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Abstract 
The king is dead, long live the king. A study of the hereditary kingship and its challenges 1544–1796. 
Henrik Zetterberg, Master Programme, Dept. of History, Uppsala University.  

Swedish hereditary kingship was not without its problems. In March 1792, Gustav III was 
assassinated leaving an immature heir to the throne. The direct succession of Gustav IV Adolf 
was impossible as he had not yet reached the age of majority. This example epitomises this 
study’s focal point – the hereditary kingship’s challenges. 

This is a study of the hereditary kingship’s formation and practices. It sheds light on how the 
hereditary kingship dealt with challenges through constitutional law and how the transfer of 
power was portrayed ceremonially. Closely connected with the transfer of power, are the 
underlying concepts of kingship. Normally the succession occurs through one king’s funeral and 
the following king’s coronation, however it could also take place through abdication or coup 
d’état. 

The study consists of two analytical parts. The first part aims to elucidate the formation and 
practices of the hereditary kingship with an exposé beginning in 1544: the establishment of the 
hereditary kingship. The second part focuses on the immaturity of Gustav IV Adolf up until he 
reached the age of majority in 1796.  

The findings show that the formation of the hereditary kingship and its practices display 
certain themes when power is transferred and when challenges are overcome. These include the 
notion of unity, to be chosen, legality, to fulfil one’s role as ruler, and continuity. The results also 
show that hereditary kingship adapts to meet its challenges and that these themes are 
omnipresent and part of a constantly ongoing process when power is transferred. In 
Gustav IV Adolf’s case, the constitutional law dictated how the regiment was to be organised. In 
addition, his guardian Charles was granted Royal Authority and acted as Regent. The saying 
which composes the title of this study illustrates the natural transfer of power; albeit that this 
transpired gradually. The conclusion is a deepened understanding of the words: The king is dead, 
long live the king. 

Keywords: Hereditary kingship, constitutional law, ceremony, transfer of power, authority, 
dignity. 



2 
 

 

Prolog: Mars 1792   .............................................................................................................. 3

I. Inför frågan   ..................................................................................................................... 4

Till frågan   ............................................................................................................... 6
Maktöverföring & teoretisk ansats   ..................................................................... 6
Till källmaterialet   .................................................................................................. 7
Den statsrättsliga kungamakten   .......................................................................... 9
Kungliga ceremonier och ritualer   .................................................................... 10

II. Grunden läggs – Arvkungadömets formation och utmaningar   .......................... 12

Ett endräktigt sammanhang   ............................................................................. 13
En tidig mytbildning   ......................................................................................... 15
Ett föränderligt århundrade för släkten Vasa   ................................................ 16
En drottnings omyndighet – Kristina   ............................................................ 18

En laglig betoning   ................................................................................ 19
En myndighetsceremoni i december   ................................................ 21
Övergången till en ny ätt   ..................................................................... 21

En kungs omyndighet – Karl XI   ..................................................................... 23
En förmyndarregering formeras   ........................................................ 24
Karl XI:s praktfulla trontillträde   ........................................................ 25

En 15-åring blir myndig  .................................................................................... 27
Från broder till syster   ........................................................................................ 29

Från maka till make   ............................................................................. 31
En utvald tronföljare   ........................................................................... 33

III. Under Min Allernådigste Konungs och Herres minderårighet   ......................... 36

Regerandets förutsättningar   ............................................................................. 37
Den politiska kroppen förlänas   ......................................................... 38
Att förberedas för en tron   .................................................................. 39

En kung blir utropad   ........................................................................................ 40
Jubelfesten   ............................................................................................ 40
Arvkungadömets suck av lättnad   ...................................................... 41
En fullmyndig regent, den ljuva dagen   ............................................. 43

IV. Kungen är död, länge leve kungen   ........................................................................ 45

Epilog: Arvkungadömet nollställs   ................................................................................ 50

Käll- och litteraturförteckning   ...................................................................................... 52



3 
 

Prolog: Mars 1792 

en 29 mars 1792 avlider Gustav III på Stockholms slott. Ett ögonvittne berättar att den 
unge kronprinsen Gustav Adolf vid detta tillfälle i enlighet med grundlagen och 

successionsordningen erhöll sin ”faders thron och Crona”.1 Efter att hertig Karl meddelat 
dödsbudet utropades Gustav IV Adolf till kung och tog ”tro och huldhets Eden af alla 
närvarande”.2 Vid detta ögonblick uppmuntrades rikets innevånare att tillmötesgå dess ”laglige 
Konung och herre med all undersåtlig trohet, nit och lydnad” och uppfylla alla undersåtliga 
plikter.3 Därefter avlade hertig Karl, i egenskap av förmyndare, sin ed.4

Redan tidigt i arvkungadömets historia utsattes det för prövning då Erik XIV fråntogs den 
kronan vid avsättandet 1568. Ännu en utmaning finner vi i Kristinas abdikation, som medförde 
att en ny ätt skulle tillfogas de kungliga attributen och tillika överföras från drottningen. 
Tronföljare har även valts, både på grund av släktskap eller för deras egenskaper.

 
Här tar denna uppsats vid, i övergången från en regent till en annan. Ovanstående situation är 

ett exempel på när arvkungadömet hamnade i otakt. När Gustav III avled efterlämnade han en 
omyndig tronföljare och riket skulle styras av en förmyndarregering. Föreliggande undersökning 
kommer att inriktas på arvkungadömets praktiker rörande dess utmaningar. Ända sedan 
grundläggandet 1544, har arvkungadömet ställts inför många prövningar och ett av de största 
hoten som det kunde ställas inför var en ledig tron. Sålunda behandlar undersökningen frågor om 
maktöverföring, såsom en del av arvkungadömets praktiker. En fråga som kan ställas är – vad 
händer när det går fel? 

5

Denna undersökning ska fokusera på en av dessa utmaningar, närmare bestämt hur tronskiftet 
hanteras inför en omyndig tronföljare. Detta ska ses som ett exempel ur ett bredare perspektiv 
där arvkungadömet nödgats hantera en utmaning. I arvkungadömet är idealfallet att en myndig 
tronföljare tar vid när en regent avlider, vilket är en del av den dynastiska cykeln.

  

6

 

 Tronföljaren 
placeras i detta omlopp vid sin födsel för att sedermera stegvis närma sig tronen. Ett nödvändigt 
steg är att bli myndigförklarad och således få rätten att regera. 

 

 
                                                 

1 [UUB] L508, Hauswolff, Häroldsjournal 1791–1809.  
2 [UUB] L509:a, Hauswolff ceremonialia 2, 1700–1799. 
3 [UUB] L508, Hauswolff, Häroldsjournal 1791–1809. 
4 [UUB] L509:a, Hauswolff ceremonialia 2, 1700–1799. 
5 Exempelvis är Karl August och Karl Johan som valdes pga. att Karl XIII var barnlös. Den förste avled 
oväntat, varför den andre utkorades och blev tronföljare 1810. 
6 För ytterligare insikt i begreppet dynastisk cykel, se Alm 2008, s. 24-25. 
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I. Inför frågan 

öreliggande uppsats ska således undersöka arvkungadömets praktiker – i förhållande till 
myndighet och maktöverföring – då det ställs inför utmaningar. Den utmaning som 

Gustav IV Adolfs omyndighet utgjorde behövde hanteras, vilket i detta fall skedde med en 
förmyndarregering där hertig Karl var förmyndare, i enlighet med de föreskrifter som formulerats 
i 1772 års regeringsform och Gustav III:s testamente. Gustav IV Adolfs omyndighet medförde 
att den dynastiska cykeln hamnade i otakt och rätten att regera fick härbärgeras hos förmyndaren 
till dess att regenten kunde förklaras myndig. Det finns en spänning i det kungliga ämbetet kring 
föreställningarna om myndighet och värdighet. Myndighet betraktas som något tvådelat, där 
utgångspunkten är att myndighet berör rätten till och innehavet av regeringsrätten samt aspekter 
som tangerar makthavarens legitimitetsanspråk. Myndigheten är något som förlänas. Värdighet 
förstås som de uppfattningar som berör det kungliga majestätet och dess upphöjdhet, vilket i 
arvkungadömet är medfött.   

Maktöverföringen i arvkungadömet innefattar föreställningar om kungaämbetet, där monarkin 
formuleras i ett spänningsfält mellan det profana och sakrala. En utgångspunkt för vidare inblick i 
arvkungadömet och kungaämbetet kan göras med föreställningen om den kungliga kroppen. 
Detta härstammar från Ernst H. Kantorowicz, som behandlat medeltida uppfattningar om det 
kungliga ämbetet.7 Under medeltiden möjliggjorde idén om kungens två kroppar ett 
kontinuitetsskapande för maktinnehavet vid regentens bortgång. Den naturliga kroppen 
betraktades som dödlig vilket inte den politiska var. Denna politiska kropp transcenderar det 
jordiska och fungerar som en symbol för det majestätiska samt den gudomliga rätten att regera. 
Kungens två kroppar var i livet formerade till en odelbar enhet.8 Till detta fogades en 
föreställning om två kronor, en materiell och en som utgick från Gud, och personen som erhöll 
den blev odödlig.9 Genom ritualer uttrycktes kontinuiteten mellan den avlidne till den 
efterföljande regenten, vilket låg till grund för devisen: Kungen är död, länge leve kungen.10

Den politiska kroppens förflyttning kunde ske mellan en regents begravning till efterföljande 
regents kröning, vilket var fallet med Gustav Vasa och Erik XIV. Den politiska kroppen kunde 
även förflyttas vid andra tillfällen trots att regenten inte avlidit, som var fallet mellan Erik XIV 
och Johan III, vilket i sig var ett brott mot arvkungadömet. Ytterligare fall återfinns i 
avsättningar, Kristinas abdikation och adoptioner, där den politiska kroppens kommande 

 Denna 
förståelse av det kungliga ämbetet kommer att användas i föreliggande uppsats för att belysa 
arvkungadömets praktiker och hur maktöverföring hanterats. Detta hör även samman med att de 
sakrala och profana perspektiven rörande kungaämbetet är nära förenade.  

                                                 
7 Kantorowicz 1957. 
8 Kantorowicz 1957, s. 7-15; se även Jackson 1984, s. 7. 
9 Kantorowicz 1957, s. 364-365, 384. 
10 Jackson 1984, s. 8; Kertzer 1988, s. 26-28, i Kertzers fall åsyftas övergången mellan Ludvig XIV och 
Ludvig XV. 
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placering fordrat åtgärder och där den rådande eller kommande maktutövningen behövt hanteras. 
Trots att denna föreställning om kungens två kroppar härstammar från medeltida föreställningar, 
är den användbar i studiet av arvkungadömet.11 I detta finns en inneboende kraft med en djup 
uppfattning av kontinuitet där många föreställningar om kungaämbetet fortlevde efter 
medeltidens slut och in i tidigmodern tid, i synnerhet vid kungliga ceremonier. Föreställningen 
om de politiska kropparna fanns inte hos de svenska undersåtarna, emellertid fungerade 
uppfattningen om kungen av Guds nåde som en politisk kropp. Detta användes 
legitimitetsskapande för den naturliga kroppen, där en offentlig retorik brukade uppfattningen 
om förhållandet mellan det gudomliga och kungaämbetet.12

Ovan berördes arvkungadömets hantering vid ett omyndigt regentskap. Detta skedde genom 
att den statsrättsligt reglerade myndigheten, alltså det regerande maktinnehavet, förflyttades. 
Emellertid hanterades detta även ceremoniellt, där myndigheten fogades till personen eller 
personerna som skulle föra regementet, för att senare återföras till tronföljaren under högtidliga 
former. Således visualiserades myndighetens förflyttning i ceremonin och den politiska kroppen 
förenades med tronföljaren. I Gustav IV Adolfs fall, fogades den politiska kroppen till honom 
vid trontillträdet drygt fyra år efter faderns död, för att sedan markeras vid kröningen i 
Norrköping 1800. Då Gustav III avled förvaltades den politiska kroppen av hertig Karl.

 

13

                                                 
11 Se även Grundberg 2005, s. 47, 51, 66, där föreställningen om de två kropparna behandlas i förhållande till 
Gustav Vasas begravning; se även Nordberg 2007, s. 16, där den politiska kroppens applicering på svenska 
förhållanden dryftas.  
12 Nordberg 2007, s. 60. 
13 Detta kommer att behandlas i del III, s. 36-43. 

  
Undersökningsperioden är 1544–1796 där det första årtalet avser arvkungadömets grundande 

och det andra Gustav IV Adolfs trontillträde. Dessutom kommer en utblick till statskuppen 1809 
och dess efterspel att göras. Arvkungadömet fortsatte naturligtvis efter 1809 och det finns två 
anledningar till att inte utöka undersökningsperioden. Den första är uppsatsens omfattning och 
den andra är att arvkungadömet, efter Karl XIV Johans utkorande till tronföljare och 
Bernadotteättens tid på tronen, inte utsatts för prövningar i det avseende som studeras här. Dock 
utsattes det för utmaningar utifrån, beträffande kungaämbetets minskade inflytande.  

Följaktligen kommer arvkungadömet att presenteras från dess grundläggande, vilket kommer 
bidra till bredare förståelse och klangbotten för Gustav IV Adolfs omyndighet, som i den här 
undersökningen utgör ett fördjupande exempel av arvkungadömets utmaningar. För att förstå 
maktöverföringen och myndighetens förflyttning behövs det längre perspektivet i 
arvkungadömet. Väsentligt med Kristinas och Gustav IV Adolfs regementen är att de båda 
lösgjordes från den politiska kroppen. Kristina abdikerade och överlät kronan till Karl X Gustav 
och Gustav IV Adolf blev fråntagen ämbetet vid statskuppen 1809. Av den anledningen kommer 
en kortfattad utblick att presenteras av statskuppens efterdyningar. Syftet blir sålunda att 
undersöka arvkungadömets formering och praktiker. Till detta ska fogas tre ledmotiv som återkommer i 
uppsatsens avslutande kapitel: Vad är en kung, hur blir en kung till och vad händer då det går fel?  
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Till frågan 

Ovanstående ingång mynnar ut i följande fråga: Hur hanterades arvkungadömets utmaningar statsrättsligt 
och hur visualiserades maktöverföringen ceremoniellt? Som nämnts kommer Gustav IV Adolfs 
omyndighet användas som exempel och fördjupning för att besvara ovanstående fråga, eftersom 
det lämpar sig för studerandet av arvkungadömets praktiker. Myndigheten som ett tvådelat 
begrepp mellan regeringsutövande och legitimitetsanspråk samt myndighetens förflyttning hör 
samman med detta. Likaså föreställningen om den kungliga värdigheten, vilket uttryckts i dess 
majestät och upphöjda position. Föreställningen om kungens två kroppar inkluderas som ett 
analysverktyg. En regent behöver inte nödvändigtvis vara krönt för att kunna regera, dock måste 
denne vara myndig. I flertalet fall har maktöverföringen sammanfallit med kröningen, för att 
bekräfta eller betona en position. Det finns flera exempel på kungar som regerat under en längre 
tid utan att ha varit krönta. Gemensamt för dem alla är emellertid att samtliga varit myndiga. 
Maktutövandet har således utövats utan kyrklig sanktion under en tid för flera regenter.14

Maktöverföring & teoretisk ansats 

 
Gustav IV Adolfs fall är intressant av den anledningen att han utropades till kung vid 
Gustav III:s död. Han hade den kungliga värdigheten, dock inte myndigheten. 

Med detta sagt är maktpositioneringen ständigt närvarande för kungaämbetet, där 
legitimitetsanspråk till maktinnehavet medföljer. Påtagligt är att antalet dynastiska komplikationer 
var många under perioden 1544–1796. Det ska påpekas att maktöverföringen och 
arvkungadömets praktiker är något större än bara övergången mellan en begravning och kröning. 
Maktöverföringen är del av en ständigt pågående process. Tidigare forskning har på flera sätt 
inriktats på maktöverföringen mellan begravning och kröning, vilket i arvkungadömet är en 
förhållandevis enkel överföring. Poängen är den, att arvkungadömets praktiker verkat långt före 
en begravning och kröning. 

 

Ovan talades det om myndighet som ett begrepp innefattande två aspekter, dels 
regeringsutövandet, dels legitimitetsanspråk gällande maktinnehav. Denna förståelse av 
begreppets tvådelning kommer att utgöra utgångspunkt i föreliggande uppsats. Efter att 
arvkungadömet grundlades 1544 skulle myndigheten överföras från Gustav Vasa till Erik XIV. 
Detta medförde att arvkungadömet och maktinnehavet behövde legitimeras. Detta har 
behandlats av Malin Grundberg, som undersökt maktöverföringen från Gustav Vasas begravning 
till och med Karl X Gustavs kröning.15

                                                 
14 Nordin 2009, manus under utgivning, exempelvis Karl IX, Gustav II Adolf, Kristina, Karl XI och 
Gustav IV Adolf. 
15 Grundberg 2005. 

 Till detta anläggs ett ritual- och genusperspektiv på den 
pågående statsbildningsprocessen. Grundberg anammar Kantorowicz uppdelning mellan kungens 
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två kroppar i sin studie och använder denna föreställning för att belysa maktöverföring, där ett 
antal av Vasaättens ceremonier studeras. Som Grundberg påpekar blir detta vikigt gällande 
drottning Kristina och maktöverföringen från Gustav II Adolf, då hennes naturliga kropp var 
kvinnlig medan kungaämbetet bar manliga förtecken. Kristinas kröning 1650 fungerade 
bekräftande av hennes makt samtidigt som den tydliggjorde Karl X Gustav som tronföljare.16

Mikael Alm har redogjort för de gustavianska kungarnas försök att vidmakthålla legitimitet 
och makt i ett samhälle där de möttes av nya, allt starkare föreställningar om överheten. Båda 
kungarnas språk och självbild behandlas; även hur oppositionens motbilder utformades. En orsak 
till enväldets fall kan ses i Gustav IV Adolfs misslyckande med att hantera den samtida politiska 
diskursen, vilket medförde att regimen tappade kontrollen – en klar indikator för den absoluta 
kungamaktens förgängelse.

 

17 I föreliggande undersökning kommer Alms uppfattning om makt att 
brukas, där makt ses som ett förhållande mellan två parter där den ena innehar en överordnad 
position gentemot den underlydande. Detta maktinnehav och dess utövning berör även anspråk 
och rätten till skatteuttag och lagstiftning.18 Förenat med maktutövning finns även 
legitimitetsanspråk mellan makthavare och undersåtar, vilket påverkas av huruvida det blir erkänt 
av de underlydande. Relationen mellan dessa parter är följaktligen dynamisk.19

Till källmaterialet 

 Maktöverföringen 
kommer att underbygga förståelsen av hur myndigheten förflyttas och frigörs och 
maktförståelsen kommer belysa hur myndigheten förenas med regeringsutövande och 
legitimitetsanspråk. Då en kung blev myndig, innebar det att rätten till och innehavet av 
regementet övertogs. En tronföljare kan dessutom redan vara myndig under den dåvarande 
regentens regeringstid och överta myndigheten, alltså regeringsrätten, efter företrädarens död, 
abdikation eller avsättning. Myndigheten ska alltså ses i ljuset av föregående resonemang, och när 
den innehas medför detta i förlängningen att någon form av makt också innehas. 

   

Det källmaterial som undersöks i föreliggande uppsats är regeringsformer, testamenten, 
arvföreningar, successionsförordningar, riksdagstryck och kungaförsäkringar. I dessa uttrycks 
föreställningar om arvkungadömet. De innehar dock olika typer av kraft. Till exempel behöver 
inte testamenten nödvändigtvis bära juridisk kraft, om dess innehåll inte var inskrivet i 
grundlagen, vilket var fallet vid Gustav IV Adolfs omyndighet. Det finns flera exempel där de 
efterlevande tagit ställning och åberopat den bortgånge kungens testamentariska formuleringar.20

                                                 
16 Grundberg 2005, s. 197. 
17 Alm 2002. 
18 Alm 2002, s. 27. 
19 Alm 2002, s. 31. 
20 I detta fall kan Gustav Vasas, Karl X Gustavs och Gustav III:s testamenten nämnas som exempel.  

 
Det är i detta fall regeringsformer som äger starkast juridisk kraft, då de innehåller de 
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fundamentala stadgarna för regerandet och även uppför bestämmelser och hanteringssätt inför 
arvkungadömets eventuella utmaningar. Riksdagstryck handlar om sådant material där olika 
beslut fattas. Kungaförsäkringar är de som avlades av regenterna inför deras tillträden eller då de 
stod i begrepp att utkoras till någon position. Flera av dessa dokument trycktes i efterhand.21

Dessutom ska ett ceremoniellt material användas, vilket handlar om ceremonieler och 
journaler som behandlar visualiserandet. Material som producerades i ceremoniernas omedelbara 
närhet kommer att användas, vilket rör till exempel tal och häroldsutrop. För övrigt bör det 
tilläggas att till exempel ceremonielen, vilka trycktes inför högtidliga tillfällen, inte alltid 
överensstämde med verkligheten.

 
Anledningen till att dessa dokument utgör källmaterialet är dels att de kan belysa den 

övergripande problematiken, dels att flera av dessa dokument åberopades även långt efter att de 
skrivits under. Många dokument fungerade stipulerande samtidigt som de var kommunikativa. 
Valet har fallit på det material där kungaämbetet uttryckligen behandlas, vilka erbjuder 
ögonblicksbilder av arvkungadömets praktiker, då det på något sätt utmanats. 

