Filenius (1772), s. 6. 
88 Lindblom (1800), s. 5. 
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har samma ursprung och samma domare, vilken dömer lika oavsett börd 

och ställning. Kungen ska därför inte tyrannisera och underkuva folket utan 

sätta sin tillit till Gud och behandla undersåtarna som han vill att de skulle 

behandla honom om han var undersåte, "ty han är icke konung för sina skul, 

han är satt for en regerere, icke offuer sitt eeghit, utan offuer gudz almogha 

och sina medhbrödher".89 På samma sätt sker inte undersåtarnas bugande och 

nigande inför kungens person utan inför det gudomliga ämbetet. All denna 

vördnad ska kungen också ge vidare till Gud, från vilken ämbetet kommer.90 

Det gudomliga uppdraget 

Även om konungen inte alltid framställs som en gud, är hans uppdrag alltid 

gudomligt angivet. Den viktigaste dygden för konungen blir således att vara 

en god kristen regent, det vill säga att följa Guds bud och se till att den 

kristna läran sprids och äras i riket. Den idén är central i alla predikningar, 

med början i Olaus Petris predikan till Gustav I, där Petri betonar hur ko

nungaämbetet är "nyttigt och gott när the och så Christeligit brukat warder" 

men till skada och fördärv när det brukas okristligt.91 Förutom att Petri här 

predikar om att konungen ska studera och följa Guds lära, betonar han också 

vikten av att se efter biskopar och präster så att de förkunnar Guds ord rätt, 

och ge hårda straff till dem som fördärvar själar, vilket är allvarligare än att 

fördärva kroppar. Konungen har här alltså ansvar även för människornas 

själar, vilka han ska våga sitt liv för, och Olaus Petri ger också exempel på 

goda kungar som tagit hand om sina undersåtars själar. Bland dem finns de 

självklara namnen David och Salomo, men också Olov Skötkonung och S:t 

Erik. Den springande punkten är här dock att om konungen regerar på 

ovanstående sätt har han Gud till vän, och den som har Gud på sin sida, 

kan ingen stå emot.92 

Att konungen ska frukta och ära Gud och i utbyte få dennes beskydd är 

centralargument i alla kröningspredikningarna, liksom att ogudaktiga regenter 

får folket och riket på fall. Men vid sidan om det andliga ansvaret har ko

nungen också världslig makt, vilket får större utrymme i Laurentius Petris 

89 Petri (1889), s. 6. 
90 Petri (1889), s. 6. 
91 Petri (1889), s. 3. 
92 Petri (1889), s. 8f. 
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predikan till Erik XIV. Här får konungen både lagstiftande, dömande och 

verkställande makt och Petri går igenom hur viktigt det är att konungen 

vårdar och vidmakthåller lag och rätt och är en bra domare. Med lagen me

nas här både världslig och andlig lag, varav Guds lag kommer först. Konungen 

ska således också utrota kätteri och se till att det finns lärda och rättrogna 

präster, kristna skolor och lärare.931 samma predikan gås också de fyra huvud

dygderna (förstånd, måttlighet, rättfärdighet och mod) noggrant igenom, 

och Petri betonar hur dessa egenskaper kommer från Gud och hur de blir 

starka och levande med gudstron: "Tu kommer til migh medh swerd/ spiut 

och sköld/ Men iagh kommer til tigh i HERRENS Israels Guds nampn".94 

Vid stormaktstidens kröningar får även dessa idéer sitt tydligaste uttryck. 

Johannes Matthias påpekar i sin predikan till drottning Kristina att när en 

kung är smord av Gud "så hafwer han then försäkring aff Gudh/ at han wil 

wara medh honom/ och styrckia honom uthi hans swåra kall och Ämbete".95 

I samma kröningspredikan talar Matthias också om monarkens uppgift att 

leva efter Herrens lagar och hur han i sitt styre ska söka efterlikna Gud, en 

liknelse som här kommer in för första gången. Men återigen är det tack vare 

Gud som konungen har makt; Gud ger vid kröningen konungen lagboken, 

det vill säga Guds bud, kronan, för att påminna undersåtarna om att visa ära 

och respekt, och svärdet, att bruka "effter Gudz befalning/ them ondom til 

straff och them godom til beskydd".96 Vid Karl X Gustavs kröning fortsätter 

Matthiae på samma linje och talar om hur Gud ger konungen gudsfruktan, 

vishet och förstånd, hälsa och rikedomar, men också goda råd, ett gott rege

mente, trogna tjänare och hörsamma undersåtar, liksom framgång för riket 

och all tänkbar välsignelse. Konungens uppgift är att föra ett gudaktigt, ärligt, 

lugnt och stilla leverne, följa Guds bud och sprida dem i riket, avskaffa skad

liga sekter och underhålla kyrkor och skolor, straffa lasterna, lyssna på 

andras råd och se till att undersåtarna för ett stilla liv samt beskydda folket 

från våld och orätt.97 

Vid Karl XII:s kröning är den rättsliga aspekten inte alls betydande, utan 

huvudtesen är att konungen får sitt rike endast genom Guds nåd, och att 

93 Petri (1561), s. 13, 20-22. 
Petri (1561), s. 39-60, citatet på s. 58. 
Matthiée (1658a), s. 79. 

% Matthise (1658a), s. 83, 88. 
97 Matthise (1658b), s. 98-113. 
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ingen kan styra ett rike framgångsrikt utan Guds beskydd. Spegels predikan 

är därför en upprepande förmaning till ödmjuk tjänst och en påminnelse 

om att överheten är given av Gud, vars ära konungen ska främja, och vars 

budskap han ska följa och sprida. För medan Gud förskingrar de konungar 

som föraktar, trycker och plågar folket, tillsätter han gudfruktiga regenter 

som älskar, försvarar och befrämjar det.98 Detta är dock konungens glädje 

likaväl som undersåtarnas. Han ska därför vid kröningen beakta hur mycket 

han behöver Guds hjälp, vilken han får genom flitig bön, och vilken glädje 

han i sitt besvärliga regemente kan finna i denna hjälp. Det är den enda san

na glädjen för en konung. Makten ger inte glädje i sig och glädjen i rikedom 

och prakt är förgänglig, vilket inte glädjen i Gud är. För det är Guds kraft 

som besegrar konungens fiender och håller hans undersåtar i lydnad och tro

het, och det gör han bara åt den gudaktige konungen: "i hela then h. Histo

rien finna wi icke at nogon hafwer lyckeligen regerat utan the som fliteligen 

hafwa bedit".w Den ogudaktige konungen får ingenting vad han ber om och 

om konungen vänder sig bort från Gud och in i sin makt "så få the förnimma 

at han hafwer en Jernspira, med hwilken han Kan sönderKrossa them".100 

Makten är således inte ovillkorlig. 

Samma budskap ligger kvar under frihetstiden, om än, återigen, inte i lika 

kraftfulla ordalag, men inte heller med lika stora villkor för makten. I 

Torsten Rudeens predikan till Ulrica Eleonora är det fortfarande regentens 

främsta uppgift att som en god kristen befordra Guds ära, hålla folket i 

gudsfruktan och hålla Guds hus i ära. Monarken är vidare fortfarande Guds 

smorda och det är Gud som beskyddar och styrker henne med hälsa och 

krafter, gudsfruktan, rättrådighet, fridsamhet och ömhet för folket. Med en 

liknelse med Salomo betonas återigen också den lagstiftande och bestraffan

de uppgiften, där av naturliga skäl skipande av fred och avhållande av fiend

en kommer högt upp.101 Även vid Gustav III:s kröning finns denna av Gud 

givna lagmannauppgift med, liksom under Vasatiden formulerad: "Så bär 

han ej heller Swärdet förgäfwes, utan them ondom til straff och them godom 

til pris".'02 Annars är ämnet för Petrus Filenius predikan "En, af Gud, i sit 

,8 Spegel (1697), s. 115,121. 
" Spegel (1697), s. I4if, 146-48,161-171, citat s. 154. 
100 Spegel (1697), s. i64ff, citat s. 187. 
101 Rudeen (1719), s. 13,18, 39. 
102 Rom 13:4, i: Filenius (1772), s. 6. 
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Rike förstärkt, hieltemodig och stor konung".103 Kungavärdigheten beskrivs 

som det största som finns på jorden, insatt av Gud och innehållande dennes 

heliga egenskaper. Till tronen ger Gud således rättfärdighet och dom, nåd 

och sanning, insikt, vishet och styrka, mildhet och nåd. Gud har utvalt ko

nungen och han älskar honom, liksom han älskade Salomo, och då konungen 

är Guds smorde, åtnjuter han också Guds hjälp.104 

Vid Gustav IV Adolfs kröning når liknelsen med Gud själv sin kulmen, 

vilket bland annat syns i det ovan inledande citatet. Gud är nådig och mild 

och Guds barn samlas kring honom, "Så gör ock ett troget Folk, under en 

Regent, som söker likna Dig".105 Lindblom går så i predikan igenom Guds 

egenskaper och hur konungen ska efterlikna dem: Gud är vis och därför ska 

konungen genom klokhet och förstånd göra honom rättvisa, Gud är helig 

och rättvis och därför har konungen svärdet att straffa överträdaren med, 

men ska liksom Gud skona den som ångrar sig. Gud är god och förbarmar 

sig över hela sitt verk, och konungen ska således se till hela landets frukt

samhet. "Sådan är den Christelige Regenten: sådan på sin thron den krönte 

människowännen: sådan är den Konung, som kan fröjda sig i Herrans kraft, 

och glad wara i hans hjelp".106 Konungen har också en skyldighet att vårda 

Guds bud och främja rikets lagar, med Guds hjälp: "hans ära ware det, att 

wårda Dina bud och främja all Riksens rätt: hans sällhet att se sin Regering 

krönt med Din Wälsignelse och sig belönt genom lycklige Undersåtares 

trefnad och tacksamhet".107 

När enväldet åter fallit är det av naturliga skäl inte lämpligt att likna ko

nungen vid Gud, men kvar ligger fokus på regentens kristna plikter. Gud 

hjälper den som tror på honom, och "Sjelfwa den högsta af alla jordiska för

bindelser, de mest ansfuariga kall, Konungsliga Spiran, mister sin tyngd i 

dens hand, som håller sig intill Gud, och sätter sitt hopp till Herren".108 

Guds lära betonas som viktig för hela statens framgång och säkerhet och Carl 

von Rosenstein ber konungen att aldrig glömma Jesu lära, utan låta den vara 

rättesnöre, stöd och tröst i regementet: "Låt oss aldrig glömma, att Christlig 

11,3 Filenius (1772), s. 4. 
104 Filenius (1772), s. 5, 9-12. 
105 Lindblom (1800), s. 19. 
106 Lindblom (1800), s. 15-23, citatet på s. 23. 
107 Lindblom (1800), s. 37. 
108 von Rosenstein (1809), s. 8 
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öfwertygelse, Gudsfruktan och dygd, äro willkoren för samhällsordningens 

helgd, för staters bestånd, för all wår lycksalighet".109 

Konungen och undersåtarna 

Kröningen handlar som sagt om att legitimera den nya monarken och ovan 

har vi sett hur detta görs med religiösa argument. Men den handlar också 

om att upprätta ett mönster för och ett förhållande mellan regenten och un

dersåtarna; visa vad som krävs av båda parter och hur de ska förhålla sig till 

varandra. Under tidig Vasatid är detta syfte allra tydligast, vilket också syns i 

titeln på Laurentius Petris predikan till Erik XIV: 

Een Christeligh Predican om werldsligh Öffuerheet/ hennes embete och 
hwad hon effter Gudhomligh läro i Scrifftenne är sina undersåter plichtig. 
Theslikes och hwad undersåtarna äro Offuerhetenne plichtige. 

När denna ordning är stadsfäst hos undersåtarna blir fokus ofta ett annat, 

men de konungsliga och undersåtliga plikterna finns alltid med och är under 

undersökningsperioden i stort sett desamma; det handlar för konungen om 

att styra väl och gudfruktigt och för undersåtarna att leva efter Guds bud 

och lyda konungen. "Fruchter gudh och ärer konungen" är således vad det 

handlar om även här, även om predikanten ofta också går in mer detaljerat 

på vad detta innebär i praktiken. 

Relationen upprättas 

Predikan vid kröningen är riktad åt två håll. Dels vänder den sig till kungen 

och handlar om dennes värv och förhållande till Gud, dels vänder den sig 

till åhörarna, det vill säga undersåtarna, och behandlar även deras relation 

till Gud och vad denne gud förväntar sig av dem, både som goda människor 

och som goda undersåtar. Alla predikningar slutar dock med en bön för ko

nungen och dennes lycka i regementet och ofta också med en tacksägelse över 

att Gud givit folket en god och rättmätig regent. För det är även här Guds 

vilja som presenteras, hur Gud vill att konung och undersåtar ska handla. 

109 von Rosenstein (1809), S. yf. 
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Och båda parter är lika ansvariga inför Gud, något som är tydligt i Olaus 

Petris predikan till Gustav I: 

såå farliga som konungen ståår for gudhi när han icke driffuer sitt embete 
Christeliga som the tilkräffuer, Så farligha ståå och undersåterne när the icke 
äre honom lydhoge och hörige, for ty bådhe parterne gåå thå emoot gudz 
bodh och skickelse."0 

I samma predikan är det tydligt att konungen är till för folket och inte en 

institution som undersåtarna endast ska upprätthålla och lyda. Konungen 

ska därför handla till människornas fördel och med sitt liv och makt vinn

lägga sig om att landet har frid och lugn - för Gud har skickat konungen för 

folkets skull och inte folket för konungens skull; "han är gudz tiänesta man 

tich til godho"."1 Både i Olaus och Laurentius Petris predikningar betonas 

hur överheten belönar den som gör gott, men straffar den som gör ont, för 

"han bäär icke swärd forgeffues, utan han är gudz tieniste man, en hemp-

nare honom til straff som illa gör".112 Eftersom Gustav I presenteras som en 

vanlig människa, blir också kronan en viktig symbol "stadhfestandes honom 

ther me i hans konungsliga embete ... att han ska fulla macht haffua til at 

regera och rådha offuer oss"."3 

Kröningen får därmed en viktig funktion, vilket även betonas i Laurentius 

Petris predikan, där han uppmanar åhörarna att inte bara betrakta ceremo

nin som ett spektakel eller skådespel utan grundligt betänka den, vilken sägs 

vara en företeelse ända från "heedhen höös" och dessutom världsomspän

nande.114 Vidare används här Petrus undervisning om överhet och under

såtar i en Guds ordning ända från Noaks ark: överheten behövs eftersom 

människorna i grunden är onda och själviska, och utan överhet skulle världen 

gå under, något som Laurentius Petri påvisar genom att betona att det 

judiska folket hade det som sämst när de stod utan kung och innan Moses 

fick den rätta läran. Detta visar enligt honom att en "menigheet/ uthan her-

skap och wist regement ingalund kan bliffua beståndandes".115 Således ges 

110 Petri (1889), s. 9f. 
Petri (1889), s. 3, 10, citatet på s. 10. 

112 Petri (1889), s. 10; Petri (1561), s. 33. 
113 Petri (1889), s. 15. 
114 Petri (1561), s. 3f. 
1151 Pet 2:13-17, i: Petri (1561), s. 8-10, citat s. 10. 
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både ceremonin och kungadömet legitimitet, och därmed legitimeras även 

den krönte konungen. 

Om relationen under tidig vasatid är relativt jämlik, får den under stor

maktstiden en övervikt mot den kungliga sidan och underdånigheten och 

lydnaden hos undersåtarna betonas alltmer. Johannes Matthiae uppmanar 

vid kröningen av Kristina åhörarna att både be för att drottningen ska bli en 

god kristen regent och för att de själva ska bli goda undersåtar, det vill säga 

underdåniga och ge skatt, tull och ära åt drottningen samt frukta och tjäna 

Gud."6 Vid Karl X Gustavs kröning fortsätter han med att betona hur det är 

undersåtarnas kärlek och trohet som gör konungen mäktig: "Slått och Fäste/ 

land och Folck kunna intet göra en Konung så mechtig/ som hans egna 

Undersåtares trooheet och kärlek."'17 När så Haquin Spegel håller sin predi

kan till Karl XII är undersåtarnas beroendeställning till konungen tydlig. 