22 Mestadels rör avvikelserna detaljer i de planerade punkterna. 
Likafullt fungerar de väl som källmaterial då de uttrycker arvkungadömets visualisering. 
Detsamma kan sägas om det övriga materialet, där det är de inre formuleringarna som främst 
studeras, i förhållande till arvkungadömet och dess hantering av utmaningar, och inte 
nödvändigtvis hur dess innehåll blev verklighet. Denna ingång bidrar till en spännande kontrast i 
arvkungadömets yttranden, speciellt kan exempel från frihetstiden bli givande, då det som 
uttrycktes inte nödvändigtvis överensstämde med verkligheten. Det källmaterial som brukats är 
det som haft mest betydelse för arvkungadömet. Det rör sig följaktligen om det som definitivt 
berört arvkungadömets utmaningar och hanterandet av dem, vilket handlar om källmaterial som 
tillkommit inför viktiga händelser eller som markerat större förändringar. Flertalet viktiga 
ceremonier och människorna ansvariga för ceremoniernas utformning har uteslutits på grund av 
arbetsekonomiska skäl. Urvalet av källmaterial har skett genom de årtal som varit viktiga för 
respektive period, där betydelsefulla förändringar ägt rum.23 Som påvisas av Cecilia Nordberg har 
den internationella forskningen främst inriktas på England och Frankrike, emellertid var 
kungaideologin förhållandevis enhetlig i Europa, vilket medför att resultaten kan appliceras på 
arvkungadömet i stort.24

                                                 
21 Framöver kommer flera exempel ur källmaterialet hämtas från samma tryck. För att förenkla för läsaren 
har delar av originaldokumentets överskrift infogats i fotnoterna, med standardiserat språk. 
22 Se även Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 2-9, där användandet av ceremonieler som 
källmaterial fördjupas. De tryckta ceremonielen angav vad som skulle ske medan t.ex. journaler skildrar mer 
av vad som hände samtidigt som de hänvisar till eventuella ändringar eller fel. 
23 Med detta menas tiden kring viktiga händelsers epicentrum, dvs. tiden före och efter t.ex. ett tronskifte. 
24 Nordberg 2007, s. 14. 
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Den statsrättsliga kungamakten 

Björn Asker belyser hur grundlagarna står i relation till maktförhållanden, vilket kan förenas med 
Alms maktförståelse som nämnts tidigare. Här menas att relationen mellan de styrande och de 
styrda ses som en följd av överläggningar, såsom riksdagar, där de ledande tillhandahåller allmän 
ordning, rättsväsende och samfärdsmedel. Detta återgäldas av de styrda med skattebetalning och 
lydnad mot överheten.25 Riksdagarna var betydelsefulla för stadfästandet av de formella 
dokumenten.26 Något som varit framträdande för kungamakten är förhållandet mellan regenten 
och undersåtarna. Flera av dessa skyldigheter och plikter formulerades i kungaförsäkran och de 
trohetseder som avlades. Dessa muntliga och skriftliga överenskommelser var ett tillvägagångssätt 
som utökades 1594. Från och med Sigismunds kröning tillades konungaförsäkran till de eder som 
tidigare svurits, vilket ytterligare föreskrev kungaämbetets maktutövning. Regeringsformen 1719 
var enligt Asker en mer modern grundlag och från och med den miste eden och försäkran sin 
betydelse.27 Alltjämt avlades de och behöll mycket betydelse. Vid sådana tillfällen då statsrättsliga 
dokument verifierades, ställdes kungen i fokus och deltagarna blev åskådare.28 Exempelvis kan de 
frihetstida regenterna Ulrika Eleonora och Fredrik I nämnas, där den kyrkliga inblandningen vid 
avläggandet av eden och konungaförsäkran var sekundär i jämförelse med den sekulära och 
rättsliga betoningen.29

Kungamakten kan ses som förhållandevis stark under undersökningsperioden 1544–1796, där 
dock de frihetstida regenterna, Ulrika Eleonora, Fredrik I och Adolf Fredrik fick träda tillbaka till 
förmån för ständerna. Asker belyser hur regenten via sin ed förväntades regera efter ett antal 
premisser tillsammans med rådet. Oftast innebar detta att kungens önskan fick gehör. Dock finns 
det historiska exempel där kungarnas maktutövning sporrat våldsamma reaktioner, med 
avsättning och kungamord till följd.

 

30 Detta kan jämföras med Gustav IV Adolfs avsättning, 
vilken bör ställas i samband med krisen de gamla regimerna genomgick under 1700-talets senare 
hälft. Ideologiska förändringar ägde rum angående synen på överheten med framväxande 
legitimitetsproblem för den enväldiga kungamakten.31

Den tid när kungaämbetet förestods av en kvinna har Grundberg behandlat i förhållande till 
dess manliga förtecken i samband med Kristinas kröning. Enligt Asker innehade Kristinas 
regering samma styrka som Karl X Gustavs.

 

32

                                                 
25 Asker 2007, s. 42.  
26 Grundberg 2005, s. 239-240. 
27 Asker 2007, s. 43; se även Nordberg 2007, s. 41-50, där förhållandet mellan kungen och undersåtarna samt 
deras olika plikter fördjupas; se även Nordin 2009, manus under utgivning, ederna som avlades vid 
kröningarna var en kvarleva från valkungadömet.    
28 Snickare 1999, s. 140-143; se även Grundberg 2005, s. 87-100, där ederna vid Erik XIV:s kröning 
behandlas och vilka roller som fästes till kungaämbetet. 
29 Nordin 2009, manus under utgivning. 
30 Asker 2007, s. 49. 
31 Alm 2002, s. 33-35; Hemström 2006, s. 241. 
32 Grundberg 2005, 167-198; Asker 2007, s. 49. 

 Den andra kvinnliga regenten är Ulrika Eleonora 
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som upphöjdes till regementet efter Karl XII:s död. Hon överlät sedermera tronen till sin gemål 
Fredrik I.33 Det statsrättsliga materialet berör mestadels myndighetssidan av det kungliga ämbetet, 
vilket är föga uppseendeväckande då dess natur var att stadga regeringsutövningen. Dock 
framkommer värdigheten i materialet, i synnerhet i formuleringar som rör till exempel arvsrätt 
eller regementets överlåtande. Dessutom fanns många ytterligare kanaler för kungamakten att 
illustrera sin värdighet, bland annat genom konst, arkitektur och ceremonier. Maktens symboler 
och utspel har även manifesterande karaktär där prakten sände ett klart budskap om avsändarens 
position.34

Kungliga ceremonier och ritualer 

 
 

Ceremonier har alltid varit en närvarande komponent för visualiserandet av kungamakten. För 
Gustav Vasa blev ceremonierna ett inslag för att legitimera maktinnehavet och de omvälvningar 
som statsbildningsprocessen innebar.35 Vid dessa tillfällen gestaltades kungaämbetets legitimitet 
samtidigt som maktresurserna demonstrerades. Ceremonier användes för att gestalta 
maktöverföringen från en regent till en annan, då maktinnehavet och legitimiteten fick en ny 
innehavare.36 Att makten konkret åskådliggjordes var en del av maktlegitimeringen, där den 
kommunikativa aspekten mellan aktörer och åskådare var centralt i ceremonin.37 Ceremonier och 
ritualer är kommunikativa, där deltagandet var av vikt även utan hot om våld.38 Dock var 
representationen av kungamakten och våldsapparatens inblandning påtaglig genom dess närvaro i 
ceremonierna, vilket säkerligen sände ett klart budskap om maktförhållandet samtidigt som den 
utgjorde en symbolisk och praktisk funktion.39

Ceremonins högtidliga och ordnade form visualiserade abstrakta skeenden genom ett konkret 
förfarande, till exempel då regenter myndigförklarades och tog över riksstyrelsen. Genom den 
performativa handlingen bekräftades och gestaltades ett skeende och fick således symbolisk 
potens och legitimitet. Vid sådana tillfällen kunde aktuella föreställningar åskådliggöras, i 
samspelet mellan överhet och undersåtar, för att belysa ett officiellt budskap.

 Genom kommunikationen skapades en 
interaktion med åskådarna där ett budskap åskådliggjordes visuellt och sedermera i tryck. Således 
är ceremonins visuella och kommunikativa utformning lämplig för att belysa kungaämbetets 
myndighet och värdighet, i vilken legitimitetsanspråk och ett dynastiskt förlopp är närvarande. 

40

                                                 
33 Asker 2007, s. 49-50. 
34 Johannesson 1998, s. 22-35; Nordin 2009, manus under utgivning. 
35 Grundberg 2005, s. 14. 
36 Langen 2002, s. 17-18, 24; Grundberg 2005, s. 229. 
37 Kertzer 1988, s. 29-31, 101; Grundberg 2005, s. 16-17; se även Nordin 2009, manus under utgivning. 
38 Kertzer 1988, s. 29; Rothenbuhler 1998, s. 53-54; Grundberg 2005, s. 17. 
39 Ericsson 1994, s. 73; Snickare 1999, s. 180; se även Norrhem 2006, s. 95-96. 
40 Tandefelt 2008, s. 31-32. 

 Genom 
ceremonier och ritualer kunde statsmakten visualiseras för åskådarna. Under sådana 
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omständigheter framhölls ofta en persons betydelse i sammanhanget, både symboliskt och 
handgripligt. Detta kan ställas i relation till de resurser som avsattes, betydelsen av symbolik och 
den kraft ritualer har.41

Beträffande ceremonier måste också tradition inräknas. Det är i själva repetitionen eller 
anknytningen till tradition som vi finner essensen av den ceremoniella karaktären, där en förening 
mellan ord och handling förekommer med kopplingar till i viss mån skapad tradition. Detta 
medför även att ceremonier kan brukas som medel för kontinuitetsskapande; ett tillfälle för 
förändring och konsolidering samt reform.

  

42 Det svenska kröningsceremonielet är ett exempel på 
tradition, där Erik XIV:s kröningsritual användes som underlag, med justeringar och tillägg, fram 
till och med Oskar II:s kröning.43

Visualiserandet av den kungliga myndigheten och värdigheten hör som ovan nämnts samman 
med ceremonier. Den offentliga bilden av monarken fabricerades och projicerades även via fler 
kanaler. Det kungliga självbildsskapandet har varit viktigt för de svenska monarkerna och under 
den tidigmoderna tiden, då makten centraliserades följde det skandinaviska självbildsskapandet 
europeiska trender, exempelvis med gravkor, statsporträtt och ceremonier. De politiska motiv 
som ligger bakom projicerandet av monarken sammanfaller med härskarnas behov av att 
informera och övertyga sina undersåtar. Ett exempel på hur detta motiv materialiserades är 
synbart i de kungliga medaljer som präglades över viktiga händelser.

 

44 Även kröningar, bröllop 
och högtidliga intåg följde europeiska trender, vilket medförde att material trycktes och spreds för 
att nå ut i offentligheten. Dessa beskrev händelsen och fungerade som hyllningsskrifter över 
regenten.45 De kungliga legitimitets- och storhetsanspråken fördes med hänvisning till det 
gudomliga och förgången tid, där historiska analogier eller konstruerad tradition underbyggde 
anspråken.46

De svenska hoven hade en personlig prägel där det ibland bars vardaglig klädsel och där 
arvkungadömet präglades av protestantismen och treståndsläran.

  

47

                                                 
41 Kertzer 1988, s. 2-5, 10-14, 174; Rothenbuhler 1998, s. 16; Chrościki 1998, s. 193; Snickare 1999, s. 8-9; 
Langen 2002, s. 31-33. 
42 Kertzer 1988, s. 42-45; Rothenbuhler 1998, s. 50; Snickare 1999, s. 140; Olden-Jørgensen 2003, s. 243-244; 
se även Nordberg 2007, s. 25-26. 
43 Grundberg 2005, s. 19, 65-66, 69, Uppsala som begravnings- och kröningsstad, som också anspelade på 
traditioner är ytterligare exempel på kontinuitet. 
44 Burke 1997, s. 1-3; Alm 2002. 
45 Burke 1997, s. 3. 
46 Bloch 1973, s. 3-25, förstautgåvan kom ut 1924, vilken blev inflytelserikt för flera forskare, den behandlar 
medeltida föreställningar om kungars helande beröring; Kertzer 1988, s. 53-54; Burke 1997, s. 4; se även 
Nordberg 2007, s. 24, där makten som ett system av bilder behandlas, systemet definierade och legitimerade 
fördelningen av makten. 
47 Burke 1997, s. 7; Nordberg 2007, s. 17. 

 Överheten ställdes inför nya 
retoriska och propagandamässiga utmaningar under 1700-talet. Då förändrades ritualerna och de 
kungliga uttryckssätten i viss mån; från ett sakralt innehåll till ett innehåll som bättre svarade mot 
1700-talets utmaningar och behov. Detta var resultatet av en process där den religiösa 
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legitimerande kraften minskat.48 Ritualernas funktion var att legitimera, där samhällsordningen 
och hierarkier uttrycktes. Detta var en integrerad del i det politiska livet i Europa, där mycket 
resurser lades på praktfulla ceremonier som anspelade på ett känslomässigt tilltal.49

Ett uttryck för den kungliga värdigheten är bruket av regalier, vilka symboliskt kopplades till 
regentens uppgifter. Bland dessa kan exempelvis äpplet nämnas som förknippades med den 
gudomliga sanktionen av regenten. Svärdet förenades med plikten att skydda det goda och straffa 
det onda. Som mest var det tio regalier, normalfallet var dock fem.

  

50

II. Grunden läggs – Arvkungadömets formation och utmaningar 

 Med ovanstående 
resonemang inräknat har ansatsen till undersökningen presenterats. Dispositionen ser ut på 
följande sätt. I det efterföljande kapitlet kommer arvkungadömet att behandlas utifrån 
undersökningens syfte, från dess formation till Kristinas trontillträde. Därefter följer ett kapitel 
rörande den karolinska tiden på tronen med inblick i Karl XI:s trontillträde. Detta följs av 
frihetstiden, delar av Gustav III:s regeringstid och Gustav IV Adolfs omyndighet och 
trontillträde.  

nder 1500-talet genomgick Sverige en process där en centralmakt byggdes upp.51 Från att 
ha varit ett valkungadöme, blev riket ett arvkungadöme vid riksdagen i Västerås 1544.52 

Den efterkommande tiden innehöll stridigheter där arvkungadömet utsattes för prövningar 
förhållandevis kort tid efter dess formation. Från och med beslutet från Västerås, skulle Gustav 
Vasas söner ärva tronen. Under Gustav Vasas regering centraliserades makten, där legitimiteten 
underbyggdes med arvkungadömets införande och föreställningar om gudomlig sanktion.53 Dessa 
anspråk på legitimitet fortgick och nya anspråk behövde göras fortlöpande. Det går inte att undgå 
de ceremoniella inslagen i arvkungadömet och dess betydelse under Vasaättens tid på tronen. 
Ceremonierna hade klangbotten i dokumenten då de ofta gestaltade det som undertecknats. 
Utmaningarna som arvkungadömet mötte under Vasaätten fungerade formerande, pådrivna av 
både yttre och inre prövningar. Till detta räknas avsättningar och omyndiga regenter för att 
slutligen ändas med en abdikation och övergång till en ny ätt. Vasaättens regeringstid kan ställas i 
relation till ett närvarande ritualbehov då samhällets maktförhållanden var stormiga.54

                                                 
48 Jackson 1984, s. 219; Burke 1998, s. 245-254; Grundberg 2005, s. 20. 
49 Grundberg 2005, s. 231-233; se även Nordberg 2007, s. 24-25. 
50 Fogelmarck 1970, s. 9, se även s. 14, de fem är krona, spira, svärd, äpple och nyckel; se även Alm 2002, s. 
67-68, angående Gustav III:s bruk av regalier; se även Grundberg 2005, s. 71-90, där användandet av regalier 
vid Erik XIV:s kröning behandlas; Nordin 2009, manus under utgivning. 
51 Lindqvist & Sjöberg 2006, s. 250-257. 
52 Jfr. Jackson 1984, s. 3-14, för en utläggning om kröningar och övergång från val- till arvkungadöme i 
europeisk kontext, i synnerhet hur franska kröningar utvecklades. 
53 Grundberg 2005, s. 12. 
54 Cannadine 1987, s. 6-8; Kertzer 1988, s. 134. 

  

U 
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Följande kapitel ska belysa arvkungadömets praktiker med utgångspunkt i dess formation. Det 
ska även nämnas att det som kommer att behandlas i efterföljande kapitel främst berör 
maktöverföring samt myndighet och värdighet. Det handlar följaktligen om dess formuleringar 
och uttryckssätt snarare än situationen då de kom till. 

 

Ett endräktigt sammanhang 

En framträdande komponent i arvkungadömets praktiker, är den återkommande retoriken kring 
endräkt och tvedräkt.55 Där det ena betraktas som något eftersträvansvärt och laddat med positiva 
attribut och det andra dess motsats. Ytterligare inslag är att det tidigt i arvkungadömets formation 
understryks hur de församlade slutit upp kring en gemensam sak. Detta rör det övergivna 
valkungadömet och framförallt motvärnet mot den forna danska makten. I detta sammanhang 
presenteras riket som ett kollektiv subjekt, där riket sammanslutits med råd och ständer, 
innevånare och undersåtar, som samfällt ”onödde och otwungne” sammankallats inför det 
förestående beslutet.56 Då beslutet om arvkungadömet fattats gjordes detta med både profana 
och sakrala utgångspunkter. Att myndigheten, och följaktligen den politiska kroppen, skulle ärvas 
sammanfogas till endräktsretoriken med hänvisning till den eniga och beslutsfattande 
församlingen, vars beslut besvaras av Gud.57 Till detta fogas även en laglighetsaspekt där det i 
förhållande till Guds ordning, kollektivet och Sveriges lag, endräktigt avgjorts om arvsrätten till 
tronen.58

Denna endräktsretorik står i kontrast till tvedräkten, där maktöverföringen och myndighetens 
ärvande kopplas till positiva egenskaper. Detta gjordes genom att ställa valkungadömet mot det 
nyinrättade arvkungadömet. Att som tidigare välja regent, resulterade i tvedräkt, där den ”eena wil 
haffua then och then andra then”.

 

59 Sålunda medför arvkungadömets införsel att all skada och 
nackdel som uppstår vid oenighet upphävs framöver.60 Innan beslutet fattades i Västerås 1544 
hade Gustav Vasas regemente utstått prövningar bland annat i form av Dackefejden. Dessa 
inbördes tvedräkter medförde rov, mord och uppror samt ”Blodzuthgiutelse, skadha och 
oförwinnerlighe förderff”.61

                                                 
55 Endräkt och tvedräkt har synonymer i enighet respektive oenighet. 
56 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 175, Arvförening i Västerås 1544. 
57 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 178, Arvförening i Västerås 1544. 
58 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 179, Arvförening i Västerås 1544. 
59 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 176, Arvförening i Västerås 1544. 
60 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 176, Arvförening i Västerås 1544. 
61 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 175, Arvförening i Västerås 1544. 

 Föregående exempel illustrerar föreställningar om arvkungadömets 
praktiker och hanteringen av maktöverföringen från ett inåtvänt perspektiv. Förhållandet mellan 
endräkt och tvedräkt påvisas även med ett utåtvänt perspektiv, där det svenska riket behövde 
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räddas från danskt styre. Genom att befria landet från den danske kungen motverkades 
tvedräkt.62

Denna inriktning på förhållandet mellan endräkt och tvedräkt upprepas vid ett flertal tillfällen 
långt efter arvkungadömets stadfästning. Dess välgörande effekt återkopplas till sambandet 
mellan det inåtvända och utåtvända perspektivet med att Vasaättens uppstigande på tronen och 
den ärvda kronan frälst riket. Liknande tematik repeteras då arvkungadömet utsätts för 
situationer som måste hanteras. Exempel på detta är myndighetens förflyttning till Sigismund och 
även dess förflyttning till hertig Karl efter Sigismunds avsättning. I Sigismunds fall gjordes 
hänvisningar till Gustav Vasa som frälst riket ifrån det danska oket, för att sedan övertyga riket 
att frivilligt och endräktigt besluta, samtycka samt lova och svära att erkänna hans arvingar som 
tronföljare.

 

63 Med 1544 års arvförening var syftet att förekomma och avvärja ”all Twedreckt, 
oenighet och förderf”.64 Myndighetens förflyttning spåras således tillbaka till ursprunget som 
”godwilligen och endrechteligen” bekräftats genom arvföreningen.65 Till detta fogas även den 
sakrala och profana hänvisningen där arvsrätten hänvisas till Gud och successionen som frivilligt 
fastställts.66 Detta kan ställas i relation till att protestantismen användes legitimitetsskapande då 
arvkungadömet grundlades, där den gudomliga sanktionen betonades.67

Sigismunds regemente utmynnande i en maktkamp med hertig Karl där katolicismen påtalades 
som en grundläggande faktor i hans avsättning 1599.