Konungen ska visserligen arbeta för folkets välfärd och glädja undersåtarna, 

men han är endast underdånig Gud, medan alla undersåtar ska vara under

dåniga konungen. Undersåtarnas glädje är också beroende av konungens: 

"när Konungens ansichte är intet liufligit, så är intet hans hierta gladt, När 

Konungens hierta är intet gladt, så äre undersåtarne ljka som liflösa".118 På 

samma sätt ska undersåtarna vara glada när konungen är det, "Och then 

Undersåte som icke således är glad på thenna dagen, han är icke wärd at han 

skal hafwa någon glad dag"."9 Det är således enligt Spegel undersåtarnas 

glädje att Gud sätter kronan på konungen, och de har ingen rätt att ta av 

den krona som Gud satt på. För han kröner bara den som är rättmätig och 

detta ger ära även åt folket, "ty som Kronan pryder them [konungen], så 

pryda the sit folck ... En wjs första är Landsens ära, eller en Klok Konung är 

folckens wälfärd".120 

Vid frihetstidens inträde och Ulrica Eleonoras kröning ligger den skarpa 

åtskillnaden mellan regent och undersåtar kvar och Torsten Rudeen påpekar 

hur kröningsceremonin är till för att överheten ska bli förklarad och känd för 

offentligheten. Han menar att Gud utmärker de högsta med vackra tecken 

dels för att skilja dem från "de nedrigare", dels för att få undersåtarna att 

116 Matthiae (1658a), s. 91. 
117 Matthias (1658b), s. 103. 

Spegel (1697), s. 149. 
Spegel (1697), s. 193^ 214-217, citat s. 217. 

120 Spegel (1697), s. 181-191, citat s. 186. 
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känna vördnad, och dels för att påminna dem om deras plikt och skyldig

het. För ett gott regemente bör nämligen både undersåtar och överhet följa 

den kallelse Gud givit dem, något som i predikan sägs vara Ulrica Eleonoras 

önskan, likaväl som den en gång var Salomos.121 Uttalandet är i sig unikt 

och Rudeen är den enda predikant som uttalar ett tydligt syfte med predikan. 

Men det pekar också på att kröningen nu endast ses som en legitimerande 

ceremoni och att den medeltida betydelsen av en religiöst inramad maktöver

föring försvunnit. Ulrica Eleonora har vid kröningen redan fått sin makt av 

riksdagen, men genom kröningsceremonin presenteras och legitimeras hon 

inför folket. 

Rudeen påpekar hur överhet och undersåtar måste samarbeta, även om 

det är tydligt att det är konungen som ger mest glädje: "hufwudet har sin 

föda och stytta af kroppen: kroppen har sitt lijf/ sin styrka/ sin rörelse/ sty

relse och prydnad af hufwudet".122 Fortfarande vid Gustav III:s kröning be

tonar Petrus Filenius att människan behöver en överhet och då Gud har 

kallat Gustav III hoppas han på folkets gensvar. Distinktionen gentemot un

dersåtarna är här dock nedtonad och konungen framställs som mer folklig. 

Filenius talar till exempel om Gustav III:s besök ute i "theras kojor"123 och 

framhåller att konungen, liksom de bibliska konungarna, är av samma blod 

som folket: "Konungen är oss nära åkommen ... Si, wi äre af Titt ben och 

Titt kött."124 

Mot slutet av undersökningsperioden blir tillgivenheten och underdånig

heten mer frivillig, om än önskvärd. I förordet till den tryckta predikan till 

Gustav IV Adolf beskriver Jakob Axelsson Lindblom konungen som "En 

christlig Regent mött af ett troget Folks frivilliga tilgifwenhet".125 Men efter

som den som sätter sig upp emot överheten sätter sig upp emot Guds skick-

else, ber kristendomen oss att vara överheten underdånig. Lindblom uttrycker 

också att svearnas urgamla trohet mot sina regenter ligger kvar, och syftet 

med hans predikan är därför inte att väcka känslorna, för de finns redan där, 

utan att visa deras värde. Och liksom kung Davids folk mötte sin konung 

med trohet ska folket denna dag möta Gustav IV Adolf med trohet och för-

121 Rudeen (1719), s. 10, 26f. 
122 Rudeen (1719), s. 28. 
123 Filenius (1772), s. 7-9, citat s. 9. 
124 2 Sam. 5:1, i: Filenius (1772), s. 3. 
125 Frivilligheten betonas också i Lindblom (1800), s. 10. 
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tröstan.126 Här legitimeras således både konungen och undersåtarna genom 

att knyta an till förfäderna och Bibeln. Som symboler för regementet ger 

församlingen så konungen kronan, som förfäderna haft; spiran, som ska sprida 

lugn; riksäpplet, bilden av välmåendet under regeringen; nyckeln, att stänga 

ute villfarelser, flärd, oordning och våld med samt öppna för sanning och 

hjärta; och svärdet, till folkets försvar.127 Frivilligheten till trots finns dock 

hos både Lindblom och Carl von Rosenstein en tanke om att folket fort

farande har ett behov av en överhet och Rosenstein säger i sin predikan till 

Karl XIV Johan att folket vill ha en kraftfull styrelse. Konungen är dock 

deras eget val och man ser därför med glädje hur han får kronan, svärdet 

och spiran.128 På så sätt sluts cirkeln, och Sverige får åter en vald regent - om 

än inte född på svensk mark, men dock genom kröningen intimt samman

kopplad med det svenska folket. 

Konungens plikter 

Men vad innebär det då att vara en god kristen regent? Det är redan sagt att 

konungen ska leva och styra kristet och främja den kristna läran i landet. 

Mer konkreta exempel finns också i predikningarna, och det är liknande 

plikter som räknas upp i alla de undersökta predikningarna. Viktigt är bland 

annat att bekämpa det onda, de alltför många "illgerninges men", vilket är 

hela överhetens syfte i Olaus Petris predikan till Gustav I.129 Gustav I ställs 

så i kontrast mot tyrannen (läs Kristian II), med den viktigaste egenskapen 

att inte regera till gagn för sig själv. Han ska istället behandla undersåtarna 

som han vill att de skulle behandla honom om han var undersåte. Olaus Petri 

påminner så församlingen om att konung och undersåte har samma ursprung 

och samma domare, som dömer lika oavsett börd och ställning. Konungen 

ska vidare studera och leva efter Guds ord, inte förhäva sig över sina bröder, 

visa kärlek och vilja till sina undersåtars bästa samt använda sitt förstånd, det 

vill säga kunna skilja på gott och ont, rätt och orätt. Detta kräver arbete och 

förnuft, men läsning av Guds ord ger hjälp på vägen. 