 

68 1604 utropades Karl IX formellt till 
kung.69 I detta sammanhang då myndigheten behövde fogas till Karl IX påvisades den skada och 
fördärv som alternativet innebar. Om inte arvkungadömet efterföljdes skulle riket ställas inför 
”Öfwerhetennes twedrächtige uthwälielse”.70 Karl IX utvaldes emellertid samfällt till 
arvkonung.71 Denna enighet fortplantades sedermera då Gustav II Adolf tillträdde 1611 då 
ständerna ”samptligen och endrächteligen” begärt att han skulle överta regeringen.72

 

 

                                                 
62 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 224, Konung Gustavs testamente 1560. 
63 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 379, Ständernas arvförening 1590. 
64 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 379, Ständernas arvförening 1590; se även s. 480-481, 
Riksdagsbeslut Stockholm 1599, där Gustav Vasa uttalas som förtjänade den kungliga högheten och 
regementet, bl.a. för att han verkat för riket.  
65 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 383, Ständernas arvförening 1590. 
66 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 430, Riksens råd förening med Karl 1594.  
67 Grundberg 2005, s. 103; se även Nordberg 2007, s. 17-19. 
68 Se Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 572-573, 568-569, Norrköpings arvförening 1604, där den 
kungliga värdigheten och regementet skulle överföras till Johan III:s yngsta son hertig Johan trots att denne 
avsagt sig tronföljden, vilket skulle ske om Gustav II Adolf av någon anledning inte skulle bli nästa regent; se 
även, Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 600, Karl IX:s testamente, angående hertig Johans 
frivilliga avsägande, löftet var dock att hertigen skulle erhålla hertigdömen i utbyte. 
69 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 562-563, Norrköpings arvförening 1604, även här hänvisas 
det till Gustav Vasa som räddat riket från inbördes ”oenigheet, Blodzvthgiutelse och allehanda fördärff”. 
70 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 573, Norrköpings arvförening 1604. 
71 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 570, Norrköpings arvförening 1604. 
72 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 195-196, Konungaförsäkran 1611. 
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En tidig mytbildning 

Detta avsnitt berör arvkungadömets praktiker utifrån värdighetsaspekter, vilket ligger nära 
föreställningarna om myndighet. En tydlig beståndsdel rörande kungaämbetets värdighet är den 
tidigt förekommande mytbildningen. Ovan talades det om endräkt, vilket tillsammans med 
välfärd, uppstod om den rätta börden och blodslinjen följdes.73 Gustav Vasa var utgångspunkten 
och den utvalde kungen, som utgjorde roten till tronföljden.74 Värdighetens medfödda 
egenskaper och således dess positiva inverkan på framtiden övergick sedan till tronföljaren som 
var född och kommen av kungligt ”blodh och Stam”.75 I Erik XIV:s fall uttrycktes detta, genom 
att han efter faderns död skulle överta regementet och den ”Konungzlige högheet inträda”, vilket 
påvisar att tronföljaren fästs till den naturliga kroppens värdighet och den politiska kroppens 
myndighet.76 Detta förstärks med övertagandet av regalierna som är konkreta och symbolladdade 
föremål, där den kungliga kronan och spiran skulle överlåtas. Tronföljaren och dess 
efterkommande tillägnas således ”Mayestet, Högheet och Woldh” att njuta, bruka och behålla.77 
Erik XIV var den som stod närmast till ”Werdighet och Konugzligit Embete”, vilket påvisades 
genom användandet av Gustav Vasa som anslag, en kung av Guds nåde tillsammans med en 
inneboende värdighet, hänvisat till den gudomliga och profana sanktionen samt kunglig ”Linia, 
Slächt, Byrdh och Blodh”.78 Den gudomliga sanktionen betonades med att Gud varit delaktig i 
att utse honom till den kungliga kronan och värdigheten.79 Om Erik XIV skulle avlida utan 
arvingar skulle Johan ta plats på tronen på samma sätt som brodern.80 Detta kan jämföras med 
Johan III:s tillträde där avsättningen behövde legitimeras, samtidigt som styrkan i arvkungadömet 
och att det motsägelsefulla med att detronisera en regent som erhållit sitt regemente från Gud 
behövde hanteras. Vid riksdagen 1569 säkrade Johan III sitt maktinnehav, vilket behövde rättsligt 
stöd.81

Den inneboende värdigheten genom släktskap, vilket var delaktigt i myndighetens förflyttning, 
framkom efter Johan III:s död. Då Sigismund var i Polen skulle hertig Karl förestå riket i dennes 
frånvaro i egenskap av arvfurste och den ”förnembligeste” i riket då kungen var utrikes.

 

82

                                                 
73 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 176, Arvförening i Västerås 1544. 
74 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 177, Arvförening i Västerås 1544. 
75Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 223, Ständernas föreskrivning om trohet mot Erik 1560, just i 
detta fall hänvisas det till Erik XIV. 
76 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 180, Arvförening i Västerås 1544. 
77 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 227, Konung Gustavs testamente 1560.  
78 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 177; se även s. 178-179, Arvförening i Västerås 1544. 
79 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 226, Konung Gustavs testamente 1560. 
80 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 180; se även s. 181, Arvförening i Västerås 1544, hur kunglig 
värdighet och regemente förflyttas hos Vasasönerna ifall den äldre brodern avlider utan arvingar. 
81 Grundberg 2005, s. 105-119. 
82 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 431, Riksens råd förening med hertig Karl 1594; se även Alla 
Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 390-391, hertig Karls försäkring i Sigismunds frånvaro 1593; Alla 
Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 423-424, Regementsordning för hertig Karl 1594, där förhållandet 
mellan Sigismund och hertig Karl föreskrivs. 

 Detta 
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hör även samman med att hertig Karl var näste man i arvföreningen efter Johan III:s söner.83 
Den yngre brodern skulle överta regementet fullkomligt om Johan III avled utan arvingar, annars 
skulle den kungliga ”wärdigheet och Regemente” övergå till sönerna i åldersordning.84 
Mytbildningen om släktskapet realiserades likaså då Karl IX blev kung, där det även gjordes 
återkopplingar till föreställningarna om endräkt och det forna valkungadömet. Det inrikes fördärv 
och oenighet som detta ledde till blev följden av att den ”rätte Linien, Byrdan eller Successionen 
icke achtat bleff”.85 I detta fall var det enda sättet att uppnå endräkt genom att den ”rätte Byrdz 
och Blodz Linien” efterföljdes.86 Detta kan jämföras med mytbildningen om kungliga blodsband, 
som gradvis utvecklades under 1400-talet och blev del av legitimeringsarsenalen för franska 
kungligheter.87

Ett föränderligt århundrade för släkten Vasa 

 
 

Vasaättens inledande tid på tronen var stormig och arvkungadömet utsattes för en stor prövning 
tämligen kort tid efter dess grundläggande, då Erik XIV avsattes 1568. I Gustav Vasas testamente 
skulle riket delas mellan bröderna med Erik XIV som erkänd regent.88 När sedan Johan III 
tillträdde behövde detta legitimeras och således skulle den politiska kroppens kraft bevaras 
samtidigt som den naturliga byttes ut. I detta skede angreps Erik XIV:s myndighet och värdighet 
dock utan att smutskasta släktskapet med fadern. Han hade missbrukat sin myndighet och agerat 
ovärdigt. Det hänvisades till att han agerat tyranniskt och att han gift sig med sin frilla som också 
krönts till drottning.89 Den avsatte regenten hade brutit mot Guds ordning och för den skull 
förverkat både inför Gud och människor all sin ”Konglige högheet och rettighet”.90 Ytterligare 
anledning till avsättandet var att det som svurits vid kröningen inte hållits och således hade 
faderns testamente, eder och löften samt sedvänjor och lag frångåtts.91

                                                 
83 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 392, Riksens råd förskrivning given hertig Karl 1593. 
84 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 381, Ständernas arvförening 1590. 
85 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 562, Norrköpings arvförening 1604. 
86 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 573, Norrköpings arvförening 1604. 
87 Jackson 1984, s. 160-163. 
88Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 238, 240-241, Konung Gustavs testamente 1560; se även 
Grundberg 2005, s. 53 f., där Erik XIV:s ceremoniella förberedande för kungaämbetet och hans maktinnehav 
behandlas i anslutning till Gustav Vasas begravning; se även s. 69 ff., angående maktkampen mellan 
Vasasönerna, där t.ex. kröningen utformades för att legitimera det förflyttade maktinnehavet; se även 
Ericsson 2007, s. 69. 
89 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 287, 307, Erik XIV:s avsättande 1569; se även, s. 290; se 
även Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 315, hertig Karls försäkring 1569; se även Alla Riksdagars 
och Mötens beslut, 1521–1727, s. 382, Ständernas arvförening 1590, där Erik XIV och hans arvingar för evig tid 
förlorat arvsrätten bl.a. pga. tyranniska regementet och giftermålet; se även Grundberg 2005, s. 126-132, där 
fördjupning görs angående Erik XIV:s avsättning. 
90 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 308-309, Erik XIV:s avsättande 1569; se även Grundberg 
2005, s. 117-119, där propagandan bakom Erik XIV:s avsättning behandlas. 
91 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 288-289, Erik XIV:s avsättande 1569; se även s. 482, 
Riksdagsbeslut Stockholm 1599. 

 Dessutom hade han 
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rubbat den högaktade endräkten genom att ge upphov till inbördes oenighet.92 Då Erik XIV 
avsattes användes Johan III:s kröning specifikt för att belysa den religiösa legitimiteten för 
innehavet av kungaämbetet och hur maktöverföringen förflyttades till honom. Avsättningen hade 
formellt redan ägt rum på praktisk och institutionell nivå.93

Liknande utmaningar ägde rum beträffande Sigismund och Karl IX, dels med förhållandet 
dem emellan då Sigismund var i Polen, dels det som föranledde Karl IX:s trontillträde och 
Sigismunds avsättning. Karl IX styrde Sverige parallellt med Sigismund, som både tillhörde 
arvkungadömet och var vald kung.

 

94 Dessutom väntade Karl IX tre år med att krönas från att 
formellt blivit kung 1604, vilket föregåtts av ett reellt maktinnehav från 1599. Troligen fungerade 
hans kröning bekräftande snarare än överförande, av den anledningen att Karl IX redan hade 
makten och att den nådde sådan styrka att han kröntes 1607. Emellertid hyllades Karl IX som 
kung av ständerna vid riksdagen i Linköping 1600 trots att han formellt inte ville det. Detta kom 
till uttryck att han förvägrat sig att krönas, dock bekände ständerna honom som kung oavsett om 
det blev ”fulfolgdt medh the Ceremonier ther til brukelige” och hans son som efterträdare.95

Då Sigismund var frånvarande skulle hertig Karl tillsammans med rådet sköta rikets 
angelägenheter utifrån vad religionen, lagen samt vad friheter och privilegier fordrade.

 

96 Hertigen 
var ”förman och Rijksens föreståndare” i egenskap av arvsfurste då Sigismund var utrikes, vilket 
visar hur myndigheten förlänades till en person med inneboende värdighet.97 När sedan 
Sigismund avsattes 1599 förflyttades myndigheten till Karl IX på ett liknande sätt som skedde vid 
Erik XIV:s avsättning.98 Sigismund hade brutit mot sin ed och likaså Gustav Vasas testamente.99 
Dessutom hade Sigismunds religiösa hemvist och ageranden orsakat oenighet, i synnerhet då 
trupper sändes till Sverige.100 Under Karl IX:s regemente stadgades att regenten framöver måste 
vara bosatt i Sverige och inte heller ha något annat kungarike.101

                                                 
92 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 293, Erik XIV:s avsättande 1569; se även Alla Riksdagars och 
Mötens beslut, 1521–1727, s. 563, Norrköpings arvförening 1604. 
93 Grundberg 2005, s. 120-125, Johan III:s kröning liknade broderns, då ceremonielet i huvudsak var 
detsamma. Anmärkningsvärt är den betonade säkerheten, då knektar omgärdade processionen mot 
domkyrkan. Tillika innehöll Johan III:s kungaed i princip samma löften som Erik XIV:s. 
94 Polen var valkungadöme. 
95 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 502-503, Riksdagsbeslut Linköping 1600. 
96 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 431, Riksens råds förening med hertig Karl 1594. 
97 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 431, Riksens råds förening med hertig Karl 1594; se även 
Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 390-391, hertig Karls försäkring i Sigismunds frånvaro 1593. 
98 Se Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s 486-487, Riksdagsbeslut Stockholm 1599, för den formella 
avsägningen av Sigismund. Dock skulle sonen ingå i tronföljden om denne skickades till Sverige, där hertig 
Karl skulle agera förmyndare, detta avsades i Riksdagsbeslutet i Linköping 1600, se s. 496-497 samt s. 497-
501, där olika alternativ behandlas. 
99 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 472-475; Förening emellan Ständerna i Jönköping 1599; s. 
482-483, Riksdagsbeslut Stockholm 1599; s. 495, Riksdagsbeslut Linköping 1600; s. 597, Karl IX:s 
testamente; s. 564-565, Norrköpings arvförening 1604. 
100 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 472-475, Förening emellan Ständerna i Jönköping 1599; s. 
482-483, Riksdagsbeslut Stockholm 1599; s. 565-569, Norrköpings arvförening 1604; se t.ex. Lindqvist & 
Sjöberg 2006, s. 242-247, för ytterligare insikt i stridigheterna. 
101 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 575-576, Norrköpings arvförening 1604. 

 Precis som fadern hade Karl IX 
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gudomlig sanktion, då Gud försett honom med den regerande ”wyrdigheet”.102 Detta förhållande 
underströks med att Karl IX blev den ”fulkommelige rätte Regerande Konung och öfwerheet”, i 
enlighet med Gud och världsliga stadgar.103

Omyndighet hanterades ett antal gånger under Vasaättens tid på tronen. Här inkluderas inte 
Kristina eftersom det behandlas i nästkommande kapitel. I arvföreningen från 1590 skulle den 
närmste av samma ”Kongelige blodh, och nu af fädernät” bli målsman för tronföljaren och 
tillsammans ”medh fleere gode Männ” som utsetts, styra riket i enlighet med lagen.

 

104 
Gustav II Adolf var 17 år då han tillträdde regeringen 1611 och riket hade styrts en kort tid av en 
förmyndarregering efter faderns död.105 Enligt faderns testamente skulle myndighetsåldern infalla 
vid 24 år, och efter att försäkran avlagts skulle inslussningen till regeringen inledas i 18-
årsåldern.106 Emellertid tidigarelades myndighetsdagen för Gustav II Adolf eftersom samtycke 
uppstod med ständerna, då de ansåg honom mäktig och myndig nog till ”fulkomblig regering” 
samt duglig att med rådet kunna besluta om rikets angelägenheter.107

En drottnings omyndighet – Kristina 

  
Det framkommer att den politiska kroppen haft en tämligen brokig förflyttning under 1500-

talet och att den inte alltid varit närvarande i just maktöverföringen mellan begravning och 
kröning. På sätt och vis har den delats och kan därför även appliceras i andra hänseenden än bara 
vid maktöverföring. Grundberg behandlade den politiska kroppens förflyttning och 
maktöverföring och omständigheterna kring Sigismund och Karl IX vållar viss problematik ur 
maktöverföringsaspekten. Visserligen var det självklart att den politiska kroppen främst tillhörde 
Sigismund då han var kung, men trots detta delades den med Karl IX i den mån att han förestod 
riket. Vidare förflöt relativt lång tid mellan Karl IX:s reella maktinnehav till dess han kröntes, 
vilket medför att maktöverföringen av den politiska kroppen hanterades olika i hans fall, i den 
meningen att den inte ägde rum vid hans kröning. Den politiska kroppen fick han således före sin 
kröning, vilken endast bekräftade den och hans maktinnehav. 

 

Kristina föddes i december 1626 och blev den som skulle säkra Vasaättens plats i tronföljden, då 
manssidan dog ut i och med Gustav II Adolfs fall i Lützen. Det fanns en förhoppning om att 
Kristina skulle ingå giftermål och på så sätt trygga ättens fortlevnad. Dessutom fanns ett antal 

                                                 
102 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 596, Karl IX:s testamente 1605; se även Alla Riksdagars och 
Mötens beslut, 1521–1727, s. 569, Norrköpings arvförening 1604. 
103 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 570, Norrköpings arvförening 1604. 
104 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 382, Ständernas arvförening 1590; se även s. 383 om 
myndighetsålder och inslussning till regerandet. 
105 Se även Ericsson 2007, s. 65, Gustav II Adolfs legitimitet var inte oomstridd, Karl IX sågs av flera som 
usurpator där Sigismund betraktades som den laglige kungen. 
106 Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, s. 606, Karl IX:s testamente 1605; se även s. 609-611, för 
förmyndarregeringens utseende enligt testamentet. 
107 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 196, Konungaförsäkran 1611. 
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kandidater tillgängliga.108 Trots att successionen i 1604 års arvförening medgav kvinnlig tronföljd, 
lämnades den nya styrelsen förhållandevis oförberedd vid kungens bortgång. En 
förmyndarregering sattes att regera under Kristinas omyndighet.109 Begravningen förrättades i 
Riddarholmskyrkan två år efter att kungen stupat, då den politiska kroppen skulle frigöras. Den 
storartade begravningens sorgbetoning förstärktes med att det inte fanns någon tillträdande 
regent.110 Vid själva ceremonin bars regalierna fram då kungen lades ner i graven, vilket speglade 
den kommande styrelsen, med undantag av att Axel Oxenstierna inte deltog på grund av 
utlandsvistelse.111 Tronföljarens minderårighet medförde att begravningsceremonin inte 
utformades som en visualisering av kungaämbetets förflyttning till Kristina. Hela 
begravningsceremonin var en manligt betonad förrättning och trots att Kristina var tronföljare 
sattes hon inte i en sådan position. Visserligen var hon ett barn, men det hade inte påverkat den 
treårige Sigismunds placering då Johan III kröntes. Kristinas position samspelade följaktligen 
med omständigheterna; hon skulle inte regera och sålunda blev begravningen en adlig 
angelägenhet då regementet skulle övertas av förmyndarregeringen. Den politiska kroppen 
övervintrade i förmyndarregeringens ägo då Gustav II Adolfs naturliga kropp lagts till den eviga 
vilan.112

En laglig  betoning 

 
 

Förmyndarregeringen som styrde riket 1632–1644 reglerades av regeringsformen från 1634 och 
var sammansatt av Axel Oxenstierna och de fem riksämbetsmännen.113 I regeringsformen 
framfördes förhållningssätt för hur landet under de omyndiga åren skulle förestås och hur 
drottningen ”blifva ved Sveriges crono och dess höghet” på rätt sätt bevarat, vilket pekar på en, 
från ständerna omvårdande retorik av det kungliga ämbetet.114 Kristina skulle även avlägga 
försäkran då myndig ålder uppnåtts.115

                                                 
108 Weibull 1931, s. 9-10. 
109 Grundberg 2005, s. 141. 
110 Grundberg 2005, s. 155, 162; se även s. 149-154, för begravningsförberedelser, se även s. 163-165, 
Kontinuiteten i Gustav II Adolfs begravning var inte framträdande då ingen återknytning till Gustav Vasa 
eller Vasagraven gjordes. Istället kopplades Riddarholmskyrkan till Magnus Ladulås och att förändringen 
berodde på omständigheterna. 
111 Grundberg 2005, s. 155-156, 159. 
112 Grundberg 2005, s. 158, 160, 164-165; se även, Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 926, 
Ständernas betänkande och råd om drottningens upptuktning 1635, angående Kristinas uppfostran och 
hennes kommande öde som regent. 
113 Weibull 1931, s. 20; Asker 2007, s. 43, 50-51, regeringen anordnades efter Gustav II Adolfs anvisningar, 
vilket innebar att den styrdes av Oxenstierna och hans släktingar. Således blev högadelns ställning starkare.  
114 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 1-2, Regeringsformen 1634. 
115 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 851, Stockholms riksdagsbeslut 1633. 

 Angående den statsrättsliga hanteringen av Kristinas 
omyndighet, framkommer flera formuleringar som hänvisar till laglighet och stadgar, som i sig 
skulle reglera omyndigheten. Stadgarna skulle motverka oenighet, vilka till exempel fanns i det 
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forna ”ovisse tvistachtige konungevalet” och i religions- och regeringsfrågor.116 I detta fall sågs 
1634 års regeringsform som botemedlet för ett oreglerat regemente, till exempel vid kungens liv, 
död, när- och frånvaro, sjukdom samt omyndige år.117

Vid omyndighetens statsrättsliga hantering syns myndighetens förflyttning i formuleringen om 
att anvisningar fordras under förmyndarregeringens tid vid regementet. Behovet av direktiv 
sammankopplas med att konungen skulle behålla sin höghet, rådet sin myndighet och ständerna 
sin rätt och frihet om detta genomförts.

 

118 Till myndighetens förflyttning uttrycks ett skydd för 
arvkungadömet med hänvisningen att ingen ”allena all myndighet tilldraga” till den frånvarande, 
sjuke eller omyndige konungens nackdel.119 Ytterligare exempel är att ingen lag fick stiftas ”emot 
eller till arfföreningens och konungens præjudicum”.120 Flera regeringsärenden skulle skötas av de 
fem kollegierna, men samtidigt som kungens ”rätt och höghet” förblev oförskränkt och i ingen 
”motto förminskat”.121

Ingen kunde heller bli adlad under omyndigheten, vilket härrör från den kungliga värdigheten 
och kungaämbetets rätt att adla.

 

122 Ytterligare säkerhetsåtgärder infogas angående om kungen 
skulle efterlämna sig en omyndig tronföljare eller ogift dotter vid sin död. I sådant fall skulle 
rikets ämbeten veta och hantera sina uppgifter tills regenten blev myndig eller gift.123 I detta fall 
skulle de fungera som målsmän och förmyndare tills konungen blev myndig eller gift om 
regenten var utomlands eller avled.124 Om den kungliga ätten dog ut utan tronföljare, fastslogs 
det att de ”fem höge embeten med riksens råds råd” tillsammans med ständerna skulle besluta 
om förenandet med en annan kung.125

Förmyndarregeringen under Kristinas omyndighet hade makt ”såsom sagdt är, efter Sveriges 
lag” att föra regementet.

 

126 När sedan regenten tillträdde skulle denne ha makt att godkänna eller 
upphäva de beslut som fattats under förmyndarskapet, vilket påvisar myndighetens förlänade 
beskaffenhet.127 Liknande förhållanden gällde utrikespolitiken.128 Ytterligare ett prov på 
förhållandet mellan regeringen och kungamakten beträffande myndighetens förflyttning, återfinns 
i att alla bud eller förbud, akter och skrivelser skulle undertecknas med konungens eget namn och 
sigill – oavsett om denne var omyndig.129

                                                 
116 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 5-6, Regeringsformen 1634. 
117 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 6, Regeringsformen 1634. 
118 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 2, Regeringsformen 1634. 
119 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 2, Regeringsformen 1634. 
120 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 37-38, Regeringsformen 1634. 
121 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 8, Regeringsformen 1634. 
122Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 38, Regeringsformen 1634. 
123 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 34-35, Regeringsformen 1634. 
124 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 35, Regeringsformen 1634, de som 
omnämns här är de höga ämbetsmännen, drotsen, marsken, amiralen, kanslern och skattmästaren. 
125 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 40, Regeringsformen 1634. 
126 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 38-39, Regeringsformen 1634. 
127 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 38-39, Regeringsformen 1634. 
128 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 40, Regeringsformen 1634. 
129 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 35, Regeringsformen 1634. 