126 Lindblom (1800), s. iof. 
127 Lindblom (1800), s. 3$f. 
128 von Rosenstein (1818), s. I2f. 
125 Petri (1889), s. 2. 
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Olaus Petri betonar att Gud är det enda konungen kan lita på och det är 

därför endast fåfängt att sätta sin tillit till "hestar ... gull [och] silff'. Ko

nungen är främst till för undersåtarnas bästa och det är hans huvudsakliga 

plikt att våga sitt liv för att avvärja deras skada och fördärv.130 Samma tanke 

finns i Laurentius Petris ord om Erik XIV: "på samma sätt som huvudet styr

ker och håller ihop kroppen styrker en god, from, dygdig och gudfruktig 

överhet sina undersåtars välfärd".131 Konungen är undersåtarnas exempel och 

Guds hämnare och måste se till att de fromma och oskyldiga får frid och att 

syndarna ångrar sig. Funktionen som domare och bestraffare blir därför 

central och behovet av ordning i riket akut. Laurentius Petri betonar att ko

nungen inte ska frukta hårda straff bara han följer lagen. Snarare ska han 

frukta att avstå från straffen när de är påbjudna av Gud, för när välförtjänt 

straff inte verkställs förökas ondskan, och Gud hatar det onda.132 

Samma bild återkommer när det är dags för Johannes Matthise att hålla 

kröningspredikan till Kristina och Karl X Gustav. Gudfruktigheten är den 

centrala dygden och monarken ska regera oegennyttigt och vist, ta råd av 

andra och omge sig med trogna och förståndiga män, vidmakthålla skolor 

och kyrkor och bekämpa all ogudaktighet. Fortfarande vid Kristinas kröning 

finns också tyrannen kvar som hotfull motbild och det betonas att drott

ningen måste söka det bästa för sitt folk och inte för sig själv, främja det 

gemensammas bästa och hålla riket enigt.133 Plikterna är desamma vid Karl 

X Gustavs kröning, men här betonas åter den straffande funktionen, för 

"när the onda intet blifwa straffade/ så lijda the fromma nödh".134 Vid Karl 

XII:s kröning är formuleringen omvänd och konungen liknas vid en sköld 

snarare än ett vapen, för vapen är till för att skada, medan skölden är ett 

försvar; "Konungar äre af Gudi förordnade til att wara sina Undersåtares be

skydd wärn och förswar, therföre warda the ock kallade landsens fäder, folk

sens heerdar, Rijkets läkare".135 Här är det således en mildare regentbild som 

framträder än vid Erik XIV:s kröning. Konungen ska försvara både det som 

tillhör Gud (hans namn, ord, tjänst och hus) och det som tillhör undersåtarna 

130 Petri (1889), s. 3-9. 
131 Petri (1561), s. 62. 
132 Petri (1561), s. 24, 35f. 
133 Matthiaz (1658a), s. 81, 84. 
134 Matthiae (1658b), s. 102, för uppräknande av plikterna se s. 101-103. 
135 Spegel (1697), s. i34f. 
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(deras liv, ära, ämbete, egendom och välfärd). Därtill kommer de traditio

nella dygderna godhet, rättfärdighet, gudfruktighet och förnuft, samt främ

jande av frid, lag och rätt och den sanna religionen.136 

De frihetstida plikterna för de styrande är icke överraskande desamma, 

gudsfruktan, ärlighet, oegennytta, men det intressanta är att de vid Ulrica 

Eleonoras kröning omtalas även ämbetsmännen. Regenten sägs inte kunna 

sköta plikterna ensam utan måste, med Guds hjälp, hitta tjänstemän, "som 

fruchta Gud/ och flyr thet onda: Sådane/ som älska sanning och hata lögnen; 

intet söka sin fördeel/ utan i all sin wärk Gudz Ahra/ sin Öfwerhets nytta/ 

och Landsens bästa".137 Drottningens enda plikt blir då att tillsätta dessa äm

betsmän, vilket drastiskt minskar hennes makt och inflytande. Mot slutet av 

undersökningsperioden har monarken dock återtagit en del makt och pre

senteras åter som den som ska göra folket lyckligt, dämpa våld och fientliga 

anfall, befästa rikets trygghet och göra sig aktad genom lysande bedrifter, 

vilka blir större med gudsfruktan, ty "den som Gud fruktar, öfwer honom är 

ingen".138 I slutändan blir det dock de mer fredliga plikterna som blir kvar, 

vilket syns i Carl von Rosensteins predikan till Karl XIII. Konungen upp

manas här att arbeta mot själviskhet, ärelystnad, smicker, fåfänga och flärd, 

och för sanning, idoghet och Jesu lära. I utbyte ska han då få sann ära, under

såtarnas kärlek och himmelens välsignelse.139 

Undersåtarnas plikter 

Att vara en god undersåte innebär enligt de undersökta predikningarna att 

lyda konung och Gud, följa lagarna och betala skatt till staten. Liksom fallet 

var med de konungsliga plikterna, förändras bilden mycket lite under år

hundradena. Det som skiljer predikningarna åt är hur mycket plats man ägnar 

åt att tala om för undersåtarna vad de förväntas göra och hur man fram

ställer budskapet. Mest inpräntande är Olaus och Laurentius Petri, vars pre

dikningar i stort går ut på att upprätta detta förhållande mellan konung och 

undersåtar. Centralt är att ingen får sätta sig upp mot konungen, eftersom 

man då sätter sig upp emot Gud. Därför måste man vara underdånig och 

136 Spegel (1697), s. 135-137. 
137 Rudeen (1719), s. 18. 
138 Lindblom (1800), s. 13. 

von Rosenstein (1809), s. 10. 
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betala skatt, för Gud har bestämt att hans tjänare ska sköta statens finanser. 

Båda betonar också att Kristus själv var underdånig och gav kejsaren skatt 

och därför handlar man okristligt om man inte lyder konungen, även om 

konungen är en okristen konung. Enligt Laurentius Petri är lydnad den vik

tigaste plikten, men näst därefter kommer skatten. Detta för att upprätthålla 

regementet, förse konungen med krigsfolk, ämbetsfolk, befallningsmän, sek

reterare, legater etcetera. Skatten ska också användas för att vidmakthålla 

Guds ära, den rätta religionen och prästämbetet, skolor och sjukhus. Sådant 

kostar mycket pengar, men är viktigt för staten, och därför kan inte folket 

förvägra att ge mer när konungen så kräver.140 Skatten är också en central 

plikt i Matthices predikan till Kristina. Undersåtarna sägs där vara skyldiga 

att stödja regementet med skatt, tull, tionde och arbete, för Gud vill att 

drottningen ska ha en "kunligh Staat/ hålla Wagnar och hästar/ och hafwa 

med sig en ansenlig Comitat".141 

Viktigt är också att hedra och vörda konungen. Undersåtarna ska enligt 

Laurentius Petri känna rädsla och fruktan och ej förakta den gudomliga ord

ningen. Det ska emellertid inte vara någon trälafruktan utan mer likna ett 

barns fruktan för föräldrarna: man har dem kära och vill ha dem länge hos 

sig. Petri exemplifierar med den fornnordiska konungen Haldsteen, som var 

så from och gudfruktig samt förde ett så milt och faderligt regemente att det 

blev sorg i hela landet när han dog.142 Samma metafor använder Matthise när 

han predikar vid Karl X Gustavs kröning. Han betonar hur undersåtarna ska 

ära och vörda konungen såsom man ärar sina föräldrar, och det ska komma 

från hjärtat. De ska också frukta Gud "Ty the som fruchta Gudh/ the hålla 

och sina Regenter i ähra".143 Vidare ska de be för att konungen ska få frid 

och ett gott regemente, herrens fruktan, vishet och förstånd, hälsa, rikedomar, 

goda råd, trogna tjänare, hörsamma undersåtar, förkovring och förbättring, 

samt all andlig och kroppslig välsignelse. De ska också ge skatt till landets 

heder och som tack för det beskydd konungen ger, för det är Guds ordning. 

Matthias kommenterar dock att skatteuttaget har skapat uppror och medger 

att om konungen beordrar något ogudaktigt har man rätt att snarare lyda 

Gud. Men han ber åhörarna att inse att kungaämbetet är tungt och att 

140 Petri (1889), s. 10,12; Petri (1561), s. 6f, 78—82. 

141 Matthias (1658a), s. 86f. 

142 Petri (1561), s. 83-85, 87. 

143 Matthise (1658b), s. 104. 
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konungen behöver både Guds hjälp och undersåtarnas förböner för att inte 

fela.144 Detta kommer igen vid Ulrica Eleonoras kröning, där Rudeen på

pekar att det är folkets plikt att visa "undersåtelig kärlek/ trohet/ lydna och 

all uptänkelig redebogenhet" för att på så sätt göra drottningens börda dräg-
i  • 145 
ligare. 

Vid Gustav III:s kröning citerar Filenius åter Romarbrevet då han säger 

att undersåtarna ska vara överheten underdånig, då den är av Gud kommen. 