 Dock var det nödvändigt att de även undertecknades av 
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de närvarande ämbetena eftersom det ”ingen kraft hafva, med mindre det af alle höge embeten 
eller deres substituter”.130

En myndighetsceremoni i december 

 
  

I slutet av 1644 tillträdde Kristina riksstyrelsen. Tillfälle skildrades av riksdrotsen greve Per Brahe 
d y, som närvarade vid ceremonin. Den 7 december överlämnades regementet till Kristina från 
regeringen och rådet. Efter att riksdagsbeslutet och drottningens försäkran upplästs för ständerna 
i riksalen, gick ämbetsmän samt riksråd och ställde sig i en halvcirkel kring Kristina. Genom ett 
tal överlämnade rikskanslern regementet till drottningen. Brahe berättar senare att han 
eskorterade drottningen ut ur salen. Detta följdes av att kanonsalut gavs och att det på kvällen 
hölls fyrverkeri. Dagen efter firade drottningen sin födelsedag varpå hon blev lagligen myndig.131

I sin försäkran tilltalade hon männen som regerat under de omyndiga åren och framförde hur 
riket och hennes ”kongelige höghets, rättighets, herlighets och rätts oförkränkte och oförkortade 
erhållande” vårdats tills drottningen kommit till den fullkomliga regeringen.

 
Myndigheten som förflyttades till förmyndarregeringen vid Gustav II Adolfs begravning 
överfördes här på liknande sätt tillbaka till Kristina. 

132 Därefter önskades 
det från Kristina att dessa män skulle bistå henne i regeringen och i det ”höge kongelige vilkor” 
som Gud låtit henne födas till.133 I Kristinas försäkran finns liknande formuleringar kring 
värnandet om religionen som det gjorde hos fadern och att hon skulle styra riket efter sin avlagda 
ed. Vid samma tillfälle bekräftade hon inte heller regeringsformen från 1634, dock skulle hon 
rätta sig efter hur den var författad.134 Framöver blev tronföljden ett viktigt politiskt spörsmål, 
vilket var en av anledningarna till att hon fyra år efter sin kröning abdikerade, till förmån för sin 
kusin Karl Gustav.135

Övergången till en ny ätt 

 
 

Mycket av regerandet fortlöpte på samma sätt som det gjort under förmyndartiden, där 
regeringsärenden behandlades av riksrådet.136

                                                 
130 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 35, Regeringsformen 1634. 
131 Grönstedt 1911a, s. 29-30; Grönstedt 1911b, s. 65-66; se även Karle 2008, s. 117. 
132 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 203-204, Konungaförsäkran 1644. 
133 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 204, Konungaförsäkran 1644. 
134 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 205-206, Konungaförsäkran 1644. 
135 Weibull 1931, s. 12-16; Lindqvist & Sjöberg 2006, s. 383-384, giftermål krävdes enligt 1604 års 
arvförening. 
136 Weibull 1931, s. 20-21. 

 En tid efter trontillträdet sökte Kristina att politiskt 
stärka kungamakten, vilket lyckades i den mån att Axel Oxenstierna förlorade inflytande. Dock 
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var inte tronföljden fastställd.137 1650 kröntes Kristina i Stockholm.138 Samma år formulerades 
1650 års arvförening där Karl Gustav blev utsedd till arvsfurste och där det stadgades att hans 
arvingar stod på tur till tronen.139 Övergången till Karl Gustav belystes redan vid Kristinas 
kröning, samtidigt som en maktlegitimering ägde rum. Sålunda kan överföringen mellan drottning 
och kusin ses som iögonfallande.140 Karl Gustavs egenskap som tronföljare förstärktes även 
genom att hans släktskap med Vasaätten fungerade kontinuitetsskapande, parallellt som han 
ikläddes föremål som belyste hans framtid.141 Angående Kristinas position i sitt ämbete, lyftes det 
fram att hon var regent framför sitt biologiska kön. Likaså betonades hennes ursprung ur 
Vasaätten och släktskap med Gustav II Adolf, samtidigt som hon kallades kung och erhöll 
regalierna – där flera hade manliga förtecken. Föreställningen om den politiska kroppen utgick 
från ett patriarkalt system, vilket gjorde Kristinas ämbetsinnehav tvetydigt. Hon var kung och 
hade värdigheten samtidigt som hon var kvinna. Den politiska kroppen blev framträdande 
eftersom den naturliga var svårhanterlig.142

1654 abdikerade Kristina. På liknande sätt som övergången mellan Erik XIV och Johan III var 
detta ett brott mot arvkungadömet. Dock var tronen inte ledig, då en ny ätt skulle ta plats.

 Anmärkningsvärt är att Kristina väntade till 1650 med 
att krönas, vilket kan tolkas som att maktöverföringen ägde rum 1644 för hennes del. 

143 Vid 
abdikationen, som efterföljdes av Karl X Gustavs kröning, avgick Kristina muntligt, skriftligt och 
ceremoniellt. Makten fråntogs Kristina genom en världslig ceremoni. Både abdikationen och 
kröningen ägde rum i Uppsala, där det vid riksdagen var ett högt deltagande, vilket gav tyngd åt 
det formella maktskiftet.144

Det tydliggjordes att det var genom Gud och Kristina som Karl X Gustav nått sin position 
som tronföljare. Likaså hade ständerna av fri vilja tagit beslutet.

 

145 Genom abdikationen erhöll 
den nye regenten ”Rikes Crono, scepter och regering, och allan then rett och rettighet” som 
Kristina varit född och berättigad till.146 Med Karl X Gustavs försäkran blev det lagligt och 
stadfäst.147

                                                 
137 Weibull 1931, s. 22-25 . 
138 Se Grundberg 2005, s. 172-187, för ytterligare insikt angående Kristinas kröning. 
139 Grundberg 2005, s. 169, redan året innan hade Karl Gustav erkänts som tronföljare om drottningen skulle 
avlida utan efterträdare; se även Asker 2007, s. 46. 
140 Grundberg 2005, s. 187 
141 Grundberg 2005, s. 188-189. 
142 Grundberg 2005, s. 190-198; se även Nordberg 2007, s. 22-23, där även en jämförelse mellan Elisabeth I 
och Kristina görs.  
143 Se även Grundberg 2005, s. 199-200, 225, där övergången till den Pfalziska ätten ytterligare fördjupas. 
144 Grundberg 2005, s. 204. 
145 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1106, Ständernas förklaring över Karl Gustavs succession 
1649; se även s. 1208-1216, Drottning Kristinas abdikationsskrift 1654, där Karl X Gustavs position 
behandlas samt hur abdikationen föreskrivs; se även s. 1224-1228, Riksdagsbeslut Uppsala 1654, som 
ytterligare behandlar abdikationen och det kommande regementet; se även Grundberg 2005, s. 206-216, där 
maktöverföringen och Karl X Gustavs kröning behandlas.  
146 Bihang utaf Åtskillige allmenna Handlingar, 1529–1698, s. 336, Drottning Kristinas abdikationsakt 1654. 
147 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1223, Konung Karl Gustavs försäkring given Drottning 
Kristina 1654. 

 Genom att kungen accepterat utkorandet hade rikets trygghet och religion säkrats 
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samt att privilegierna och friheterna skulle skyddas av en konung som skulle verka för 
välfärden.148 Ovan nämndes tronföljarens släktskap med Vasaätten, vilket förstärktes med att 
Karl X Gustav var ”aldeles en Swensk boren” och av den anledningen uppfostrad i landets 
religion, språk, lag och seder, samt att han hyllades för sina dygders skull och för att ha vågat sitt 
liv för riket.149 Detta kan relateras till det tidigare sättet att välja kung, där förbindelse med 
föregående regenter var betydelsefullt.150 Följaktligen framställdes Karl X Gustavs tillträde som 
kungaämbetets kontinuitet. Emellertid deltog inte Kristina vid kröningen och kungen var inte 
närvarande vid riksdagen eftersom deras relation var problematisk.151

En kungs omyndighet – Karl XI 

 Här kan 
maktöverföringsprocessen ses angående Karl X Gustavs trontillträde, då den inleddes 1649 och 
nådde sin höjdpunkt och bekräftades 1654. Följaktligen överfördes myndigheten och värdigheten 
stegvis, både statsrättsligt och ceremoniellt. 

  

Karl X Gustavs tid på tronen blev kort. Blott sex år efter sitt tillträde avled han efter en tids 
sjukdom och arvkungadömet ställdes återigen inför utmaningen med en omyndig tronföljare. 
Frågan hade kommit på tal om hur riket skulle styras om kungen avled och därför nedtecknades 
ett testamente efter att Karl X Gustavs sjukdomstillstånd förvärrats.152 Den unge tronföljaren 
hyllades efter kungens bortgång och riksrådet avlade eden.153 Den storslagna begravningen 
fungerade som en visualisering av stormakten. En lång och ståtlig procession förde det kungliga 
liket mot huvudstaden, en resa som haft sin start i södra Sverige och pågått under sex veckor. 
Begravningsprocessionen som utfördes i Stockholm hade propagandamässiga funktioner, där 
kungens ärorika person tydliggjordes. Dessutom skulle Sveriges makt och rikedom framhävas 
utåt samtidigt som kungadömets legitimitet och position underströks inåt. Den unge Karl fick 
symboliskt ledas efter den kungliga kistan som bars av 36 överstar i antågandet mot 
Riddarholmskyrkan.154

                                                 
148 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1227, Uppsala riksdagsbeslut 1654.  
149 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1106, Ständernas förklaring över Karl Gustavs succession 
1649; se även Grundberg 2005, s. 220-224, där kungen och drottningens roller behandlas. Karl X Gustav i 
egenskap av man, militär och släktskap betonades, och vid kröningen ikläddes kungen de kungliga rollerna, 
där kontinuiteten underströks. 
150 Grundberg 2005, s. 223. 
151 Grundberg 2005, s. 217-218; se även s. 223, där ceremoniernas koppling till kontinuitet behandlas, 
abdikationen hade ingen tidigare ceremoni som förlaga; se även Sööberg 2007, s. 141-142, 149-155, där Karl 
X Gustavs kröning, dess legitimerande syften och kungens roller behandlas. 
152 Wittrock 1908, s. 1-3. 
153 Rystad 2001, s. 11. 
154 Rystad 2001, s. 11-13. 
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Förmyndarregeringen som skulle styra riket innefattade änkedrottningen, som skulle inneha 
två röster och hertig Adolf Johan som även skulle deltaga i kronprinsens uppfostran.155 
Kungahusets deltagande i styret hörde samman med att ytterligare trygga och befästa 
kronprinsens position.156 Dock uppstod gnissel vid riksdagen 1660 gällande den avlidne kungens 
vilja eftersom vissa önskade att maktcentreringen inte skulle bli för stark kring kungafamiljen. 
Rådet och ständerna ställdes inför en maktkamp om den kommande maktstrukturen där även 
testamentets giltighet som lag ifrågasattes. Slutligen fick rådet backa till förmån för ständerna.157

Ytterligare en fråga vid riksdagen 1660 rörde regeringsformen. Här drevs linjen från 
riddarhuset att 1634 års regeringsform skulle, efter omarbetning gälla som lag under en myndig 
kung. Rådet höll med i viss mån, med åsikten att tillägg skulle göras i regeringsformen, en åsikt 
som delades av de lägre stånden – dock skulle den endast vara gällande när regenten var 
omyndig.

  

158 Regeringsformen som reglerat Kristinas omyndighet blev aktuell för den unge 
Karl XI tillsammans med att ett tillägg formulerades, vilket i förlängningen stärkte riksdagens 
inflytande på bekostnad av förmyndarregeringen.159

En förmyndarregering formeras 

 
 

Den kungliga myndigheten skulle förlänas till förmyndarregeringen, som till sitt innehåll redan 
hade kunglig värdighet genom änkedrottningen. Tillika hänvisade Karl X Gustav i sitt testamente 
till successionsrätten från 1650 och 1654, och således påminde han om tronföljarens position.160 
Förmyndarregeringen skulle föra och förestå riket i enlighet med Sveriges lag och uppfostra 
tronföljaren till ”alle Konungzlige och Christelige dygder”.161

Myndighetens förflyttning exemplifieras vid ett flertal tillfällen angående undertecknandet av 
olika akter, där regeringen skulle föras i konungens namn, vilket konungen kunde ratificera när 
han nådde sin myndighetsålder.

 

162

                                                 
155 Wittrock 1908, s. 8, Adolf Johan kom dock inte att ingå i förmyndarregeringen pga. att denne inte 
godkändes; se även Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1302-1302, Konung Karl Gustavs 
testamente 1660, bland övriga personer i regeringen var grevarna Per Brahe, Carl Gustav Wrangel, Herman 
Fleming och Magnus Gabriel de la Gardie. 
156 Wittrock 1908, s. 14-15. 
157 Rystad 2001, s. 15-20. 
158 Rystad 2001, s. 15-17, 45, en samlad uppfattning fanns även att regeringsformen skulle bekräftas av 
regenten inför trontillträdet, vilket skulle fungera som en begränsning av den kungliga makten. Följden av 
riksdagen 1660 var att de ofrälse stånden fick gehör för en del av sina uppfattningar samt att riksdagens 
ställning stärktes. 
159 Asker 2007, s. 43.  
160 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1302, Konung Karl Gustavs testamente 1660. 
161 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1303, Konung Karl Gustavs testamente 1660; se även s. 
1304-1305, Ständernas förklaring om regerandet till riksdagen 1660. 
162 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 56, Additamentet 1660. 

 En aspekt av detta är att skrivelserna skulle undertecknas med 
konungens namn tillsammans med änkedrottningens, på samma sätt som det skedde ”uthi 
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Hennes M:tz Drottning Chirstins [sic] omyndige åhr”.163 Riket och regementet skulle under de 
omyndiga åren och i regentens namn föras av änkedrottningen och de fem höga ämbetsmännen, 
vilket enigt beslutats.164 Detta skulle ske efter den modell som blev inrättat under Kristinas 
omyndighet, dock med vissa förändringar.165

I tilläggen till 1634 års regeringsform formulerades stadgarna för den kommande tiden, då 
riket ”råkat utan styrelse och regering utaf en fullmyndig konung”.

 På detta sätt var änkedrottningen ett steg i 
maktöverföringen inför Karl XI:s tillträde och samtidigt som tidigare förhållningssätt brukades. 

166 Eftersom den unge kungen 
inte själv förmådde förestå regementet hade dessa tillägg utformats på ett sätt, att konungens rätt 
och höghet skulle bli ”oförskränkt, styrkt och befrämiat”.167 Troligen på grund av den korta tiden 
mellan Karl X Gustavs tillträde och bortgång infogas en påminnelse om arvkungadömets och 
successionens dåvarande tillstånd. Trohets- och edsplikten som svurits angående de kungliga 
arvingarna underströks och den arvförening som slutits 1649 och 1650 betonades.168

Karl XI:s praktfulla trontillträde 

 
  

Karl fostrades och utbildades på ett sätt som anstod en kung och höll sin första audiens vid sex 
års ålder. 1671 började Karl delta vid rådssammanträden, som innebar att hans uppfostran 
formellt upphört.169 Den unge Karl XI hyllades och glorifierades inom konst och teater, vilket 
även var fallet för flera europeiska kungligheter.170 Kungamaktens legitimering var viktigt under 
1600-talet där regenterna vördades genom den teokratiska ideologin.171 Vid 1672 års riksdag blev 
Karl XI myndig och tillträdde tronen. I samband med trontillträdet utspelades en kamp mellan 
kungen och rådet, rörande maktinnehav och tjänstetillsättningsfrågor.172

Trontillträdet var ett festligt och högtidligt tillfälle. Huvudstaden fick en praktfull utsmyckning 
och äreportar uppfördes. En pyramid smyckad med krona och Karl XI:s namnchiffer uppfördes 

  

                                                 
163 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 1306, Ständernas förklaring om regerandet till riksdagen 
1660. 
164 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 43, 55-56, Additamentet 1660, i 
änkedrottningens frånvaro skulle ämbetsmännens underskrift vara gällande. 
165 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 43; se även s. 56-57, Additamentet 
1660. 
166 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 42, Additamentet 1660. 
167 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 42-43, Additamentet 1660. 
168 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 46, Additamentet 1660. 
169 Rystad 2001, s. 19-24, Karl XI föddes 1655. 
170 Exempel på detta syns i, [UUB] L512, Handlingar rörande hovstaten, där det vid Karl XI:s födelsedag 
1670 anordnades ett skådespel om planeterna, där flera höga adelsmän fanns på rollistan. Anledningen var att 
kungen närmade sig trontillträdet och han kunde då börja tänka på hur han med ”Küngl. Wijsheet dygd och 
Heroiskt modh” snart skulle regera riket 
171 Rystad 2001, s. 25; Ericsson 2002, s. 58-60; se även Nordberg 2007, s. 20, där den teokratiska ideologin 
behandlas ytterligare. 
172 Snickare 1999, s. 21-22; Rystad 2001, s. 28-33, det tvistades vid riksdagen 1672, bl.a. om 
konungaförsäkran och det öppnandes för en inskränkning i den kungliga makten, dock motsatte sig kungen 
detta och genom rojalistisk opposition gick de rådsaristokratiska förhoppningarna om intet.  
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på Norrmalm, där det även rests en triumfbåge. En storslagen del av denna ceremoni var den 
procession som utgick från slottet. En karusell där konungen själv, som ”Ärans riddare” omgiven 
av rikets dignitärer, var klädd i romersk fältherrerustning.173 I närheten av slottskyrkan var det 
militära medverkandet synbart, genom att diverse garden kommenderades till uppställning. David 
Klöcker Ehrenstrahl var delaktig i utformningen av karusellen, där inspiration hade hämtats från 
Ludvig XIV.174

Senare skulle kungen, riksrådet och adelsmännen träda in i rikssalen där de övriga stånden 
väntade. Därefter skulle konungaförsäkran uppläsas och ständerna förpliktiga sig att ge kungen 
sitt bistånd. Ständernas förmän fick tillfälle att avlägga gratulation, vilket efterföljdes av att de 
tackades för deras trofasthet och huldhet till kungen under de omyndiga åren. Som avslutning 
spelades musik från trumpetarna och pukslagarna och det avlossades salut från Tre kronor.

 

175

I samband med tillträdet formulerades myndighetens förflyttning till Karl XI på ett sätt som 
påminner om Gustav II Adolfs tillträde. Eftersom förmyndarskapet nu var över, skulle 
regerandet i anledning av konungens ”tiltagande åhr och skickeligheet” övergå till honom. Således 
påbörjade Karl XI med ”Kongl. Rätt och Högheet” utövandet av sitt ämbete.

 

176 Utöver 
myndighetens förflyttning görs hänvisningar till både myndighetens och värdighetens ursprung 
för Karl XI. Den unge kungen, som var den ”eendeste öfwerbleffne Teldningen” av den kungliga 
ätten som av 1650 års beslut blev arvtagare till kronan, och allmänneligen hyllad som konung 
1660 hade under de omyndiga åren behållit god hälsa och livskraft samt förkovrat sig i kristliga 
och kungliga dygder.177

Att arvkungadömets dynastiska cykel återigen hamnat i takt uttrycktes med att Karl XI mognat 
till ”Wijfzdom, Förstånd och Manligheet” och han äntligen med ständernas frivilliga och 
enhälliga beslut förklarades som Sveriges ”Fullmyndige regerande Konung”.

  

178 Till detta lovade 
ständerna att vara trogna och rättrådiga, arbeta för rikets välfärd samt att styrka all ”Konugzligan 
Rätt” och ytterligare med ed bekräfta detta vid kungens framtida kröning.179 Återkopplingen till 
fadern och de enhälliga besluten från 1650 och 1654 görs av Karl XI i kungaförsäkran. Likaså 
hade riksdagsbesluten från 1660 erkänt Karl XI som konung och arvtagare till riket, för att vid 
denna riksdag 1672 förklaras som myndig och till fullkomlig regering tillträdd. Föga 
anmärkningsvärt görs en referens till det sakrala och profana, då Karl skulle regera som en 
”Christeligh och Laghligh” konung.180

                                                 
173 Olin 2000, s. 86-87; Rystad 2001, s. 35-36; Karle 2008, s. 154-156, denna ceremoni var noggrant planerad 
av riksrådet och ringränningen avbildades av David Klöcker Ehrenstrahl, verk som senare trycktes med 
beskrivningar på latin och tyska; se även Nordin 2005, för en tryckt och kommenterad version av karusellen. 
174 Ellenius 1966, s. 79, 86: Ellenius 1998, s. 1-2; se även Rystad 2001, s. 208. 
175 Karle 2088, s. 155-156. 
176 Sweriges Rijkes Ständers Besluth Gjordt och belefwat aff them enhälleligen på then allmenne Rijkzdagh,[…] 1672. 
177 Sweriges Rijkes Ständers Besluth Gjordt och belefwat aff them enhälleligen på then allmenne Rijkzdagh,[…] 1672. 
178 Sweriges Rijkes Ständers Besluth Gjordt och belefwat aff them enhälleligen på then allmenne Rijkzdagh,[…] 1672, de 
uppgifter som åsyftas här är bl.a. skyddandet av religionen, regerandet efter ed och hålla Sveriges lag. 
179 Sweriges Rijkes Ständers Besluth Gjordt och belefwat aff them enhälleligen på then allmenne Rijkzdagh,[…] 1672. 
180 Kongl. May:ts Försäkring Gifwen samptlige Rijkzens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm […] 1672. 