Det är således allas plikt att vörda majestätet och lyda lagarna, även om det 

så här vid slutet av frihetstiden betonas att lydnaden är frivillig. Så har det 

alltid varit och därför består också svenskarnas kristna frihet av en villig 

undergivenhet.146 Frivilligheten ligger kvar i Lindbloms predikan till Gustav 

IV Adolf. Så gör också bilden av de av tradition trogna svenskarna, vilken 

upprepas och ger legitimitet åt de centrala plikter staten fortfarande väntar 

sig av sina undersåtar: 

Med uppmärksamhet emottager ett troget Folk konungens bud och befall
ningar ... Ädelt och oegennyttigt öppnar ett troget Folk sina enskilda till
gångar för Statens behof, Rikets styrka och Konungens ära.'47 

Tankar om fäderneslandet kommer här in och Lindblom utropar svenskarna 

till "afkomlingar af det urgamla redeliga Nordens Folk".148 De uppmanas att 

iaktta arbetsamhet, måttlighet, klokhet, driftighet, sedlighet och uppbyggelse 

samt den känsla för fäderneslandet som dess lagliga frihet väckt. De ska vidare 

genom lydnad underlätta konungens värv, för utan konung finns ingen 

äganderätt, inget beskydd, ingen upprättelse och ingen njutning.149 Genom 

att betona friheten och dess fördelar och tradition torde Lindblom ha syftat 

till att väcka de känslor som lydnaden krävde samt till att ge konungen 

legitimitet som den som upprätthåller denna frihet. Och efter att vid Karl 

XIII:s kröning egentligen bara räknat upp de undersåtliga plikterna, tar von 

Rosenstein vid kröningen 1818 åter upp dessa tendenser. Han talar om 

Sverige, där: 

144 Matthiae (1658b), s. 98,100, 105. 
145 Rudeen (1719), s. 38f. 
146 Filenius (1772), s. iof. 
147 Lindblom (1800), s. 28f. 

Lindblom (1800), s. 33. 
Lindblom (1800), s. 27, 30. 
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hwarje ädel själ ... känner sig äga mod, äga wilja och kraft, att åt Fäder

neslandet helga lif, lugn och arbete [och] låta all ting ärliga och skickeliga 
tillgå, wara underdåninge all mensklig ordning för HERrans skull, och willigt 
gifwa konungenom hwad konungenom tillhörer ... Der sann medborgerlig 
anda och lagbunden frihet finnas, der går konungen före sitt folk. 150 

Plikterna kommer således mer inlindade än de gjort tidigare under under

sökningsperioden, men det handlar fortfarande om lydnad och att ge av sitt 

eget till staten (skatt). Men skyldigheterna presenteras som rättigheter i en 

sann medborgarretorik; folkets rättigheter är tankefrihet, personlig säkerhet 

och äganderätt, kungens rätt är att styra över landet och folket. Rosenstein 

menar till och med att svenskarna aldrig levt under enväldets ok, utan alltid 

haft en lagbunden frihet.151 Men för att uppnå målet om allmän och enskild 

välfärd måste landet ha en konung, för att ta hand om lagarnas verkställan, 

hålla ordning och säkerhet, samt skapa rättvisa med de medel som Gud, 

folket och lagen givit honom: 

der den lydande will befalla ... der okunnigheten will stifta lag, egennyttan 
och wäldet skipa den ... der flyr sällheten bortjagad, och trefnad och sjelf-
bestånd, och glädjen och dygderna ... hwad förmår menniskowisdom, utan 

en högre ledning?152 

Därför blir det undersåtarnas plikt att lyda konungen och låta honom sköta 

regeringen. Men genom att knyta denna plikt till en tradition av frihet, blir 

det snarare en rättighet att vara undersåte, eller medborgare, i det enligt 

Rosenstein fantastiska och unika Sverige. 

Konungen och samtiden 

Vi har tidigare sett hur kontinuitet och återknytande till äldre regenter är en 

viktig legitimerande faktor vid kröningen. Men kröningen sker också i en 

kontext av samtida händelser, strukturer och maktlägen, en kontext som 

biskopen eller predikanten oftast inte kan bortse från. Det gällde att legiti

mera den nya monarken här och nu och i förhållande till rådande politiska 

150 von Rosenstein (1818), s. 6—8; jfr Alms diskussion kring begreppet "medborgare", 
Alm (2002), s. 116-130. 
151 von Rosenstein (1818), s. 6-8. 

von Rosenstein (1818), s. 8. 
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läge. Detta blir speciellt tydligt i tider av kris: när successionen är osäker 

eller har omkastats samt när landet är i krig. Således finns de flesta och mest 

explicita samtidsreferenserna i Olaus Petris predikan till Gustav I, i Torsten 

Rudeens predikan till Ulrica Eleonora och i Carl von Rosensteins dito över 

Karl XIV Johan. Samtidigt är det också en frukt av samtidens politiska läge 

att predikan i mer stabila tider blir mer schablonartad, något som vi redan 

har sett ibland annat Petrus Filenius predikan till Gustav III. Följande fram

ställning kommer emellertid att fokusera på konkreta samtidsreferenser, även 

om avsaknaden av sådana referenser ett viktigt resultat. 

Den legitima successionen 

Centralt för monarkens legitimitet är att han eller hon anses vara en rätt

mätig efterträdare till tronen. Från och med Erik XIV handlar det också om 

att regenten ska ha arvsrätt till kronan, något som används som huvudargu

ment när det är dags att kröna den kvinnliga arvtagaren Kristina. Då be

tonar Johannes Matthias hur förfäderna gjort Sverige till arvrike och att man 

nu bör följa det, som också i grunden är en Guds ordning: Gud gav David 

en son (Salomo) som skulle ärva tronen och än idag går det till så att kungens 

dotter blir "Crönt til sin Faders och Förfäders Rijke" och det måste folket "be

känna/ och thet så uptaga/ at thet är skeedt aff HErranom."153 Han fortsätter 

så med att be församlingen fröjdas och tacka Gud, eftersom det är mycket 

bra och visar på barmhärtighet att han håller regementet inom familjen.154 

När Kristina abdikerar och Matthise får uppdraget att hålla predikan även 

över den nye monarken, Karl X Gustav, uttrycker han det som att Herren 

"igenom sitt underliga Rådh och nådige försyn täcks göra en förändring uthi 

Regementet".155 Men här ges också Kristina en plats i händelserna då Matthiee 

påpekar hur hon, liksom David utkorar Salomo, gör Karl Gustav till kung i 

sitt ställe. Hon gör det också av samma skäl som David, "til at försäkra sitt 

käre Fädernes Land om en wiss Succession i Regementet".156 Och då hon i 

sitt ställe givit en "wijs och förståndigh herre" måste undersåtarna acceptera 

det för fäderneslandets bästa och önska den nye kungen lycka och välsignelse 

153 Matthise (1658a), s. 77. 
154 Matthiae (1658a), s. 89^ 
155 Matthias (1658b), s. 97. 
156 Matthias (1658b), s. 94f. 
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och be till Gud att han ger honom ett vist och förståndigt hjärta för att väl 

kunna regera sitt folk.157 Här är det således den bibliska successionen som 

ger legitimitet och David och Salomo får återigen stå som förebilder. 

När Gustav I skulle krönas var Sverige fortfarande ett valrike och kungen 

hade delvis tagit makten genom våld. Men den förre konungen var dansk 

och därför tar Olaus Petris sina argument från y.e Moseboken där Gud talar 

om för Israels folk att "han skulle taghas til konung som gudh uthwaldt 

hadhe aff theres eghna brödher, aff främanda folk skulle the icke tagha sich 

konung".158 Sveriges konung ska enligt predikan vara född i Sverige och 

känna till folkets seder och bruk. En främmande furste sägs bara vilja sitt 

eget lands bästa, medan en inhemsk är bra för landet.159 Detta ger naturligt

vis legitimitet åt den svenskfödde Gustav Eriksson Vasa, liksom det faktum 

att han också presenteras som en vanlig människa och medbroder. 

Här är återigen anknytningen till äldre tiders konungar en viktig legiti

merande faktor. Tidigare konungar presenteras som den nuvarande konung

ens förfäder, vilket placerar regenten i en obruten kedja av legitima monark

er. När Haquin Spegel håller sin predikan till Karl XII talar han visserligen 

främst om hur det är Gud som sätter kronan på konungens huvud, men det 

är en krona som i snart zoo år burits med beröm och seger av konungens för

fäder.160 Det betonas också hur monarken inte är "någon fremmande och obe

kant, utan samma wår saligsta ärewördigsta Konung ... icke någon genom 

wåld och wapen inkommen utan rättmätig och önskad arvinge."161 Spegel 

knyter speciellt an till konungens far, Karl XI, och hur sorgen över honom 

plötsligt vänts till glädje i och med den nye regentens tillträde. Det faktum 

att Karl XII fortfarande var omyndig vid trontillträdet verkar dock ha krävt 

en förklaring och Spegel betonar hur konungen bett om sin faders tillfrisk

nande och hur han till och med tänkt vänta med att själv bestiga tronen. 

Men enligt Spegel förekom Gud honom och gjorde honom duglig och villig 

och undersåtarna "trägna til at förtro honom al theras wälfärdz beskydd och 

omwårdnad".162 

157 Matthis (1658b), s. 95, 
158 Petri (1889), s. 3. 
159 Petri (1889), s. 4. 
160 Spegel (1697), s. 209. 
161 Spegel (1697), s. 112. 
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Till Karl XI hänvisas det av naturliga skäl också vid Ulrica Eleonoras 

kröning. Drottningens bror och föregångare på tronen, Karl XII, anförs 

dock inte alls i legitimerande syfte, utan Torsten Rudeen knyter istället an 

till föräldrarna och Ulrica Eleonora den äldres godhet och mildhet. Förmod

ligen ger detta mer legitimitet åt drottningen, som liksom Kristina presente

ras som arvtagare till sin faders tron, även om hon i verkligheten var en vald 

yngre syster till den förre konungen. Men Rudeen tackar Gud "som hafwer 

gifwit Konung Carl then Ellofte/ och Drottning Ulrika Eleonora höglofligt i 

åminnelse/ en wijsan DOTTER öfwer thetta myckla folcket".163 Och på 

samma sätt som David genom att lämna över sitt rike till Salomo levde vidare, 

lever Karl XI och hans drottning vidare genom sin dotter - och liksom man 

gladde sig i Israel bör det svenska folket glädja sig 

Tå wij see på sina Förfäders kongl. Thron uphögd/ icke någon trotzig 
Semiramis, icke någon högfärdig Yafthi, icke någon blodgirig Hebel, utan 
en ULRICA ELEONORA. Ett namn som icke andas utan nåd/ mildhet och 
godhet.'64 

Vid slutet av undersökningsperioden är situationen för de europeiska mo

narkerna något hotad, vilket ställer nya krav på legitimiteten. Vid Gustav IV 

Adolfs kröning talar Jakob Axelsson Lindblom också om den oroliga tid de 

lever i och hur folk byter regering, förmodligen syftandes på den franska 

revolutionen och eventuellt också på mordet på konungens far, Gustav III. 

Men han förbinder regenters fall med fler faror och därför behöver vi en 

kristen överhets "wisa och waksamma beskydd".165 Gud har upphöjt ko

nungen för att "hålla rätt och redlighet bland folket", skydda mot förtryck 

och upprätthålla frid samt befordra upplysning, sedlighet och kristna dygder. 

Argumentet att folket inte ska sätta sig emot Guds skickelse tas här upp, 

men det ska vara "icke med trälens fruchtan, utan av en fri böjelse i hjertat".166 

Att staten är hotad märks också i Carl von Rosensteins predikan till Karl 

XIII. Han pratar om den gamla partiandan som skapande orättvisa och 

tvedräkt, vilket skadar staten, men ser hoppet och lösningen i Guds (mo

narkiska) ordning: "wi woro på branten af allmän nöd och elende, men du 

163 Rudeen (1719), s. 3E 
164 Rudeen (17x9), s. 3. 
165 Lindblom (1800), s. 24. 
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räckte din hand til wår räddning".167 Här nämns emellertid ingenting om 

avsättandet av Gustav IV Adolf. 

Den allra största utmaningen får Rosenstein dock i sin predikan till Karl 

XIV Johan, en franskfödd regent som ska legitimeras som svensk konung. 

Här blir lösningen att räkna upp de främsta av de gamla monarkerna och 

Rosenstein talar om den ädle Gustav Vasas seger över tyrannen och spridan

de av den rena läran, om Gustav II Adolfs kamp för sanningen, om Karl X 

Gustavs mäktiga arméer, Karls XI:s inre strukturering och Karl XII:s stora 

mod - helt enkelt ett släkte av hjältar "som föraktade weklighet och flärd, 

stridde endast för trohet och pligt, och logo åt faror, nöd, elende och dö

dar".168 Han talar vidare om konungens adoptivfar Karl XIII, som "gick fram

för oss på hafwets böljor och på ärans fält ... samlade oss kring Dig, lik det 

åldriga träd, wid hwars stam wandraren finner stöd och trygghet". Och i 

denna rad av ärorika konungar sätts nu Karl XIV Johan som i egenskap av 

den gamle konungens adoptivson "inympades ... uti en aflägsen gren af Wasa 

stam".169 Även Karl XIV Johan får således legitimitet genom att sättas i 

förbindelse med förfädernas svenska konungar, även om Rosenstein också 

påpekar de dygder som gjort att man valt just honom som tronföljare. Här 

betonas således också konungens egna förtjänster och då finns tidens ideo

logi kring frihet och folkrätt med: 

Äran af Dina bragder, det bekräftade ryktet om Ditt älskwärda lynne, Din 
kärlek till frihet och lag, Din aktning för menniskan och folkrätten, för
mådde oss, under ingifwelsen af en wårdande Försyn, att kalla Dig till stöd 
för en älskad Konung, till ledare för ett fritt Folk.170 

De konungsliga egenskaperna 

Också i samband med de egenskaper konungen presenteras med vid krö

ningen kan man i vissa fall spåra samtiden. Oftast handlar det om att predi

kanten framhäver motsatsen till det som eventuellt plågat landet under tiden 

före trontillträdet. Både vid Gustav I:s och vid Ulrica Eleonoras kröningar 

167 von Rosenstein (1809), s. 6 ,  citat s. 10. 
168 von Rosenstein (1818), s. iof. 
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betonas till exempel deras fridfullhet som kontrast mot den långa period av 

strider som föregått dem. Olaus Petri talar vid Gustav I:s kröning om hur 

Gud efter Sveriges långa plågor kommit ihåg sin nåd och barmhärtighet och 

givit folket en konung som frälst dem ur deras hädiska fienders händer, 

begåvat honom med snille och förnuft och ett saktmodigt hjärta samt "utsläkt 

all blodhgirigheet" i honom.'71 Folket beordras så till lydnad genom hot om 

att om så inte sker kommer tyrannen, det vill säga den danske Kristian II, 

tillbaka och den nyvunna friheten går om intet.172 Mot denna tyranniska ofri

het står Gustav I som en god och frihetsälskande konung, vilket ger honom 

legitimitet. Att inte alla har visat honom trohet ses som ett brott mot Guds 

vilja och kommer att straffas därefter. På samma sätt betonar Laurentius Petri 

ErikXIV:s rättfärdighet i kontrast mot Kristian (Tyrann) II, vilken sägs inte 

ha hållit ord.173 Och även om bröderna Petri aldrig nämner Stockholms 

blodbad, torde det vara det som åsyftas. Och detta var med stor säkerhet 

någonting som åhörarna i båda fallen hade känslomässiga band till, varför 

argumentet med Kristians tyranniska sida borde ha varit effektivt. 