 I detta sammanhang hade regenten nu tillträtt i sitt 
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kungliga ämbete, till vilket han fötts och varit ärvande till, för att regera kristligt och ordentligt – 
efter sina ”Konungzlige Förfäders” och sin faders exempel.181 Till denna kontinuitetsskapande 
formulering följde de punkter som Karl XI försäkrade att regera efter. Detta rörde bland annat 
religionen och successionsordningen.182

Karl XI:s myndighet och värdighet avspeglas i tiden då han regerade. Han blev sedermera 
enväldig 1680. I hans fall var det tydligt att den politiska kroppen skulle fogas till honom, då han 
uppnått myndig ålder. Under Karl XI:s regeringstid och vid införandet av enväldet fästes 
myndigheten och värdigheten i hög grad till regenten. Det karolinska regementets statsrättsliga 
föreställningar var både teokratiska och naturrättsliga. Enväldet formerades genom ständerna och 
konungens godkännanden tillsammans med en betydande visualisering av den enväldige regenten. 
Detta projicerades via kyrkan jämsides med mytbildning inom konst och litteratur.

 

183 Denna bild 
av kungaämbetets myndighet och värdighet fick Karl XI till livs under sin uppväxt. I detta 
hänseende kan Ehrenstrahl nämnas som var delaktig i bildskapandet av regenten, där den 
enväldige Karl XI porträtterades på uppdrag av honom själv eller änkedrottningen.184 Detta kan 
jämföras med ceremonierna kring och bildfabricerandet av Ludvig XIV och vilka påkostade 
utspel detta medförde.185 Trots att det fanns likheter med Ludvig XIV var Karl XI:s offentliga 
agerande av annan karaktär och bilden av soldatkungen blev framträdande. Det karolinska 
enväldet var byråkratiskt samtidigt som det uttryckligen var av gudomlig sanktion, vilket 
bekräftades genom kyrkan.186

En 15-åring blir myndig 

 
 

Karl XI avled 1697 och hans agerande mot den förra förmyndarregeringen resulterade i att få 
vågade leda en ny under Karl XII:s omyndighet. Dock tog en ny regering form i enlighet med 
den döde kungens testamente, innehållande fem rådsherrar och änkedrottningen. Övergången i 
Karl XI:s testamente från 1693 innehåller föreställningar som igenkänns. I testamentet hänvisades 
det till slutna arvföreningar och eftersom Karl XI fått en arvinge behövde ingen påminnelse om 
bestämmelserna göras, som i stadgarna var uttryckt och befäst.187

                                                 
181 Kongl. May:ts Försäkring Gifwen samptlige Rijkzens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm […] 1672. 
182 Kongl. May:ts Försäkring Gifwen samptlige Rijkzens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm […]1672. 
183 Ericsson 1994, s. 14f.; se även Ellenius 1998, s. 3-6, där föreställningen om hur härskaren representerar 
staten och legitimering av kungen behandlas; Snickare 1999, s. 23-25; Rystad 2001, s. 206. 
184 Ellenius 1966, s. 36; se även Rystad 2001, s. 209-211. 
185 Norbert 1983, s. 20; Burke 1996, s. 19-33, 56ff.; Olin 2000, s. 120, 128-132. 
186 Ericsson 1994, s. 4f.; Olin 2000, s. 103-110, 118, där kungens insats vid fälttåget i Skåne blev 
framträdande i mytbildningen; Rystad 2001, s. 212-215. 
187 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2108, Konung Karl XI:s testamente 1693. 

 Omyndigheten skulle hanteras 
genom att förmyndare försågs i enlighet med 1634 och 1660 års regeringsformer. 
Förmyndarskapet och regeringen skulle övergå till änkedrottningen och fem rådsmän, vilka skulle 
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förvalta ”Kongl. Machten och Myndigheten”.188Denna regering upplöstes emellertid, på grund av 
riksdagsbeslutet samma år. Således blev den blott 15-åriga kungen förklarad myndig.189 En del 
grupperingar hos ständerna såg att myndighetens snabba ankomst var den bästa lösningen, både 
för att skydda enväldet och sina intressen gentemot de högre stånden. Anmärkningsvärt är det 
snabba förloppet för myndighetsförklaringen.190 Således var Karl XII:s smörjelseakt en markör 
för att sätta punkt kring spekulationerna om tronföljden. Ingen försäkran avlades och Karl XII 
bar kronan, vilket visualiserade hur kungen stod över ständerna och hade fått sin myndighet 
enkom från Gud.191 Den mest påtagliga ögonblicket var hur kronan sattes på kungens huvud av 
honom själv, vilket påvisar absolutismens yttersta symbol.192 Detta medförde att det tidigare 
förhållandet mellan härskare och undersåtar förändrades; kungen hade bara rättigheter och 
undersåtarna hade bara skyldigheter.193 Myndighetens överförande till Karl XII uttrycktes tydligt i 
det ovannämnda trontillträdet. Ceremonin fungerade meningsskapande genom att den inte 
illustrerade eller avspeglade något som beslutats av riksdagen eller förmyndarregeringen. Den 
utgjorde en förening mellan tradition och nya inslag, där enväldet befästes, vilket påvisar 
betydelsen av smörjelseakten.194

Efter Karl XII:s tillträde drog sig ständerna till minnes den försorg Karl XI haft för sitt rike. 
Inför detta tillfälle hade beslut fattats men eftersom Karl XII redan tillträtt blev dessa 
inaktuella.

  

195 Formuleringarna vid trontillträdet bär viss likhet med Gustav II Adolfs tillträde. 
Tronen skulle intagas av Karl XI:s son, vars förstånd, kungliga dygder och gåvor ”wijda öfwergå 
Kongl. May:tz Ålder”, enligt upprättade arvsföreningar, stadgar och beslut.196

                                                 
188 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2108-2111, Konung Karl XI:s testamente 1693; se även s. 
2112, där allt som underskrivs under en omyndig kung skulle äga kraft, vilket kunde ändras av kungen då 
denne blev myndig. 
189 Asker 2007, s. 51. 
190 Snickare 1999, s. 129-130. 
191 Kort Berättelse Om Hans Kongl. May:ts […] Koning CARL den Tolftes […] Kongl. Hyldningh Ock […] Smörielse-Act 
[…] 1697, dessutom bar Karl XII krona och spira redan i processionen till kyrkan, vilket symboliskt 
visualiserade den absoluta kungamakten; se även Ekedahl 1999, s. 109-118, där den gudomliga sanktionen 
behandlas; Olden- Jørgensen 2003, s. 245-246, 251; se även Nordberg 2007, s. 27, 38-39; se även Snickare 
1999, s. 130-131, angående det förändrade ceremonielet, att kröningen inte traditionsenligt ägde rum i 
Uppsala hade praktiska skäl, se s. 145-146; se även Nordin 2009, manus under utgivning, ceremonin 
fungerade som en kröning trots att begreppet undveks. 
192 Snickare 1999, s. 144. 
193 Snickare 1999, s. 144-145, 181; Olden-Jørgensen 2003, s. 246. 
194 Se Snickare 1999, s. 146, se s. 138-140, för fördjupning i Karl XII:s smörjelseakt. 
195 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2125, Riksdagsbeslut Stockholm 1697; se även s. 2131, där 
maktöverföringen verbaliseras med att Karl XII verkligen tagit plats på sin faders tron och inom kort 
kommer vara Sveriges smorde konung. 
196 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2125-2126, Riksdagsbeslut Stockholm 1697. 

 Myndighetens flytt 
visualiserades i smörjelseceremonin och likaså späddes den redan existerande värdigheten på. 
Förflyttningen uttrycktes också i enlighet med tidigare beslut och kungens person. Ständerna 
yttrade att Karl XII hade makt att tillträda och föra riket utan att vara ”bunden til några wisse 
Åhr” och kunde sålunda antaga det kungliga regementet och sitt arvrike såsom myndig konung, 
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att ”sielf styra och regera”.197

Från broder till syster 

 Följaktligen kom arvkungadömet i takt då en 15-åring blev myndig. 
Påtagligt är att inrikespolitiken var betydelsefull vid Karl XII:s tillträde och att spörsmålet kring 
kungens ålder hanterades genom att hans naturliga kropp översteg dessa begränsningar. Detta 
kan tolkas som att den kungliga värdighetens omfattning förenklade den politiska kroppens 
förening med den naturliga. 

 

Karl XII stupade 1718 och arvkungadömet stod utan tronföljare. Regeringsformerna från 1719 
och 1720 utformades med enväldet i hågkomst. Dessa fastställde ständernas maktposition i 
förhållande till kungaämbetet, som blev fråntagen sin forna auktoritet.198

Karl XII:s syster, Ulrika Eleonora uppehöll takten i arvkungadömet då regeringen enligt 
arvsrätten tillföll henne och i samband med detta avskaffades enväldet. I februari 1719 utkorade 
ständerna henne enhälligt och frivilligt till regementet.

 Enväldet avskaffades 
efter Karl XII:s bortgång och Ulrika Eleonora tog tronen i besittning för att 1720 överlåta den till 
sin make Fredrik I. Således fick kungamakten en mer tillbakadragen maktposition till förmån för 
rådet och ständerna.  

199 Ständerna påminnde sig om de 
”oskattbare Egenskaper, samt ogement stora Konglige dygder” som Ulrika Eleonora innehade.200 
Detta liknar broderns tillträde i den mån att regentens person uttryckligen berördes då 
myndigheten förflyttades. Emellertid är det diskutabelt hur stor reell myndighet drottningen 
förfogade över, men likafullt fästes ämbetet till henne. För övrigt framfördes det angående 
drottningens person att hon starkt ogillade enväldet, vilket i sammanhanget var gott.201 Genom 
att drottningen ingick i ett led av berömliga konungar uttrycktes en kontinuitet, som riket till 
”mackt, heder, ähra och myndighet, hawfe niutit”.202

I samma beslut utsågs hennes arvingar till tronföljare. Om hon inte fick några arvingar skulle 
den ”Konungsliga wärdigheten” överföras genom rådets och ständernas fria val.

 

203

                                                 
197 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2126, Riksdagsbeslut Stockholm 1697. 
198 Asker 2007, s. 45, 47. 
199 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2167, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719, 
Ulrika Eleonoras utkorande hängde samman med att regeringsformen godkändes och i förlängningen 
avskaffandet av enväldet. 
200 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2168, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719; 
se även Nordberg 2007, s. 23, där Ulrika Eleonoras moderliga dygder behandlas. Hennes legitimitet till tronen 
kopplades till dygderna och släktskapet; se även Nordin 2009, manus under utgivning, kröningsakten hade 
bl.a. sin förebild i Karl XI:s och Kristinas ceremoniel. 
201 Se t.ex. Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2169, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras 
utkorelse 1719; se även s. 2170, att enväldet avskaffats underströks med att den som ämnade återinföra det 
skulle ses som rikets fiende och vara den ”Konungslige Thronen” förlustig. 
202 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2168, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719.  
203 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2169, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719. 

 Denna 
uppfattning fördjupades med att ständerna 30 dagar efter kungens död skulle infinna sig i 
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Stockholm till val, om successionen skulle upphöra.204 Ulrika Eleonoras position kopplades, i 
likhet med tidigare regenter, till Gud och lagen. Hennes position var av Gud förlänad och riket 
skulle styras efter lag och regeringsform, som var upprättad av ständerna.205

Drottningens myndighetsutövning kopplades i regeringsformen till en omvårdande retorik, 
där hennes kungliga makt och myndighet bland annat syftade till rikets upprättelse och enighet. 
Följaktligen hade hon försäkrat och samtyckt med ständerna, samt enhälligt upprättat en 
regeringsform för den kommande styrelsen.

 

206 Ulrika Eleonoras uppstigande på tronen förstärks 
genom att hon utvalts, av Gud som vi såg tidigare, men även ständerna, vilket fästes med positiva 
förtecken.207 En formulering, som rör föreställningen om myndighet och värdighet, återfinns i 
avståndstagandet från enväldet. Rikets många motgångar kopplas här i orsakssammanhang med 
enväldet och den efterkommande regeringstiden syftade till att reparera skadorna. Detta skulle 
medföra att kungliga majestäts höghet skulle bli ”oförskränkt” och riksens råd uti ”en tillbörlig 
myndighet” understödjande samt att ständernas rätt och frihet bibehölls.208

Flera punkter i regeringsformen påminner om tidigare bestämmelser som gällt för 
kungaämbetet. I fråga om arvkungadömets fortsättning hänvisas det till valakten där drottningens 
arvingar ägde arvsrätten. Dock skulle de vara 21 år fyllda, avlägga försäkran inför ständerna, 
krönas och svära eden innan tronen kunde tas i besittning.

 Denna formulering 
påvisar en tendens till myndighetens förflyttning, som sedermera reellt övergick till rådet och 
ständerna. 

209 Trots att kungaämbetet förlorat 
delar av sin forna makt och trots att det fanns uttryck för myndighetens förflyttning i 
regeringsformen 1719, beskrivs förhållandet mellan ständerna och kungaämbetet på ett sätt som 
känns igen. Den kungliga rätten skulle lagenligt utgå från ständerna och lämnas uti ”full makt och 
myndighet alldeles oförskränkt”, att ständerna kunde försvara och styrka den ”kongl. högheten 
och myndigheten”.210 Denna formulering påvisar en spänning mellan det som uttalas och det 
reella maktförhållandet. Regeringsformen underskrevs och drottningen hade ”föresatt sin 
myndighet” med mildhet och rättvisa, för att med ”rätt konungsligit välde” styra riket, vilket 
ständerna skulle besvara genom sin trohets- och edsplikt.211

                                                 
204 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2169, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719; 
se även Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 69, 82, Regeringsformen 1719. 
205 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2170, Ständernas beslut, Ulrika Eleonoras utkorelse 1719.  
206 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 59-60; se även s. 61, 
Regeringsformen 1719. 
207 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 60, Regeringsformen 1719; se även 
s. 219, där det i hennes konungaförsäkran från 1719 uttrycks liknande formuleringar om ursprunget till 
hennes position, arvföreningen, faderns testamente och utkorandet av ständerna. 
208 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 61-62, Regeringsformen 1719. 
209 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 63, Regeringsformen 1719, 
ständerna ägde makt att utnämna och tillsätta personer för de kungliga barnens uppfostran i den rena läran 
och alla ”konungslige dygder, seder och vetenskaper”. 
210 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 65, Regeringsformen 1719. 
211 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 84, Regeringsformen 1719; se även 
konungaförsäkran s. 224-225, 228, där maktrelationen dryftas ytterligare och att drottningen lovat att hålla 
regeringsformen. 

 Att det blev en kvinnlig regent 
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problematiserades knappt i källmaterialet. Detta kan bero på att ett begränsat källmaterial 
studerats i Ulrika Eleonoras fall och att hennes tid på tronen blev kort. Därutöver valdes inte 
Karl XII:s systerson till tronföljare, vilket åskådliggör att valet av systern kunde föredras.212

Ulrika Eleonora utgör början av den symboliska kungamakten, där rådet hade myndigheten 
och kungen värdigheten, vilket innebar att kropparna delades. Det är märkbart att hennes 
position tydligt hänger samman med rådet. Kungaämbetets position var dessutom kvalitativt olika 
för Ulrika Eleonora jämfört med om det haft manlig innehavare. Normalt upphöjdes 
furstedöttrar till drottning då äktenskap ingicks och manliga tronföljare hade en medfödd 
kunglighet, vilket bara förekom undantagsvis för blivande drottningar. Kungaämbetet hade 
statsrättslig betydelse och ämbetets fortlevnad stod i förhållande till äktenskapet.

 

213

Från maka till make 

 
 

Fredrik I kröntes till kung 1720. Detta skedde i samband med att kungamakten försvagades än 
mer med regeringsformen från samma år. Dessutom underströks Ulrika Eleonoras arvingars rätt 
till tronen och att arvsrätten inte skulle överföras till någon av Fredrik I:s anhöriga eller bröder.214 
Övergången från makan till maken illustreras i hans konungaförsäkran. Genom hustrun och 
ständerna hade han antagits som kung. I försäkran tydliggjordes det att drottningen skulle 
återinträda till regeringen om maken avled. Begreppen ”konungamakt och värdighet” yttras här i 
samklang med något som utgår från ständerna.215 Tillika lovade Fredrik I att älska och ära sin 
gemål samt regera och grunda sin myndighet för det allmännas bästa efter stadgarna. Även 
Fredrik I uttryckte i sin försäkran ett avståndstagande till enväldet och svor att regera tillsammans 
med rådet.216

Fredrik I:s person blev tydligt omnämnd vid tillträdet, särskilt hans position som 
generalissimus. Ständerna hade enhälligt bekänt kungen genom dess ”store egenskaper och 
tappre Actioner” som gjort honom berömd, vilket också sträckt sig till att han visat prov på att 
skydda riket.

  

217

                                                 
212 Olin 2000, s. 245-246; Nordin 2009, manus under utgivning. 
213 Nordin 2009, manus under utgivning. 
214 Se t.ex. Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 239, där Fredrik I i sin 
konungaförsäkran svär att successionsrätten utgår från Ulrika Eleonora. 
215 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 229, Konungaförsäkran 1720; se 
även, PUBLICATION Angående Hans Kongl. Höghets Arf:Printzens af Hessens Uphöjande På den Kongl. Thronen. 
Upläsen i Stockholm på wanlige ställen den 24 Marti 1720, i vilken det klargörs att Fredrik I upphöjts genom 
drottningen och ständerna samt att hennes arvingar äger arvsrätten, vilket enigt avgjorts. 
216 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 233-235, Konungaförsäkran 1720; 
se även Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2297, Ständernas förening med Fredrik 1720, där han 
blir upphöjd till det kungliga väldet och regeringen genom drottningens och ständernas samtycke; se även s. 
2299; se även Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 86-87, Regeringsformen 
1720, där ständerna enhälligt tillsammans med drottningen utkorat Fredrik I till kung samt hans inställning till 
enväldet. 
217 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2298, Ständernas förening med Fredrik 1720. 

 Visserligen påpekade ständerna att hans höga person inte ägde någon rätt till 



32 
 

kronan och att de således inte var förpliktigade att upphöja honom till tronen. Emellertid ansågs 
Fredrik I inneha ett förstånd, en mildhet och tapperhet samt alla ”Konungslige höga 
egenskaper”.218 Således kunde ständerna trygga sig och genom förbindelsen med Ulrika Eleonora 
säkra tronföljden. Denna förbindelse användes för att skapa kontinuitet i arvkungadömet, 
eftersom kungen nu inplantats i den ”höga Gustavianiske Konunga Familien”, som fört riket till 
välgång.219 Genom försäkran hade kungen grundat sitt regemente och påbörjat arbetet, åsyftande 
rikets upprättelse och undersåtarnas beskydd.220 Successionen var nu räddad, dock nämndes det 
att den kungliga värdigheten skulle förfalla och förfogas genom ständernas fria val om kungaparet 
avled utan efterföljare.221

I Fredrik I:s kröningsakt framkommer maktöverföringen, där förhållandet mellan regenten, 
drottningen och ständerna visualiserades. Vid kröningen brukades både kungens och 
drottningens regalier. Att Ulrika Eleonora bar regalier markerade hennes kungliga position; om 
Fredrik I avled skulle hon återinträda som regent.

 

222 Konungen åkte i en vagn dragen av åtta 
hästar, omgärdad av personer från krigsmakten. En bit efter följde drottningens ekipage, vilket 
efterföljdes av rådsherrar. Kungen och drottningen skulle senare i ceremonin placeras på varsin 
stol. Själva höjdpunkten i ceremonin ägde rum då konungen mottog manteln och regalierna samt 
smörjdes av ärkebiskopen. Avslutningsvis avfyrades kanonskott runt om i huvudstaden.223

1720 års regeringsform betonar Fredrik I:s position via ständerna och Gud samt att hans 
kungliga myndighet syftade till rikets välfärd. I detta sammanhang hade regeringsformen enhälligt 
upprättats.

 Det 
finns en kontinuitet i kröningsritualen. I dess inre formerades maktöverföringen som 
härstammande från Gud där dess utformning påminner mycket om tidigare kröningar. Emellertid 
var drottningen och i synnerhet riksråden i hög grad inblandade i ceremonin, vilket påvisar det 
reella maktförhållandet.  

224 Det finns en spänning kring föreställningen om myndighet och värdighet. På ett 
sätt görs det åtskillnad i den meningen att konungens höghet ska ”blifva oförskränkt” och att 
rådet uti ”tillbörlig myndighet” ska understödja ständerna, att deras rätt och frihet bibehålls.225

                                                 
218 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2298, Ständernas förening med Fredrik 1720. 
219 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2298, Ständernas förening med Fredrik 1720. 
220 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2299, Ständernas förening med Fredrik 1720. 
221 Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, s. 2300, Ständernas förening med Fredrik 1720; se även 
Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 89, Regeringsformen 1720, där 
successionen förordnas att de manliga arvingarna ägde rättighet till tronen, i enlighet med föreningsakten och 
1650 års arvförening. Dessutom skulle de vara 21 år fyllda, avlägga försäkran, krönas och svära ed i enlighet 
med lagen, därtill ägde ständerna rättighet att utse personer till barnens uppfostran. 
222 Nordin 2009, manus under utgivning, ingen formell abdikation ägde rum, undersåtarnas ed till Ulrika 
Eleonora löstes den 24 mars 1720, dagen då valakten undertecknades. 
223 En noga Underrättelse Om alt hwad, som wijd Hans Kongl. Maj:ts […] Konung FRIEDRICH Den Förstes […] 
Krönings:ACT […] 1720; se även Nordin 2009, manus under utgivning, till skillnad från Ulrika Eleonora 
kröntes Fredrik I i Stockholm. 
224 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 86-87, 117, Regeringsformen 1720. 
225 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 88, Regeringsformen 1720. 

 I 
ett annat exempel fogades föreställningen till ämbetet specifikt, där ständerna skulle ”lemna allan 
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konungsligan rätt och välde” som lagen och regeringsformen beskrev, och lämna ”dess fulla makt 
och myndighet alldeles oförskränkt”, att den kungliga högheten och myndigheten försvarades 
och stärktes.226 Rådets maktposition i detta sammanhang poängterades med att konungen hade 
rätt att styra sitt rike, men inte utan rådets medverkan och att rådet innehade myndigheten om 
kungen var sjuk eller bortrest.227 Angående tronens eventuella ledighet, skulle regeringen föras av 
rådet till dess ständerna rådgjort om kungavalet och rikets framtid.228

Fredrik I hade värdigheten och rådet hade myndigheten, i den meningen att makten låg hos 
dem. Genom avståndstagandet till enväldet och förbindelsen med Ulrika Eleonora fick Fredrik I 
överta den politiska kroppen. Emellertid blev kropparna till en enhet, utgående från rådet och 
ständerna, med ett retoriskt inslag av gudomlig sanktion. Anledningen till att följa tidigare 
mönster och att många formuleringar om kungaämbetet påminde om forna regenter härrör från 
de traditionsbundna ceremoniella uttrycken. Viktigare för de nya maktinnehavarna var att den 
minskade kungamakten inte resulterade i incitament för ett återtagande av makten. Följaktligen 
agerade rådet försiktigt och följde traditionella och praktfulla utspel. Kungamakten hade en 
symbolisk och sanktionerande roll att fylla, både inrikes och utrikes.

 

229

En utvald tronföljare 

 
 

Trots att arvkungadömet försäkrat sig om Ulrika Eleonoras och Fredrik I:s arvingars 
successionsrätt till den svenska kronan, fick tronen övergå till en vald tronföljare. 1741 avled 
Ulrika Eleonora och två år senare, sommaren 1743, valdes Adolf Fredrik till tronföljare av 
riksdagen. Tronföljarens förträfflighet markerades genom att han var släkt med Gustav Vasa och 
således innehade det ”Gustavianiske Konunga blodet”.230 Av denna anledning hade ständerna 
”enhälligt och samdräkteligen” förklarat och behagat fortplanta Adolf Fredrik och hans släkt till 
den svenska tronen.231

Samma år gjorde Adolf Fredrik intåget i huvudstaden, vilket visualiserade tronföljarens 
infogning i den dynastiska cykeln. Enligt ceremonielet skulle tronföljaren först mötas och 
gratuleras för sin ankomst för att sedan resa till Karlberg. I processionen ingick flera dignitärer 

 

                                                 
226 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 91, Regeringsformen 1720. 
227 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 93-95, Regeringsformen 1720. 
228 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 95-96, Regeringsformen 1720; se 
även s. 114-115, angående kungaämbetet och ständerna då kungen antingen var frånvarande, sjuk eller hade 
avlidit. 
229 Nordin 2009, manus under utgivning.  
230 Sweriges Rikes Ständers Förening, Angående […] ADOLPH FRIEDRICHS Förklarande til Efterträdare på then 
Kongl. Swenska Thronen […] then 23. Junii År 1743. 
231 Sweriges Rikes Ständers Förening, Angående […] ADOLPH FRIEDRICHS Förklarande til Efterträdare på then 
Kongl. Swenska Thronen […] then 23. Junii År 1743; se även, Hans Kongl. Höghets Adolph Friedrichs […] Försäkring 
Til Swea Rikes Ständer, från den 17 oktober 1743, där det enhälliga och samdräktiga valet av honom som 
efterträdare betonas, att han ska krönas och hyllas samt regera efter lag och regeringsform efter konungens 
död. Därutöver att hans arvingar blir näst på tur i tronföljden.  
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och konungen.232 Tronföljaren skulle färdas mot staden, för att sedan i centrum, under 
kanonsalut göra intåget. Detta skulle efterföljas av en gratulation och lyckönskan för Adolf 
Fredriks ankomst.233

Vid detta tillfälle uttrycktes arvkungadömets säkring genom de tal som hölls i anledning av 
ankomsten. Adolf Fredrik var av Gud sänd för att verka för rikets välfärd samt att han ”friwilligt 
och enhälligt” valts till efterträdare.

 

234 Dessutom ägde arvfursten alla de ”Konungsliga Dygder 
och Egenskaper”, vilket bådade gott för framtiden.235 Tronföljarens svar riktades mot ständerna 
och konungen, där hans framtida värv syftade till landets välgång.236

I slutet av mars 1751 avled Fredrik I, vilket innebar att Adolf Fredrik blev kung. Den 
omedelbara förflyttningen av ämbetet yttrades genom att tronen blivit prydd av en ”ung Konung 
och modig furste”, som med sin spira skulle verka för riket.

 Angående Adolf Fredriks 
framtida iklädande av den kungliga myndigheten är retoriken om att han endräktigt utvalts 
påtaglig, vilket i sammanhanget var positivt och att värdigheten redan fanns inneboende genom 
släktskapet med kungahuset. 

237 Vid kungens tillträde blev det 
centralt att betona kontinuiteten.238 Den politiska kroppen fogades nu till Adolf Fredrik och han 
blev bäraren av de kungliga attributen. Han hade fått kronan och tagit plats på tronen.239 Till 
detta svarade Adolf Fredrik att hans uppsåt var att regera enligt lagen, tillsammans med rådet, 
från vilket han fått förtroendet, och att undersåtarnas säkerhet var en av hans omsorger.240 Senare 
samma år kröntes Adolf Fredrik och i sin konungaförsäkran underströks än en gång 
myndighetens förflyttning till honom. Trots att han var kung av Guds nåde, betonades ständernas 
val av honom. Genom ständerna var Adolf Fredrik till ”kungamakt och myndighet” kommen, 
där hans uppsåt var att arbeta för rikets välfärd, skydda religionen och att regera efter 
regeringsformen.241 Kröningen i november, som var en av Sveriges mest påkostade ceremonier 
någonsin, kan kopplas till det ökade behovet av symbolisk representation då kungamakten 
minskade.242

                                                 
232 Ceremoniel, Wid Hans Kongl. Höghets, Hertig ADOLPH FRIEDRICHS Emottagande och Intåg här i Residencet. 
233 Ceremoniel, Wid Hans Kongl. Höghets, Hertig ADOLPH FRIEDRICHS Emottagande och Intåg här i Residencet. 
234 TAL Til Hans Kongl. Höghet Wid Thes lyckeliga ankomst, Hållit Å Riksens Ständers wägnar, Af Landt:Marskalken 
[…] Then 14. Octob. 1743. 
235 TAL Til Hans Kongl. Höghet Wid Thes lyckeliga ankomst, Hållit Å Riksens Ständers wägnar, Af Landt:Marskalken 
[…] Then 14. Octob. 1743. 
236 Hans Kongl. Höghets Swar Til Riksens Ständers Deputerade. den 14. October 1743. 
237 Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit uti Råds:Salen Wid öpna dörar then 26. Martii 1751. Af […] Grefwe 
CARL GUSTAF TESSIN. 
238 Nordin 2009, manus under utgivning. 
239 Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit uti Råds:Salen Wid öpna dörar then 26. Martii 1751. Af […] Grefwe 
CARL GUSTAF TESSIN. 
240 Kongl. Maj:ts Nådiga SWAR Uppå Thet, af Herr Riks-Rådet och Cancellie-Præsidenten, Uti Samtelige Rådets namn, 
Håldne Talet. Then 26. Martii 1751. 
241 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 243-248, Konungaförsäkran 1751; 
se även 248-257, där maktförhållandet mellan kungaämbetet och ständerna formuleras, där det bl.a. uttrycktes 
att försök till enväldets återinförande skulle anses som landsförräderi.  
242 Nordin 2009, manus under utgivning. 
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Den rådande maktpositionen mellan kungamakten och ständerna, bidrar till att en kontrastrik 
situation framkom vid konungens hyllningsdag. I kanslipresidentens tal som hölls å Kungliga 
Maj:ts vägnar, yttrades att själva påminnelsen om svenskarnas trohet mot konungen, var att 
glömma bort hur de förhållit sig ”emot forne Sweriges Konungar”.243 Detta placerade både 
regenten och de närvarande i en kontinuitetskedja i arvkungadömet. Kronan var nu fäst till en 
person, besläktad med den ”högstwördade Gustavianske Stamm”, vars medlemmar verkat för 
rikets välgång.244 Anmärkningsvärt vid detta tillfälle är den framträdande inriktningen angående 
konungens person. Adolf Fredrik var en kung med ”Dygde-Egenskaper” och en furste som 
gillade och nyttjade landets seder, som om de vore medfödda, han aktade ärbarhet framför prakt, 
ärlighet högre än smyckat förstånd samt ”en oförtient fattigdom högre än, oloflogit wis, 
förwärfwad rikedom”.245 Han gillade ”Inbyggarnas Enighet” med deras enfaldiga nöjen framför 
fåfänga, och framför allt, ”Frihet, högre än et tiusande Enwälde”.246 Adolf Fredrik, i sitt 
kungaämbete och som del av arvkungadömet, betonas här rörande den värdiga delen av ämbetet 
framför den myndiga, vilket hör samman med omständigheterna. Genom ett fritt och enhälligt 
val, firade ständerna upphöjandet av Adolf Fredrik.247 Att kanslipresidenten höll tal påvisar 
maktposition och att rådets åsikter hellre framfördes än kungens. Detta kan jämföras med den 
mer verbala Gustav III som själv höll tal och samtidigt knöt an till positivt laddade begrepp i 
samtiden.248

Att arvkungadömet hamnat i fas verbaliserades i hyllningstalet och även vilken glädje detta 
medförde.

  

249 Emellertid överensstämde inte det reella maktinnehavet med de föreställningar om 
myndighet som kungen ikläddes med. Det som belysts ovan är den symboliska kungamakten, där 
Adolf Fredrik utgjorde ideologisk och symbolisk mittpunkt för riket. Exempel på detta är 
namnstämpeln som brukades för att ge kunglig legitimitet till fattade beslut.250 Som visats ovan 
var sanktionen från folket och Gud samt den enhälliga fonden betydelsefull vid Adolf Fredriks 
tillträde, där kungaparet blev objekt som symboliserade rikets storhet.251

                                                 
243 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
244 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
245 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
246 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
247 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
248 Alm 2002, s. 175-177, 234; Nordin 2009, manus underutgivning. 
249 Hans Excellens […] CARL GUSTAF TESSINS TAL, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. 
Ständer uppå Hyldnings:dagen then 28. Novemb. 1751. 
250 Nordberg 2007, s. 20-21. 
251 Nordin 2009, manus under utgivning. 
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III. Under Min Allernådigste Konungs och Herres minderårighet 

ustav III var Adolf Fredriks äldste son. Det fästes stor vikt på honom under 
kronprinsåren, då han vid 16 års ålder avlade tro- och huldhetseden, och då han 1766 

ingick äktenskap med den danska prinsessan Sofia Magdalena. Drygt ett år efter tillträdet 1771 
utfördes den statskupp som återinstiftade den starka kungamakten. Strax efter kuppen 
utarbetades 1772 års regeringsform, som upphävde tidigare grundlagar. Den kungliga makten 
stärktes än mer med Förenings- och säkerhetsakten från 1789, som innebar att Gustav III blev 
enväldig.252

Det var under dessa principer som förmyndarregeringen och Gustav IV Adolf regerade. När 
Gustav IV Adolf antog styrelsen intogs den med samma ramar och föresatser som gällt under 
faderns regering. Detta uttrycktes genom att han dagen efter trontillträdet lät underteckna 
Förenings- och säkerhetsakten. Gustav III utformade även ett testamente 1780, där tillägg 
gjordes 1789 som rörde kronprinsens fostran fram till myndighetsdagen. Bland annat skulle 
Gustav IV Adolf förklaras myndig vid 18 i stället för 21. När döden nalkades Gustav III lät han 
göra ett sista tillägg som gick ut på att kungens bror skulle dela makten med Gustav III:s 
förtroendemän. Hertig Karl frångick sin broders sista önskan och satte sig själv som förmyndare, 
istället för den interimsregering som kungen önskat.

 

253

Vid riksdagen i Gävle 1792 deltog Gustav IV Adolf för sista gången offentligen som 
kronprins. Blott ett par månader efter detta tillfälle hade Sverige en ny regent.

 

254 Gustav IV Adolf 
var endast 13 år då fadern avled och den döde kungens testamente blev grundläggande för den 
kommande förmyndarregeringens utseende, där hertig Karl blev förmyndare.255

Då Gustav III begravdes skulle den politiska kroppen frigöras, för att sedan delas mellan 
förmyndaren och den omyndiga regenten. Detta uttrycktes i personalierna som lästes vid 
begravningsförrättningen. Det var en späd konung som skulle tillträda, ledsagad av en furste som 
utan ”egen ärelystnad at upstiga på den Thron” där han tidigare understött sin broder.

 

256 
Förtroendet som givits förmyndaren formulerades på ett sätt att myndigheten övergick till 
honom, tillsammans med en betonad värdighet. Det var han som var Sveriges hopp och skulle 
förestå stadgar och regeringssätt samt allmän säkerhet och rikets anseende. Hertigen skulle vinna 
den ”odödeliga belöning, som Store Regenter hemta icke af Kronorna, men af deras gerningar”, 
vilket markerar den position som förlänats förmyndaren.257

 

 

                                                 
252 Alm 2002, s. 59-60, 97f. 
253 Carlsson 1946, s. 44-45, 74-75; se även Karle 2008, s. 251-252. 
254 Carlsson 1946, s. 41-42. 
255 Carlsson 1946, s. 45; Asker 2007, s. 51, många gustavianska män byttes ut samtidigt som 
adelsoppositionen levde kvar. 
256 PERSONALIER, Upläste vid Högstsalig Konung Gustaf III:s Begrafning Den 14 Maji 1792. 
257 PERSONALIER, Upläste vid Högstsalig Konung Gustaf III:s Begrafning Den 14 Maji 1792. 
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Regerandets förutsättningar 

I regeringsformen från 1772 hade det, till skillnad från de frihetstida regeringsformerna, 
formulerats hanteringssätt inför en omyndig regent. Som påvisats i tidigare kapitel hade 
föreskrifter dock utarbetats vilka reglerade tronens ledighet då ingen tronföljare fanns. I sådana 
lägen skulle rådet överta regerandet. Enligt 1772 års regeringsform skulle rådet formera 
förmyndarregering om inte konungen föreskrivit annorlunda i sitt testamente, vilket var fallet 
inför Gustav IV Adolfs omyndighet. Gustav III stadgade sin testamentariska vilja 1780 och 1789 
samt tilläggen som gjordes på dödsbädden, vilka ogiltigförklarades av hertig Karl. 

Maktförhållandet förflyttades återigen till kungamakten och den kungliga myndigheten blev 
starkare. Flertalet formuleringar kring myndigheten påminner om de tidigare stadiernas retorik. 
Detta gäller även föreställningar om det kungliga ämbetet. I regeringsformens inledning menade 
Gustav III att den ”konungsliga makt och myndighet”, skulle användas för rikets och 
undersåtarnas välfärd.258

Ytterligare exempel på kungaämbetets ökade myndighet återfinns i formuleringar rörande 
regeringsfrågor och rådets utformning. Gällande frågor om krig och fred, skulle kungens mening 
i de flesta fall antagas, förutom om rådet enhälligt gick emot.

 

259 Dessutom var det regenten som 
fördelade riksärenden mellan råden, på det sätt han fann det lämpligt ”emedan Kongl. Maj:t 
allena, som hufvud för hela riket, är ansvarig Gud och fosterlandet för dess styrsel”.260 Det var 
konungen som hade rätt att utnämna de olika positionerna i rådet.261 I fråga om lagstiftning 
kunde varken konungen eller ständerna införa eller avskaffa någon lag utan den andre partens 
samtycke.262

Gustav III uttryckte i regeringsformens efterskrift, att även han ogillade enväldet. Kopplat till 
detta fanns en omvårdande retorik kring föreställningar om laglighet och endräkt, vilket tidigare 
formulerats i arvkungadömets praktiker. Det var för honom en förmån att med ständerna, ”under 
en maktegande, men lagbunden konungs styrsel”, vara sammanfogad enligt lagen.

 

263 Detta 
förhållande skulle fria riket från sådana faror som oordning, envälde och mångvälde, samt att 
detta lagbundna och lyckliga regemente sedermera skulle bli fortplantad i kungahuset ”ättlinge 
efter ättlinge”.264

                                                 
258 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 119, Regeringsformen 1772; se 
även s. 121-122. 
259 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 122-123, 129, Regeringsformen 
1772; se även s. 140, där det uttrycks att konungen inte får påbörja krig utan ständernas samtycke. 
260 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 123, Regeringsformen 1772. 
261 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 131-132, Regeringsformen 1772. 
262 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 137, Regeringsformen 1772. 
263 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 141-142, Regeringsformen 1772; se 
även Alm 2002, s. 175-177, 351, angående Gustav III:s bruk av positivt laddade begrepp i samtiden. 
264 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 141-142, Regeringsformen 1772. 

  Denna omvårdande retorik återvände i Förenings- och säkerhetsakten, vilket i 
förlängningen legitimerade den utökade myndigheten som fogades till kungaämbetet. Det 
omnämns att stämplingar gjorts, vilka sökt ”rikets söndring, konungens våda och 
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konungamaktens fall samt redelige undersåtares förtryck och undergång”, där kungen arbetat för 
att förhindra detta.265 Följaktligen utökades myndigheten för regenten, som därmed ägde ”full 
magt att styra” och försvara riket, sluta fred eller börja krig samt efter egen mening besätta rikets 
ämbeten och sköta dess ärenden ”på så sätt konungen nyttigast synes”.266

Den politiska kroppen förlänas 

 
 

Som nämnts tidigare innehöll regeringsformen från 1772 föreskrifter om praxis vid omyndig 
tronföljare. Arvsföljden klargjordes med hänvisning till 1544, 1604 och 1743 års beslut.267 
Angående myndighetens förflyttning stadgades att regeringen skulle föras av rådet om konungen 
var sjuk eller bortrest. Rådet skulle regera om inte den bortgångne kungen formulerat ”någon 
testamentarisk disposition”, vilken i sådana fall skulle bli gällande.268 Dessutom var rätten att 
sammankalla riksdag förbehållen konungen om inte denne var omyndig, vilket innebar att 
förmyndaren erhöll den rättigheten. Om kungahuset skulle dö ut, gällde reglerna från 1743 års 
beslut, där ständerna 30 dagar efter skulle samlas och välja en ny person till ämbetet.269

På liknande sätt som det gjordes i regeringsformen 1634 inför Kristinas omyndighet 
formulerades det i Gustav III:s testamente föreskrifter av omvårdande art. Eftersom Gustav III 
var ansvarig inför Gud stadgade han i sitt testamente, hur regerandet skulle företas om 
tronföljaren lämnades omyndig.

 

270 Följden blev att hertig Karl utsågs till förmyndare, vilken 
skulle ”förestå allena Riksens Styrsel och Regemente”.271 Den politiska kroppen och likaså 
regeringsrätten skulle inte förflyttas särskilt långt, då den förlänades till kungens närmaste 
”Blodsförwandt, köttlige Broder och Förste Undersåte”.272

Hertigen erhöll den kungliga myndigheten, i egenskap av broder och arvfurste. Betydande är 
att den politiska kroppens förflyttning var total med ett undantag. Karl hade rätten att styra riket 
under Gustav IV Adolfs minderårighet, med all ”magt och myndighet” Gustav III haft, i enlighet 
med regeringsformen och ”Rikets öfrige Fundamental-Lagar”.

 

273 Det enda undantaget var att han 
inte hade rätten att adla eller utdela ordnar, vilket härrör till den uppgiftens intima koppling till 
kungaämbetet – en rättighet som endast tillhörde en ”Fullmyndig Konung”.274

                                                 
265 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 144, Förenings- och säkerhetsakten 
1789; se även Alm 2002, s. 107ff. 
266 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 145, Förenings- och säkerhetsakten 
1789. 
267 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 121, Regeringsformen 1772. 
268 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 136, Regeringsformen 1772. 
269 Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 136-137, Regeringsformen 1772. 
270 [Gustaf III:s testamente 1780] 
271 [Gustaf III:s testamente 1780] 
272 [Gustaf III:s testamente 1780] 
273 [Gustaf III:s testamente 1780] 

 Att den politiska 

274 [Gustaf III:s testamente 1780]; se även Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–
1800, s. 125, där det i 1772 års regeringsform, § 11. yttras att endast konungen har rätt att adla. Frågan om 
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kroppen härbärgerade hos förmyndaren fick ett konkret uttryck, då dokument skulle utfärdas i 
konungens namn men därefter bekräftas med förmyndarens.275 Likaså skulle förmyndaren 
avlägga försäkran innan denne övertog regerandet, där han enligt testamente och grundlag skulle 
omvårda tronföljaren under de omyndiga åren. Det blev Karl som bibehöll och försvarade den 
”Konungsligan rätt”, som skulle överlämnas i samma kraft då konungen blev myndig.276 I detta 
sammanhang likställdes förmyndarens försäkran med 1779 års konungaförsäkran, vilket påvisar 
dess betydelse.277 Dessa härbärgerande ordalag underströks med att hertigen hade befogenheten 
att utöva den omyndige konungens rätt samtidigt som hans yttersta plikt var att skydda den och 
inte bevilja något som medförde ”Konunga Magtens minskning eller rubbning”.278 Detta 
förhållande upprepades i tilläggen från 1789, där hertig Karl bekräftades rätten att utöva 
regerandet i enlighet med Förenings- och säkerhetsakten och regeringsformen. Hertigen förbjöds 
dock att utse någon till rådet eller sammankalla ständerna.279

Att förberedas för en tron 

 
 

Vid hanteringen av den omyndiga regenten, föreskrevs det hur tronföljaren stegvis skulle närma 
sig tronen. Gustav III påbjöd att förmyndaren skulle förbli hos den framtida regenten och endast 
av särskilda orsaker lämna hovet. Denna stegvisa ordning som utformats belyser föreställningar 
om det kungliga ämbetet och hur Gustav IV Adolf förbereddes för att överta myndigheten och 
fogas till den politiska kroppen. 