Annars är gudsfruktan den stora dygden och en gudfruktig regent "giör 

liust och Klart hwad som mörkt hafwer warit".174 Någon ogudaktig regent 

syns aldrig i predikningarna, utan det är folkets synder som gör ett land 

olyckligt. Gud straffar ett rike genom att överhölja det med sorg och bedrö

velse, såsom han enligt Spegel gjort med Karl XI:s död, men tröstar det med 

välsignelse, ljus och glädje, i samma predikan genom att ge landet en ny ko

nung.175 Karl XII sätts så som gudfruktig regent i kontrast till folkets synd

fullhet, som Spegel predikar emot. På samma sätt presenteras statsfallet som 

folkets fel i Torsten Rudeens predikan till Ulrica Eleonora. Rudeen nämner 

förlusten vid Poltava och menar att nederlagen berott på svenskarnas avfall 

från Guds bud. Ingen skuld läggs på Karl XII, som i stället presenteras som 

den "hwilken jag icke wet om han ibland konungarna på jorden har hafft 

sin lijke/ i Gudzfruchtan/ i mildhet/ i rättwijsaasae ... Sina Fienders skräck/ 

sina Undersåtares kärlek".176 Men det finns hopp om folket ändrar sig: 

171 Petri (1889), s. 12. 
172 Petri (1889), s. ijf. 
173 Petri (1561), s. 37, 5iff. 
174 Spegel (1697), s. 121. 

Spegel (1697), s. 122,145. 
176 Rudeen (1719), s. 33. 
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Gud har ... til wår stora bedröfwelse/ låtit wår stridsamma konung falla; Men 
uphögt på wår regements himmel/ til wår wederqwickelse igen/ en fridsam 
ULRICA ELEONORA; och med henne til en begynnelse återstält hoppet.177 

Mot krigens plågor och nederlag ställs således drottningens fredliga sida, vil

ken ska leda Sverige in i en ny tid. Hon presenteras också som ytterst gud-

fruktig, rättvis, mild, barmhärtig och vis och därför ska undersåtarna gläd

jas. Med henne kommer enligt Rudeen "större beskydd, större framgång, 

större nöije/ än af många tusende bewäpnade". Guds vrede över människor

nas synder har därmed blidkats, även om det fortfarande stormar i riket. 

Men, som Rudeen uttrycker det, "thet är i then starkaste stormen/ som 

Styrmannens försichtighet aldrabäst pröfwas".178 

Guds ställföreträdare förmedlad 

Så vad är då en kung i svensk historia? Föreliggande uppsats har undersökt 

den officiella bild som presenterats vid kröningen av tio monarker från 

Gustav I till Karl XIV Johan. Det är således tiden för det personliga makt

innehavet som stått i centrum och det har antagits att kröningsceremonin var 

det främsta tillfället för dess legitimering. Här hade man möjlighet att ges

talta och befästa makt och relationer både i rummet och genom symboliska 

handlingar - samt mest explicit genom de ord som här har studerats, näm

ligen kröningspredikan. 

Låt oss gå tillbaka till de tre begrepp som uppsatsen tog sin startpunkt i: 

innehåll, funktion och förändring. Med hjälp av dessa kan vi nu teckna bil

den av den svenska monarkin, såsom den framträtt i kröningspredikans offi

ciella retorik. 

Begreppet innehåll gav oss frågan vad som utsägs i predikningarna, det 

vill säga hur predikanten ställer monarken i relation till grundfrågorna Vem? 

Hur? Och varför? Den bild som då framträder är en kung av Guds nåde, ut

vald av Gud att styra och välsignad av densamme med de bästa konungsliga 

egenskaperna. Predikans främsta innehåll är därför en beskrivning av rela

tionen mellan konungen och Gud, vilken också blir vår första analyskategori. 

Denna relation innebär att det är Gud som har utsett konungen och givit 

Rudeen (1719), s. 35. 
Rudeen (1719), s. 35, citat s. 6f, 37. 
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honom eller henne makt att på jorden föra Guds talan som dennes ställföre

trädare på jorden. Detta presenteras utifrån ett bibliskt textinnehåll, vilket 

placerar den svenska monarken på samma plats som de bibliska kungarna 

David och Salomo, två centrala förebilder i predikningarna. Vid Erik XIV:s, 

Kristinas, Karl XII:s, Gustav III:s och Gustav IV Adolfs kröningar citeras 

också Psaltaren och det stycke där Gud kallar kungarna för gudar, vilket pe

kar på en retorisk, om än inte reell, konungaförgudning i predikningarna. 

Undantagen från denna bild är Gustav I och Karl XIII, vilka framstår som 

mer folkliga, och av folket valda, regenter utan några betydande gudomliga 

inslag förutom att själva ämbetet i Gustav I:s fall sägs vara givet av Gud. 

I utbyte mot denna makt är konungens del av relationen till Gud att 

vara en god kristen regent, vilket innebär att han eller hon ska vara gudfruk-

tig och främja den kristna läran i riket. Då ska regentskapet med Guds hjälp 

bli lyckat. Som Guds ställföreträdare liknas konungen också vid Gud själv 

och det förväntas att han eller hon ska styra riket på samma sätt som Gud 

styr sin kristna värld. Konungen har ansvar för undersåtarnas själar och ska 

främja det goda och straffa det onda; till sin hjälp har han vid sidan av de 

goda egenskaperna därför också fått det straffande svärdet av Gud. Det är 

alltså till sist konungen som har makten, men utan Guds hjälp har monarken 

ingen chans att klara sig. 

Först mot slutet av frihetstiden ges folket en mer aktiv roll i monarkin, 

och det är egentligen bara vid Karl XIII:s kröning som de utsägs ha valt re-

genten. Annars är det genom Guds hand som detta sker och folket placeras i 

en överheten undergiven kategori av undersåtar. Denna indelning blir i krö

ningspredikningarna tydlig och leder oss därför fram till den andra analys

kategorin, den kring relationen mellan konungen och undersåtarna. Även här 

är det Guds vilja som presenteras och den viktigaste ömsesidiga plikten är 

också gudsfruktan. Under stormaktstid och tidig frihetstid är avståndet mellan 

överhet och undersåte som störst, till skillnad från den mer åt jämlikhet skif

tande monarkin som både föregår och efterträder de absoluta monarkernas 

tidsålder. Det centrala är dock generellt att folket behöver en överhet och att 

kungen finns till för undersåtarnas bästa och ska styra dem enligt Guds bud. 

I utbyte ska undersåtarna lyda konung och Gud, följa lagarna och betala 

skatt. Det ofta förekommande citatet från Petrus 2:17, "Fruchter Gud och 

ärer Konungen", är därför talande och innesluter i korthet vad innehållet 

handlar om. 
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Den tredje relationen som kan skönjas i predikningarna är den mellan 

konungen och samtiden, vilken också blir vår tredje och sista analyskategori. 

Det är också den mest kortfattade kategorin, eftersom få direkta samtidsre

ferenser görs. Konkreta företeelser nämns egentligen bara vid Ulrica Eleonoras 

kröning då Rudeen predikar om det som han kallar statsfallet vid Poltava, 

även om mer sublima referenser till en orolig samtid också hörs vid Gustav 

I:s, Gustav IV Adolfs och Karl XIII:s kröningar. Samtiden nämns då som ett 

avskräckande exempel mot vilket monarken ställs som ett positivt alternativ. 

Detta märks främst när det gäller de konungsliga egenskaperna, såsom till 

exempel Gustav I:s och Ulrica Eleonoras fridsamhet, vilken ställs mot den 

oro och de krig som föregått dem, eller Karl XII:s gudfruktighet som möter 

folkets ödesdigra syndfullhet. 

Annars är det främst arvriket som i oroliga tider accentueras och monarken 

knyts på så sätt till sina förfäder. Detta är speciellt tydligt i tider då succes

sionen är hotad eller ifrågasatt, främst vid de kvinnliga monarkernas tillträde, 

samt vid Gustav I:s och Karl XIV Johans kröningar. Vid Gustav I:s kröning 

är det hans svenska bakgrund som betonas i kontrast till föregångaren Kristian 

II av Danmark, men annars är det regenternas fäder, i Karl XIV Johans fall 

adoptivfadern Karl XIII, som anförs som legitimerande företrädare. 