Vid 16 års ålder skulle han deltaga hos kollegierna för att se hur ärendena hanterades. Väl där 
kunde han vid överläggningarna säga sin mening som emellertid endast skulle protokollföras och 
inte räknas in i besluten. Syftet var att Gustav Adolf skulle vänjas med att vara uppmärksam vid 
överläggningarna.280 Vid 18 års ålder skulle han ta plats i rådskammaren och föra anteckningar.281 
Myndighetsåldern sattes först till 21 år, då eden och försäkran skulle undertecknas i närvaro av 
rådet och kollegierna, vilket medförde att Gustav Adolf skulle anses som fullmyndig konung. När 
detta inträffade var det hertigens uppgift att överlämna ”Riksens styrelse, hwilken Han under 
minderårigheten, som Förmyndare, förwaltat”.282

                                                                                                                                                         
adlandet finns också omnämnd i 1634 års regeringsform § 60; se Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt 
Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 38, där ingen blir adlad då konungen är omyndig. 
275 [Gustaf III:s testamente 1780] 
276 [Gustaf III:s testamente 1780] 
277 [Gustaf III:s testamente 1780]; efter 1789 kom även Förenings- och säkerhetsakten att ingå i den tilltänkta 
försäkran. 
278 [Gustaf III:s testamente 1780] 
279 [Tillägg till testamentet 1789] 
280 [Gustaf III:s testamente 1780] 
281 [Gustaf III:s testamente 1780] 
282 [Gustaf III:s testamente 1780] 

 Dock ändrades myndighetsåldern till 18 år av 
Gustav III med testamentets tillägg. Sonen visade ”sinnes och förstånds-krafter” som översteg 
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dennes ålder, vilket innebar att han var mäktig att styra riket tidigare än vad ”Naturens ordning 
wanligen det tillåter”.283

Det nämndes tidigare att regeringen skulle föras i konungens namn och att förmyndaren skulle 
vara närvarande. Detta förenades med ett praktiskt tillvägagångssätt att påvisa den omyndiga 
regentens värdighet och dennes framtida position. Vid alla större tillfällen skulle konungen vara 
närvarande oavsett ålder för att ”allena synas och Riksens Majestät representera” och vid hans 
sida skulle förmyndaren befinna sig.

 Detta kan naturligtvis jämföras med Gustav II Adolf och Karl XII, som 
båda två trots sin ålder, ansågs beskaffade nog att tillträda. 

284

I samma anda som arvkungadömet formerades i 1544, uttryckte Gustav III i sitt testamente 
och dess tillägg en förmaning till ”Enighet, Samdrägtighet och Lydno”, vilket skulle medföra 
samhällets välgång under de omyndiga åren.

 

285 I detta sammanhang påmindes om tvedräktens 
fördärv och hur detta motverkades genom att antaga enighet då riket styrdes under en 
förmyndare. Gustav III betonade att Gustav IV Adolf kunde återta de bestämmelser som gjordes 
mot kungamakten under de omyndiga åren, då han blivit myndig.286

En kung blir utropad 

 
 

Efter Gustav III:s död tillkännagavs det att Gustav IV Adolf, enligt successionsordningen blivit 
utropad som kung, vilken undersåtarna med tro och lydnad var förbundna. Med hänvisning till 
den bortgångne regentens testamente, utpekades hertig Karl som förmyndare, vilken skulle 
förestå rikets styrelse och regemente. Till förmyndarens avlagda ed till den nye kungen fogades en 
formulering som belyser myndighetens förhållanden och hur dess relation till föreställningen om 
kungaämbetets kroppar. Undersåtarna uppmanades att med underdånig lydnad och hörsamhet 
”emottaga och werkställa” som förmyndaren bjuder och befaller uti kungens namn.287

Jubelfesten  

 
Ovanstående belyser sammanhanget där den omyndige Gustav IV Adolf skulle dela den 

politiska kroppen med hertig Karl. Det har i föregående kapitel behandlats hur detta förhållande 
var utformat. I kommande kapitel ska dess ceremoniella visualisering undersökas. 

 

Knappt ett år efter Gustav III:s död anordnades jubelfesten i Uppsala. Under några dagar firades 
200-årsdagen av Uppsala möte, då den Augsburgska bekännelsen antogs. Enligt ceremonielet 

                                                 
283 [Tillägg till testamentet 1789] 
284 [Gustaf III:s testamente 1780] 
285 [Gustaf III:s testamente 1780] 
286 [Tillägg till testamentet 1789] 
287 Kongl. Maj:ts Allmänna Nådiga Kungörelse, Angående […] GUSTAF den III:s, […] Dödeliga frånfälle, […] den 29 
Martii 1792. 
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skedde kungens och förmyndarens inresa den 1 mars; i själva verket ägde det rum söndagen den 
3 mars.288 Vid sitt högtidliga intåg till Uppsala eskorterades de av flertalet dignitärer. Bland dessa 
fanns landshövdingen, ärkebiskopen och hovfolk, åtföljda av en trupp från livregementet. 
Konungen och hertigen for i samma vagn vilken omgärdades av vakthavande officerare, gardet 
och dragoner.289

De följande dagarna skulle orationer hållas, vilket följdes av jubelceremonin och jubeldagen. 
Vid själva jubelfesten framfördes musik från domkyrkotornen, vilken senare ackompanjerades av 
128 kanonskott från slottet. På eftermiddagen utgick en procession från slottet till kyrkan.

 Det var naturligtvis symbolladdat att de färdades i samma vagn, vilket 
visualiserade hertigens ställföreträdande för den omyndiga kungen och myndighetens 
härbärgering hos förmyndaren. 

290 
Ceremonielet stadgade att hertigen skulle gå framför kungen vilket inte skedde. Istället gick han 
till vänster om Gustav IV Adolf, vilket i sig visualiserade deras positioner.291 Detta bekräftar 
deras myndighetsposition, något som kan jämföras med den ovannämnda inresan. När sedan 
processionen nått kyrkan skulle kungen och hertigen emottagas av ärkebiskopen samt de övriga 
biskoparna, och då alla intagit sina platser skulle gudstjänsten påbörjas. När förrättningen i kyrkan 
var avklarad återgick de församlade i samma processionsordning tillbaka till slottet.292

Vid jubelfestens öppnande höll hertig Karl ett tal som representant för kungaämbetet, i vilket 
han uttryckte glädje över jubileumsfirandet. Detta tal är ytterligare ett exempel i raden av 
mytskapande kring Gustav Vasa. Med honom kom ljus, Sverige räddades och den rätta läran 
infördes. Hertig Karl erinrade även de nyss förlidna orostider som skakat riket och han efterlyste 
ett bibehållet lugn eftersom viss gudlöshet förekommit. I detta sammanhang gavs tillfälle för den 
unge kungen att formulera sin kommande regering genom förmyndaren. Hertigen framförde 
dygdernas återinförsel i samhället som skulle leda till allmänt och enskilt välstånd, vilket dess 
kungliga majestät önskade och i ”kraftigaste måtto befrämja”.

  

293

Arvkungadömets suck av lättnad 

 
 

Den 1 november 1796 kom dagen då Gustav IV Adolf i rikssalen skulle utropas som myndig och 
ta emot riksstyrelsen från sin farbror. Tillfället markerade konkret och symboliskt hur makten 
överfördes till konungen. Ceremonin visualiserade hur förmyndaren handgripligen överförde den 
politiska kroppen till regenten och följaktligen gestaltades det som formulerats statsrättsligt. 

                                                 
288 Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 120. 
289 Ceremonial wid Jubel-Festetn i Upsala, den 8 Martii 1793. 
290 Ceremonial wid Jubel-Festetn i Upsala, den 8 Martii 1793. 
291 Jämför Ceremonial wid Jubel-Festen i Upsala, den 8 Martii 1793, samt Överkammarherrens journal 1778–1809 
(1826), s. 122. 
292 Ceremonial wid Jubel-Festen i Upsala, den 8 Martii 1793, se även Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 
121, överkammarherren nämner att det vid ceremonin utgavs 1 400 åskådarbiljetter vilket påvisar en ambition 
om att säkerställa ett högt deltagarantal samt att publik spisning och cour skulle äga rum dagen efter. 
293 Hans Kongl. Höghet Hertigens af Södermanland Tal, […] wid Jubel-Festens Öpnande i Upsala den 4 Martii 1793. 
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Gustav IV Adolfs myndigförklaring skulle utropas i huvudstaden. Denna akt bevistades av 
högre dignitärer, ämbetsmän och officerare. Inför trontillträdet upphämtades regalierna.294 På 
samma sätt som andra ceremonier fordrade denna åskådare, vilket dels utgjordes av de delaktiga i 
processionen, dels de som tagit plats i rikssalen före ceremonins början. Ytterligare exempel på 
detta åskådarbehov återfinns i att antalet utgivna biljetter inte uppfylldes, vilket medförde att 
tomma platser fylldes med ”Hof Fruntimret, hwilka ej rymdes på Drottningens tribune”.295 Detta 
kan tolkas ur ett estetiskt perspektiv, där bilden av en fullsatt rikssal skulle åstadkommas. Detta 
kan jämföras med Gustav III:s avläggande av tro- och huldhetseden till Adolf Fredrik 1762. 
Ceremonin visualiserade hur kronprinsen tog sin plats i rådet. Vid Gustav IV Adolfs trontillträde 
var detta inte närvarande, vilket belyser den symboliska skillnaden i maktpositionen.296

Processionen skulle inledas efter att änkedrottningen, hertiginnan och prinsessan samt 
hovdamerna tagit plats på utsedd läktare. Färdvägen gick från konungens övre rum, över inre 
borggården, till rikssalen i södra längan. Först i processionen gick ståndsdrabanterna. Därefter 
följde hovfolk och övriga ämbetsmän. Efter riksmarskalken bars regalierna nyckeln, äpplet, 
spiran, svärdet och kronan av de fem höga ämbetsmännen. Därefter gick Gustav IV Adolfs 
farbröder iklädda furstlig dräkt med tillhörande mantel och krona. Slutligen kom aktens 
huvudperson under en uppburen himmel, iförd kronprinsdräkt med blå mantel och öppen krona, 
eskorterad av flera höga officerare.

 

297

Det som följde utgjorde höjdpunkten av ceremonin. Gustav IV Adolf höll efter uppstigandet 
på tronen ett tal, där han förklarade sig myndig och inför förmyndaren och de församlade att han 
nu nått den ålder som enligt testamentet gjorde honom berättigad till att på egen hand föra 
regementet.

  

298 Detta efterföljdes av att hertig Karl överlämnade en skriftlig redogörelse över 
förvaltningen som sedan upplästes. När det genomförts avlade konungen sin försäkran. Dock 
gick avläggningen inte enligt planerna eftersom den planerade försäkran inte fanns till hands. 
Något som medförde att 1779 års försäkran fick hämtas, där Förenings- och säkerhetsakten inte 
fanns omnämnd, vilket det skulle ha gjort i den tilltänkta försäkran. Därför kunde ingen 
underskrift ske och en längre genant tystnad följde.299

Då eden avlagts överlämnades regalierna till Gustav IV Adolf vilket symboliskt och 
handgripligt betonade ceremonins performativa syfte. Maktöverföringen och överlämnandet av 
regalierna framhävde hur myndigheten och den politiska kroppen flyttades från hertig Karl till 
Gustav IV Adolf.

 

300

                                                 
294 Ceremonial, Som kommer at i akt tagas Då […] Konung Gustaf IV. Adolph Emottager Riksstyrelsen […] 1796. 
295 Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 192; se även not 536 & 537 där dessa hovfruntimmer fick ta 
plats i ständernas frånvaro, vilket speglar enväldet; se dessutom [RA] Översteceremonimästarens arkiv, 
Journaler, volym 8, 1796, s. 133. 
296 Se CEREMONIAL Då […] Kron-Prinsen Aflägger Tro- och Huldhets Eden på Riks-Salen, Then 5 April 1762.  
297 Ceremonial, Som kommer at i akt tagas Då […] Konung Gustaf IV. Adolph Emottager Riksstyrelsen […] 1796. 
298 Ceremonial, Som kommer at i akt tagas Då […] Konung Gustaf IV. Adolph Emottager Riksstyrelsen […] 1796. 
299 Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 194; se även not 546. 
300 Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 195; se även not 548, överlämnandet utfördes i en annan 
ordning än vad som anges i ceremonielet. Skillnaden var att kronan i själva verket överräcktes först. 

  Hans fullkomliga tillblivelse i kungaämbetet fullbordades vid kröningen i 
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Norrköping år 1800. Ett tecken på detta är att den okrönte Gustav IV Adolf bar den furstliga 
kronan och manteln fram till dess, istället för den stängda kungakronan och purpurmanteln. 
Dock förekom de kungliga regalierna i hans närhet som en påminnelse.301 Ceremonin avslutades 
med en procession från rikssalen till Storkyrkan, vilket påvisar spelet mellan den profana och 
sakrala spänningen i ceremonins utförande.302

På grund av missödet med den bortglömda försäkran, anordnades en mindre ceremoni där 
konungen kunde skriva under akten och försäkran.

 

303 Gustav IV Adolf hade den 2 november 
sammankallat rikets herrar på det stora galleriet (idag benämnt Karl XI:s galleri), där bland annat 
kollegierna, magistraten och hertigarna närvarade. Därefter hölls ett kort tal vilket efterföljdes av 
att försäkran och Förenings- och säkerhetsakten underskrevs, i enlighet med grundlagen, 
testamentet och den ovannämnda akten.304

En fullmyndig regent, den ljuva dagen 

 
 

Myndighetens förflyttning ägde rum i ceremonins performativa utformning, vilket även 
verbaliserades via talen som hölls vid trontillträdet. Genom talen sattes ord på det som ägde rum i 
ceremonin, den politiska kroppens och myndighetens övergång till konungen. Detta 
sammantaget gav den officiella visualiseringen och legitimitetsanspråken för de församlade i 
rikssalen. Att den 1 november 1796 markerade arvkungadömets suck av lättnad uttrycktes i att 
den stund nu var kommen som efterlängtats av många. Gustav IV Adolf hänvisade tidigt till 
varifrån hans myndighet ursprungligen utgick med att formulera att han i kraft av Gustav III:s 
testamente kunde förklara sig för ”fullmyndig Konung” och själv antaga styrelsen.305 Därefter 
vände sig konungen till hertigen, den andra personen varifrån hans myndighet utgick, eller 
snarare hos den som hållit den i förvar. Den tillträdande regenten talade gott om Karl och 
menade att hans tacksamhet skulle ”blifwa beständig”.306

Tudelningen av myndighetens ursprung och överföring kan skönjas i flera hänseenden. 
Maktöverföringen från den bortgångne kungen verbaliserades vid trontillträdet, Gustav III:s 
exempel framförs, och på så sätt iordningställdes bryggan mellan regenterna. Emellertid fogas ett 

  

                                                 
301 Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 191; se i synnerhet not 535. 
302 Ceremonial, Som kommer at i akt tagas Då […] Konung Gustaf IV. Adolph Emottager Riksstyrelsen […] 1796; se 
även Överkammarherrens journal 1778–1809 (1826), s. 196, efter gudstjänsten gavs cour och publik spisning på 
slottet. På kvällen fortsatte festligheterna med ett spektakel på operan, med fri entré för dem som blivit 
bjudna och kallade; se även [RA] Översteceremonimästarens arkiv, Journaler, volym 8, 1796, s. 144. 
303 Se Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, s. 147, Förenings- och 
säkerhetsakten 1789, där det föreskrivs att alla svenska kungar ska vid trontillträdet underteckna akten, vars 
innehåll inte fick förändras. Därtill skulle den valda kungen göra likadant om det nuvarande kungahuset dog 
ut och följaktligen överta alla rättigheter som akten medförde.  
304 PROTOCOLL, Hållit uppå Stockholms-Slott Den 2 November 1796; se även [RA] Översteceremonimästarens 
arkiv, Journaler, volym 8, 1796, s. 144. 
305 Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796 Då Kongl. Maj:t emottog Rikets Styrelse. 
306 Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796 Då Kongl. Maj:t emottog Rikets Styrelse. 
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led till denna överföring, som går via Gustav III:s styrelse till hertig Karl i rollen som förmyndare. 
I den utfärdade kungörelsen formulerades ledet mellan Gustav IV Adolfs erhållna myndighet, 
först via fadern, sedan via förmyndaren. Konungen adresserade undersåtarna med att tillkännage 
att han uppnått myndighetsåldern, vilket utstakats av testamentet. Följaktligen hade han 
myndigförklarat sig och antagit riksstyrelsen.307 Det andra steget i kedjan härrörs till den omsorg 
Gustav III haft för honom, genom att dana honom till ”en wärdig Regent öfwer Swea Rike” och 
utse Karl till förmyndare.308 Hänvisningen till fadern upprepades dagen efter då den extrainsatta 
ceremonin genomfördes, då Gustav IV Adolf skulle underteckna kungaförsäkran och Förenings- 
och säkerhetsakten. Vid detta tillfälle skedde det som formulerats i testamentet och alla akter 
underskrevs, i enlighet med Gustav III:s vilja och grundlagen.309 Gustav IV Adolfs plats i 
regentlängden framfördes med en utblick om att han skulle gå i sina företrädares och faders 
fotspår, där undersåtarna skulle gå honom till mötes på liknande sätt de gjort för forna kungar. 
Till detta uttrycktes att kungens och folkets väl stod i förening.310

Gustav IV Adolf formulerade sig i sitt ämbete vid trontillträdet. Detta belyser hur 
föreställningar om arvkungadömet, kungaämbetet och maktöverföringen kom till uttryck. Den 
nytillträdde kungen behandlade i sitt tal i rikssalen ansvaret och de plikter han skulle uppfylla. Till 
detta lades en förhoppning om gudomligt bistånd då kungen skulle inleda utövningen av sitt kall, 
där hans käraste föremål skulle bli att alltid ”följa Lagarne och Rättwisan”, att freda riket och 
använda rikets medel rätt.

  

311 Dessutom framförs det ömsesidiga förhållande av skyldigheter som 
rådde mellan kungen och undersåtarna, vilket utmynnade i att konungens valspråk blev ”Gud och 
Folket” som skulle påminna om hans plikter och ansvar.312 Hänvisningen till valspråket uttalades 
även i kungörelsen om trontillträdet, då det erinrades om folkets trohet och kärlek till den 
kungaätt som kungen härstammade från.313

Religionen betonades och sattes i främsta rummet. Här framhölls att gudsfruktan och goda 
seder var de ”säkraste grundvalar til et Samhälles bestånd, samt allmän och enskilt 
lycksalighet”.

 

314 Sveriges heder, anseende och självständighet samt fri- och rättigheter skulle 
försvaras, där rikets medel skulle användas för undersåtarnas bästa.315

                                                 
307 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 
308 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 
309 PROTOCOLL Hållit uppå Stockholms-Slott Den 2 November 1796. 
310 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 
311 Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796 Då Kongl. Maj:t emottog Rikets Styrelse. 
312 Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796 Då Kongl. Maj:t emottog Rikets Styrelse; se även Nordin 
2009, manus under utgivning, valspråket kan ses som ett led i en process där de kungliga valspråken 
utvecklades från att referera till Gud, till att övergå till folket. Följaktligen en annan legitimeringsgrund. 
313 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 
314 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 
315 Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse […] den 1 November 1796. 

 Här kan det skönjas att 
Gustav IV Adolf på ett sätt bildar en kontinuitet i arvkungadömets praktiker genom det sätt 
retoriken utformats. Han blev del i en tradition rörande föreställningar om kungens roll och vilka 
uppgifter som åligger denne, samt dess traditionella koppling till positiva attribut. Detta ska ses 
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som en del av Gustav IV Adolfs legitimitetsanspråk, där han anknöt till det gudomliga, det 
dynastiska och det rättsliga.316 Det var med en landsfaderlig ömhet som han skulle styra riket och 
på så sätt vara en garant för tryggheten, vilket var kärnan i hans budskap. Till detta fogades hans 
omsorg för religionen, det juridiska och det ekonomiska livet, där han under sin regeringstid 
framställde sig som en sparsam furste. I likhet med forna regenter brukade han en omvårdande 
retorik, som riktades till undersåtarna och ett värnade av folket och riket.317

Att Gustav IV Adolf ikläddes kungaämbetet vid trontillträdet yttrades även av hertig Karl, 
som önskade konungen och fäderneslandets väl, samt för äran av den ”urgamla Konunga Krona 
Eder Kongl. Maj:t i dag i egna händer emottagit”.