Just de legitimerande argumenten är centrala då vi går över på begreppet 

funktion; ett begrepp som gav oss frågan vad syftet med det utsagda var. Av 

litteraturgenomgången kan vi sluta oss till att syftet var att legitimera den 

nye konungen i en ceremoni dominerad av anspelningar på tradition och 

tillbakablickande. Detta syfte utsägs i princip aldrig i predikningarna, men 

det är tydligt att de främst handlar om att framställa monarken som en legi

tim härskare, som en man eller kvinna med rätt att styra. Det främsta argu

mentet är den ovan nämnda ideologin med en kung av Guds nåde; det är 

Gud som utsett konungen och därför har han rätt till tronen. På en andra 

nivå kommer argumentet med arvriket, vilket ger konungen makt eftersom 

han eller hon ärvt den av sin far, allt enligt rådande konstitution. Andra ar

gument är naturligtvis konungens goda egenskaper, hans gudfruktighet och 

rättskänsla, godhet och fridsamhet. Främst verkar dock legitimitetsargu

menten handla om att sätta in den regerande konungen i en tradition och i 

en obruten kedja av svenska monarker. Predikanterna upprepar i stort samma 

teokratiska kungabild, samma bibelcitat, samma konungsliga egenskaper, 

och i slutet av undersökningsperioden är det de kungar som inleder den som 
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står som de främsta förebilderna. Det är alltså främst till den övergripande 

ideologin som legitimiteten kopplas och rådande politiska förhållanden berörs 

bara när riket är i kris - och inte ens då i någon dominerande omfattning. 

Ett annat viktigt syfte med predikningarna är att upprätta ett förhållande 

mellan konung och undersåtar, ett förhållande som gör konungen till den 

som har all makt och undersåtarna till dem som ska lyda och ära sin regent. 

Detta är naturligtvis centralt när det gäller att förmedla en kung med abso

lut och personlig makt; en sådan förutsätter absolut lydnad och då måste 

relationen presenteras i ett sammanhang av och i termer som de underlydande 

måste acceptera - i det tidigmoderna samhället i termer av det gudomligt 

givna. Således hänger denna relation i viss mån ihop med legitimiteten, men 

är också ett led i att ge monarken oantastlighet. Undersåtarna ska nämligen 

med sin lydnad och sina böner hjälpa monarken i det tunga värvet, vilket i 

praktiken flyttar stora delar av ansvaret från konungen till folket. Något som 

bland annat utnyttjas vid Ulrica Eleonoras kröning där de föregående krigs

förlusterna skylls på de från tron avfälliga undersåtarna. 

Det tredje begreppet, förändring, ledde oss fram till att undersöka hur 

bilden av konungen förändras över tid. Och häri har det visat sig att den 

kanske viktigaste funktionen för kröningspredikan ligger. Som vi sett är det 

en tämligen konsekvent och oföränderlig bild av konungen som presenteras, 

något som skapar en legitimerande kontinuitet och placerar regenten i en 

naturlig följd av legitima monarker. Förändringen är mycket liten, och vi ser 

väldigt lite av de politiska kriser, strömningar och motsättningar som vi vet 

föregick många av kröningarna. Det är således kontinuitet och tradition som 

ger legitimitet, även om naturligtvis en viss samtidsanpassning kan skönjas, 

liksom en viss utveckling över tid. Främst handlar denna om retoriken; de 

vasa- och stormaktstida predikningarna är relativt förmanande och inpränt

ande, men i takt med att mer medborgerliga ideal kommer in i samtidspoli

tiken ser vi en utveckling mot dels mer jämlika relationer och dels en mjukare 

framtoning där skyldigheterna mer presenteras som rättigheter för folket. 

Vad gäller den svenska kungaideologin i förhållande till den europeiska, 

är det tydligt att det i stort är densamma som gäller. Det är, vilket vi har sett 

ovan, en kung av Guds nåde som styr även det svenska riket under tidig

modern tid. Detta är naturligtvis också i sig legitimitetsskapande, eftersom 

det svenska kungadömet sätts in i ett större sammanhang och i en även på 

andra håll etablerad maktstruktur. Som den teoretiska bakgrunden också 
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visade, verkar ideologin dock hålla i sig längre i Sverige än på kontinenten. 

Fortfarande vid Karl XIV Johans kröning 1818 används ju den teokratiska 

förklaringen som bas, även om andra kriterier också finns med. 

Resultaten av den empiriska undersökningen pekar klart och tydligt på 

att det fanns en övergripande ideologi som legitimerade den krönte kungen. 

De relationer mellan kung, Gud, undersåte och samtid som ovan har redo

visats förändras så pass lite att vi kan tala om en tradition av kunglig domi

nans. Ledorden är just också tradition och kontinuitet; begrepp som i den 

teoretiska ansatsen fastslogs var centrala för att legitimera maktstrukturer; 

genom att placera konungen i en obruten kedja av regerande konungar och 

knyta an till en ideologi som förenar dem alla, blir han eller hon legitim och 

maktutövningen accepteras. 

Det existerar alltså en idé om kungen, eller en kunglighet, som legitimerar 

den fysiska konungen. Låt oss för att knyta an till forskningsläget kalla denna 

idé för den politiska kroppen, body politic. Vad som menas här är inte att det 

bland de svenska undersåtarna fanns en föreställning om att kungen hade två 

kroppar; om detta säger undersökningsmaterialet ingenting. Det som går att 

utläsa är dock att ideologin om den gudomligt givne konungen fungerar som 

en politisk kropp, vilken används för att legitimera den naturliga kroppen. 

Jag vill mena att den politiska kroppen i Sverige under tidigmodern tid är 

en del av en offentlig retorik som medvetet använder sig av bilden av kungen 

som Guds ställföreträdare på jorden, något som stöds av bibliska exempel 

och svensk kristna traditionen. Och den ideologi som har legitimerat en kung 

ligger naturligtvis nära till hands när det gäller att legitimera nästa, speciellt 

när arvriket ytterligare accentuerar banden till föregångarna. 

Arvriket är också centralt i många av kröningspredikningarna. Det an

vänds som det främsta legitimitetsskapande argumentet näst efter Gud och 

anspelar således också på den kontinuitet som betonas. Detta är särskilt vik

tigt när det gäller de kvinnliga monarkerna, vilka annars faller ur ramen för 

bilden av den gode konungen. De knyts till sina fäder och blir på så sätt en 

länk i den monarkiska kedjan. Genom att presentera dem som kungar och 

inte drottningar passar de också in i det politiska språk som började upprepa 

maktattribut för att koppla bort monarken från politiska förändringar; 

förändringar som vi också har sett spelar en väldigt liten roll i kröningspre

dikningarna. Det gör också kungligheten enkönad, eller till och med könlös, 
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vilket ytterligare knyter an till att det är en övergripande ideologi, eller en body 

politic, som legitimerar monarken. 

Monarkens självbild förändras således mycket lite och anpassar sig endast 

i liten utsträckning till samtida omständigheter. Kontinuitet och tradition står 

alltid i centrum och alla delar som återkommande tas upp bör därför tas med i 

den politiska kroppen. Innehållet i ideologin blir då inte bara teokratin, utan 

också den ärftliga rätten, lydnadsförhållandena och konungens ansvar, de 

konungsliga egenskaperna samt de bibliska och svenska förebilderna. 

Vi har sett att predikstolen och de offentliga ceremonierna var viktiga 

medier för att förmedla och befästa samhällstrukturer som man ville skulle 

råda. Och vid kröningen och i den predikan som då hölls är det tydligt att 

det är just det som görs; innehållet handlar om den hierarkiska maktord

ningen given av Gud och om undersåtarnas plikt att lyda och betala skatt, 

något som uttrycks i relativt klara ordalag. Predikan som genre ramar in 

budskapet med den auktoritet som den har i sin funktion som både infor

mationskanal och medlare mellan församling och Gud och detta måste till

sammans med den prakt och de maktsymboler som undersåtarna möttes av 

i det ceremoniella rummet ses som ytterst viktiga aspekter när det gällde att 

legitimera konungen. Alla aspekter av kröningen måste således ses som delar 

av en legitimerande ceremoni, men de ord som sades i kröningspredikan 

kunde ingen ta miste på: kungen var utvald av Gud och den som hade av 

Gud given rätt att styra kunde ingen människa ifrågasätta eller neka lydnad. 
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