  

318 Trontillträdet skulle utgöra början för de 
”sällaste skiften” för Sverige där de dygder som ”befästa, uprätthålla och pryda en Thron” skulle 
omgiva konungen och dess kommande dagar.319 Hertig Karl speglade Gustav IV Adolfs retorik 
och uttryckte hur regementet övergått till konungen med att poängtera att den efterlängtade 
stunden var kommen, då han till kungen kunde överlämna vården av den spira som varit honom 
”anförtrodd under Des minderårighet at föra”.320 Med detta hade hertig Karl uppnått de mål och 
bemödanden han strävat efter. Den 1 november betydde att tiden efter Gustav III:s bortgång fått 
en lycklig utgång, då hertigen uppfört kungen på ”Sine Fäders Thron”. Den tillträdde kungen 
utgjorde det svenska folkets framtida hopp och hade blivit värdig sitt kall. Karl avslutade med att 
nedlägga sitt förmynderskap och allt annat han åtagit sig under förmyndartiden.321 Enligt Inrikes 
Tidningar firades trontillträdet ymnigt över riket. Från flera orter inkom rapporter om festligheter, 
kanonsaluter, illuminationer och att de kungliga skålarna druckits samt att pengar skänkts till de 
fattiga.322

IV. Kungen är död, länge leve kungen 

 

rågan som ställdes i föreliggande uppsats, formulerades i ett sammanhang där 
arvkungadömet hamnat i otakt, av den anledningen att tronföljaren var omyndig. Denna 

otakt är förenad med aspekter av maktöverföring och kungaämbetets natur, i vilken 
utgångspunkten var dess tvådelade beskaffenhet gällande myndighet och värdighet. I uppsatsens 
centrum står arvkungadömet och hur dess utmaningar hanterades statsrättsligt och hur 
maktöverföringen visualiserades ceremoniellt, där Gustav IV Adolfs omyndighet valdes som ett 
belysande och fördjupande exempel. För att åskådliggöra arvkungadömets praktiker användes 

                                                 
316 Alm 2002, s. 345-346. 
317 Alm 2002, s. 299-306. 
318 TAL Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks-salen Den 1 November 1796. 
319 TAL Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks-salen Den 1 November 1796. 
320 TAL Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks-salen Den 1 November 1796. 
321 TAL Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks-salen Den 1 November 1796. 
322 Se t.ex. Inrikes Tidningar N:o 130, den 8 November 1796; N:o 134, den 16 November; N:o 135, den 18 November; 
N:o 140, den 30 November; N:o 144, den 9 December; N:o 146, den 14 December; Inrikes Tidningar N:o 1, den 3 Januarii 
1797. 
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föreställningen om kungens två kroppar som analysverktyg, i studiet av regentlängden, från 
arvkungadömets grundläggande 1544 till Gustav IV Adolfs trontillträde 1796. Med ovanstående 
resonemang inräknat kan en ansats göras till att dryfta de tre frågor, som kan belysa 
arvkungadömets utmaningar och kungaämbetets natur. Dessa frågor är: Vad är en kung, hur blir en 
kung till och vad händer då det går fel? Detta ska i sin tur kopplas till arvkungadömets praktiker. Men 
först måste en tillbakablick på Gustav IV Adolfs omyndighet göras.  

Angående Gustav IV Adolfs omyndighet betonades de statsrättsliga dokumenten, i synnerhet 
faderns testamente, där hertig Karl fick den kungliga myndigheten förlänad. Gustav IV Adolf 
hade värdigheten och utropades till kung trots att han inte hade myndigheten. Därefter 
genomgick han en stegvis inslussning mot tronen, för att sedan vid myndighetsdagen, fullt ut 
överta den politiska kroppen – något som under ceremoniella former visualiserades. 
Arvkungadömets utmaningar med exemplet Gustav IV Adolf, hanterades genom att den politiska 
kroppen delades mellan förmyndaren och den kommande regenten, och på så sätt bildade en 
enhet. Här får den abstrakta föreställningen om kungens två kroppar ett konkret uttryck. 
Dessutom hade stadgarna för omyndigheten föreskrivits innan Gustav III avled, samtidigt som 
Gustav IV Adolf ärvde den starka kungamakten. Exempel på detta är de symboliskt närvarande 
regalierna och att han regerade okrönt fram till 1800. Detta kan relateras till att kungens självbild 
dominerades av föreställningen av upphöjt majestät.323

En rad olika inslag återkommer i arvkungadömets praktiker och dess hantering av utmaningar. 
Närvarande i detta återfinns komponenter som berör myndigheten, vilket hör samman med 
maktinnehavet och legitimitetsanspråken. Dessutom upprepas inslag som är förenade med 

 
Det går att se en åder genom arvkungadömet, från Gustav Vasa till Gustav IV Adolf, där 

många teman i dess praktiker upprepas. I denna undersökning har sidan som rör myndighet i 
förhållande till kungaämbetet fått en framträdande plats. Detta beror dels på källmaterialets 
beskaffenhet, då de statsrättsliga dokumenten föreskrev regerandet eller förändringar i samhället, 
dels på att den kungliga värdigheten hade flera andra kanaler för att nå ut. Emellertid är den 
kungliga värdigheten nära förenad med myndigheten. Kanalerna för den kungliga värdigheten 
återfinns i ceremonierna, men även inom konst och litteratur. Vidare framträder en likhet i 
arvkungadömets praktiker, oavsett i vilket sammanhang de formulerats eller hur maktbalansen 
såg ut. Mycket av bakgrundsredogörelser och tillkomstsammanhang har utelämnats i 
undersökningen, till förmån för arvkungadömets inre och officiella retorik. De yttre 
omständigheterna kring dokumentens tillkomst och arvkungadömets statsrättsliga hantering av de 
olika utmaningarna, hade kunnat underbyggas om mer av bakgrundssammanhanget till respektive 
hantering infogats ytterligare. Tillika har flertalet ceremonier utelämnats, vilket också hade kunnat 
ge en mer pregnant bild av arvkungadömets visualisering. Dessa två ingångar lämpar sig för ett 
framtida arbete.  

                                                 
323 Alm 2002, s. 322-323. 
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kungaämbetets värdighet och upphöjda position. Nedan kommer inslagen i arvkungadömets 
praktiker att belysas i förhållande till det statsrättsliga och ceremoniella källmaterialet. 

En framträdande och ständigt återkommande komponent i arvkungadömets formuleringar är 
inriktningen på endräkt. Visserligen är detta inte anmärkningsvärt, i den meningen att oenighet 
inte gärna kan ingå i olika statsrättsliga dokument. Dock är den iögonfallande betoningen av 
endräkt kontra tvedräkt betydelsefull. De statsrättsliga dokumenten förmedlar hur de 
beslutsfattande ställs upp som ett kollektivt subjekt, eller att de sinsemellan agerat och avgjort 
ärendena endräktigt, vilket återfinns i flertalet av källmaterialsexemplen. Detta kan betraktas som 
essentiellt i arvkungadömets praktiker vid hanteringen av utmaningar. 

Nästa inslag är att vara utvald, både av Gud och av ständerna. Detta är naturligtvis en faktor 
som ska betraktas som symbolladdad och förenad med en positiv resonans. I detta hänseende 
finns spänningen kring föreställningarna om kungaämbetets relation med det gudomliga, vilket 
även innebär att det finns en inneboende funktionell ingrediens i arvkungadömets praktiker, där 
ständerna hade och ibland utnyttjade möjligheten att välja en tronföljare. Emellertid var den 
gudomliga sanktionen närvarande även för de som ingjutits till den kungliga myndigheten och 
värdigheten.324

De nästa två inslagen är förknippade med de ovannämnda. Detta är laglighet och roller. Ett 
betydande inslag i arvkungadömet är dess förankring i laglighet och de roller som ålades 
kungaämbetet. Detta hör samman med att myndigheten, utifrån regerandet och 
legitimitetsanspråken, reglerats och förhållits sig till dessa två inslag. I förlängningen hör detta 
samman med maktutövning och maktinnehav, där ett exempel på laglighet ses i åberopandet av 
fattade beslut. Innehavaren av kungaämbetet skulle regera efter lagen och uppfylla vissa roller, 
som praktiskt och symboliskt återkommer i källmaterialet. Detta rör i synnerhet skyddandet av 
religionen och den ofta självpåtagna rollen att verka för rikets välgång, vilket upprepas i den 
omvårdande retoriken.

 Detta kan ställas i relation till den negativa klang som valkungadömet hade. Att 
vara vald på rätt sätt var av vikt. 

325 För flertalet tronföljare fästes vikt vid deras uppfostran och det blev en 
riksangelägenhet, vilket påvisar ämbetets betydelse samt tronföljarens öde. Anledningen till detta 
kan spåras till föreställningen om att en tronföljare var det praktfullaste monument en furste 
kunde efterlämna sig. Därför får utbildningen sådan betydelse.326

Nästa inslag är uppfattningen om kontinuitet. Vid flertalet tillfällen åberopas olika sorters 
kontinuitet, där framför allt släktskap kan nämnas. Redan tidigt uppstod en retorik rörande det 
kungliga blodet. Ett förehavande som även fortsatte, där det direkta eller avlägsna släktskapet 

 Inom ovanstående retoriska 
inslag finns en motsägelsefull ådra, där till exempel de frihetstida kungarna ikläddes med attribut 
som sammanfogats med forna regenter, vilka besuttit en starkare reell makt. Det ceremoniella 
visualiserandet har följt den utvecklingen. 

                                                 
324 Jfr. med Nordberg 2007, s. 31-40 där relation mellan regenten och Gud fördjupas. 
325 Jfr. med t.ex. Grundberg 2005; Nordberg 2007, s. 19-20. 
326 Johannesson 1998, s. 17-18, detta härstammar från Erasmus av Rotterdam (ca. 1469–1536), vars skrift 
lästes vid de europeiska hoven, även långt efter att de författats. 
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inom kungahusen framfördes vid maktöverföringen. Detta hör samman med upprepandet av 
Gustav Vasa i arvkungadömets retorik. Anledningen till detta är hans koppling till 
arvkungadömets grundande och den mytbildning som uppstod kring honom. Detta skapade en 
kontinuitetskedja som genom mytbildningen kunde avspegla sig på den som förknippades och 
hade släktskap med honom. Det är även påfallande hur kontinuitet genom släktskap betonas i 
ceremoniella sammanhang.327

Hur hanterades då arvkungadömets utmaningar statsrättsligt och hur visualiserades 
maktöverföringen ceremoniellt? Det statsrättsliga materialet påvisar en rad olika hanteringssätt 
för utmaningarna, vilket inneburit att myndigheten förflyttats. Hanteringssättet har också stått i 
förhållande till de olika sorternas utmaningar, vilket medfört att flertalet ceremonier visualiserats 
därefter. Arvkungadömet, som skulle representera stabilitet och kontinuitet blev föremål för 
tillfälliga lösningar, anpassade för omständigheterna.

 

328

I arvkungadömets maktöverföring är dessa teman alltid, mer eller mindre, närvarande. 
Ceremonierna i sin tur har fungerat visualiserande och symboliskt tydliggörande. Vidare kan det 
påpekas att den inre retoriken förblivit förhållandevis enhetlig genom undersökningsperioden 
1544–1796 och att den reella makten inte alltid stått i proportion till retorikens formuleringar. 

 
Vidare kan det sägas att en nyansskillnad kan skönjas vid Karl X Gustavs trontillträde, i den 

meningen att det sker en utveckling i retoriken kring personen bakom ämbetet. Tidigare kungar 
hade i hög grad hyllats för deras ageranden i förhållande till föreställningar om de kungliga 
rollerna, att till exempel rädda riket. Då Karl X Gustav blev aktuell för tronföljden förstärktes 
framtoningen av hans släktskap och dygdiga egenskaper. Det gäller även Fredrik I och Adolf 
Fredrik. Det förefaller som om att det finns en viss relation mellan nyinfogade män i tronföljden 
och personen bakom. Ytterligare en aspekt är hur tronföljarens ålder hanterats vid ett flertal 
tillfällen. För Gustav II Adolf, Karl XII och Gustav IV Adolf framhölls att deras förening med 
ämbetet mer eller mindre inte berodde på ålder utan på deras personer, vars egenskaper 
förenklade iklädandet av kungaämbetet. Detta tyder även på en viss pragmatisk flexibilitet kring 
dessa regenters trontillträde. 

Arvkungadömets hantering av utmaningar statsrättsligt och visualiserandet av 
maktöverföringen ceremoniellt kan sammanfattas på följande sätt: 
 

Endräkt       i förhållande till  Tvedräkt 
Utvald      i förhållande till  Oberättigad 
Laglighet       i förhållande till  Olaglighet 
Uppfylld Roll     i förhållande till  Ouppfylld roll 
Kontinuitet     i förhållande till  Kontinuitetsbrott 

 

                                                 
327 Se även Nordberg 2007, s. 51-53. 
328 Nordin 2009, manus under utgivning. 
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Ovanstående teman kan ställas i relation till föreställningen om kungens två kroppar. Konceptet 
kring kungen som aldrig dör var beroende av tre komponenter: dynastins evighet, kronans 
kollektiva karaktär och kungavärdighetens odödlighet.329 Detta påvisar ett förhållande mellan 
arvkungadömets praktiker och föreställningar om kungaämbetet. Tidigt i arvkungadömet 
betonades den dynastiska legitimiteten.330

Ovanstående inslag kan relateras till Erik XIV, Sigismund och Gustav IV Adolf, där 
regenterna inte svarade mot dessa komponenter. Erik XIV orsakade tvedräkt, han regerade 
olagligt och på så sätt uppfylldes inte hans roller, vilket innebar att han förlorade sin status av att 
vara utvald. Tillika bröt han mot kontinuiteten då han inte uppfyllde det som föreskrivits i 
faderns testamente. Detsamma kan sägas om Sigismund som också orsakade tvedräkt och inte 
heller uppfyllde sin roll. Emellertid förminskades aldrig släktbanden eftersom det hade inneburit 
ett underminerande av de efterföljande regenterna. I motsats till Erik XIV som offentligt 
nedsvärtades, glömdes Gustav IV Adolf aktivt bort.

 

331 Den offentliga bildkonsten övervakades 
eftersom den avsatte kungens son eventuellt kunde återkomma och framstå som mer legitim 
tronpretendent än Karl XIII och Karl Johan.332 Dessutom utgick en förordning 1812, där all 
gemenskap med den forna kungafamiljen förbjöds.333

Titeln på föreliggande uppsats belyser en naturlig maktöverföring mellan en avliden och en 
tillträdande regent. Emellertid skedde denna maktöverföring stegvis och inte enbart mellan 
begravning och kröning, vilket inneburit att arvkungadömet anpassats och formerats för att svara 
mot den utmaningen. Sålunda kan en återkoppling göras till de tre frågorna som kunde belysa 
arvkungadömets utmaningar och kungaämbetets natur. Vad är en kung, härleds till föreställningar 
om att vara utvald och att ha roller att uppfylla, vilket hör samman med laglig maktutövning i ett 
spänningsfält mellan det sakrala och profana. Dessutom härleds det till tradition och kontinuitet, 
vilket sammantaget formuleras i en endräktig anda.

 

334 Kungaämbetet är också ett ämbete med 
manliga förtecken, både Kristina och Ulrika Eleonora kröntes till kungar.335

                                                 
329 Kantorowicz 1957, s. 316-317. 
330 Se även Nordberg 2007, s. 15. 
331 Clason 1909, s. 2-3; Söderlind 2001, s. 120; Alm 2002, s. 370, 1811 bestämdes det att ex-regentens namn 
och chiffer skulle avlägsnas från husfasader för att lämna plats åt Karl XIII:s namn eller chiffer; se även 
Hemström 2005, s. 147-148; Sundin 2006, s. 48-49, Gustav IV Adolfs avsättning hänvisades bl.a. till hur 
kriget skötts, utskrivningen av lantvärn och tunga skattebördor. 
332 Söderlind 2000, s. 60; se även Söderlind 2001, s. 111-112, detta skedde genom Karl Johans inflytande. 
333 Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud Emot All gemenskap med före detta Konung Gustaf Adolph, för detta Drottningen och 
Deras Barn. 
334 Jfr. med Nordberg 2007, s. 56-61, där en sammantagen bild av monarken i kröningspredikningar 
analyseras. 
335 Grundberg 2005, s. 180-181; se även Nordin 2009, manus under utgivning. 

 Hur blir en kung till 
härleds till föregående inslag tillsammans med statsrättsliga stadgar och ceremoniell visualisering, 
där kontraktsteoretiska och ceremoniella utspel i maktöverföringen medföljer. Detta hör samman 
med förställningar om plikter och skyldigheter mellan regenten och undersåtarna. Synnerligen 
viktig är legitimitetsanspråken rörande kontinuitet då nya kungar fogades till arvkungadömet, där 
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flera anspelningar på detta gjordes. Dessutom blir en kung till genom mytbildning, konst och 
litteratur, där denne representeras, vilket bekräftats genom kyrkan.336

Epilog: Arvkungadömet nollställs 

 Vad händer då det går fel kan 
sammankopplas med ett åberopande av föregående inslag, där den politiska kroppen både 
statsrättsligt och ceremoniellt, antingen härbärgerar eller byter innehavare. Dessutom utfördes 
betydande manövrar i arvkungadömets namn. Detta sammantaget påvisar drivkraften i 
arvkungadömets fortlevnad och hur maktöverföringen kunde ske även inför utmaningar, samt 
vilken förankring monarkin har. Min poäng är denna – och detta är viktigt – att arvkungadömets 
praktiker i förhållande till maktöverföringen, verkar långt före en begravning och kröning. 
Exempel på detta finner vi i de kungarna som regerade okrönta. Arvkungadömets praktiker ska 
följaktligen ses som del av en ständigt pågående process. Ett resonemang som fördjupar 
förståelsen av devisen: Kungen är död, länge leve kungen. 

Denna uppsats började med en ögonblicksbild. Den kommer även att avslutas med en symbolisk 
ögonblicksbild, på dagen 17 år efter vi började, den 29 mars 1809 – dagen då Gustav IV Adolf 
undertecknade sin abdikationsakt. Cirkeln sluts på ytterligare ett sätt. 1544 års beslut gjordes i ett 
sammanhang av enighet, på samma sätt som Gustav IV Adolfs avsättning formulerades i ett 
sammanhang av enighet.  

I kuppens direkta kölvatten formulerades det i hertig Karls proklamation att kungen ”blifwit 
utur stånd satt att wårda Rikets angelägne Ärender”.337 Av den anledningen hade hertigen, som 
fullmyndig medlem av den kungliga familjen, tagit på sig rollen som riksföreståndare. Ett starkt 
motstånd fanns mot den avsatte kungen, men samtidigt var många lojala. Vissa präster vägrade 
inledningsvis att läsa upp proklamationerna, vilket stoppades genom att biskoparna blev 
förmanade att försvara statskuppen.338 Önskningar fanns också att kungens son skulle ärva 
tronen, vars arvsrätt Gustav IV Adolf ville ta vara på.339 Det avgjordes av ständerna att all 
undersåtlig tro och lydnad till Gustav IV Adolf var uppsagd samt att han och hans arvingar 
förlorat arvsrätten till den svenska kronan.340

Tanken om enighet fanns då ständerna samlades efter kuppen, där legitimitetsanspråken 
kopplades till räddandet av riket och arbetandet för det allmännas bästa. Vid riksdagen 1809 

 På detta sätt fråntogs den politiska kroppen, och en 
ätt full av liv uteslöts ur arvsföljden.  

                                                 
336 Se även Burke 1996, s. 61, att kungabilden bör ses som en kollektiv produktion. 
337 Inrikes Tidningar 1809, No. 37, 18 mars; se även Hemström 2005, s. 146-148; Sundin 2006, s. 48-51, där 
händelserna och skrivelserna efter kuppen behandlas. 
338 Carlsson 1944, s. 374-378; se även Hemström, 2005 s. 137-138, där regimens bristande legitimitet 
illustreras. 
339 Carlsson 1944, s. 380, se även s. 207-260, 384, 388; se även von Vegesack 2001, s. 178; Hemström 2005, s. 
243-246, 257-258, angående missnöjet med kungen och hans politik, vilket var störst inom försvarsmakten. 
340 Sweriges Rikes Ständers Beslut, gjordt och samtyckt i Stockholm den 10 maji 1809.  
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framställdes nationen som ett enigt agerande kollektiv, där ledamöterna handlade patriotiskt och 
som goda medborgare.341

Avsättningen av kungen legitimerades med att denne brutit mot sina plikter, vilket omgärdades 
av att statskuppens tolkningsram blev den gällande framställningen av omständigheterna, 
samtidigt som konkurrerande skildringar uteslöts.

  

342 Det rådde en diskursiv kamp om den 
rättsliga faktorn, vilket fann sin kraft då kuppsidan segrat.343 Med kungens avsättning och det 
symboliskt valda 6 juni för regeringsformen och hyllandet av Karl XIII som kung, innebar detta 
parallellt med valet av en ny tronföljare, att Gustav IV Adolfs uteslutning slutförts. Avsättningen 
innebar att arvkungadömet nollställdes och att ett dubbelt val företogs – Karl XIII och 
tronföljaren. Den politiska kroppens framtida hemvist visualiserades ceremoniellt genom 
Karl XIII:s adoption av tronföljaren, något som fungerade legitimerande och 
kontinuitetsskapande.344

                                                 
341 Sundin 2006, s. 77-81, 91. 
342 Sundin 2006, s. 91-92. 
343 Sundin 2006, s. 65. 
344 6 juni var dagen då Gustav Vasa valdes till kung 1523; I juli 1809 valdes den danske prinsen Christian 
August, sedermera Karl August till svensk tronföljare, vilket statsrättsligt befästes genom en valakt från 
augusti och en successionsordning från december samma år. Denne avled dock plötsligt i maj 1810, vilket 
innebar att Jean-Baptiste Bernadotte (Karl Johan) utsågs till tronföljare i augusti samma år; se Swea Rikes 
Ständers Förening och Wal-Act Angående […] CHRISTIAN AUGUSTS […] Utkorande Til Swea Rikes Kronprins 
Och Til Efterträdare på den Kongl. Swenska Thronen […] den 28 augusti år 1809; Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers 
faststälde Successions-Ordning […] den 18 december 1809. 
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Kongl. Maj:ts Allmänna Nådiga Kungörelse, Angående Des Högst-Salige Herr Faders, Den Stormägtigste Konungs och Herres, Herr 

GUSTAF den III:s, […] Dödeliga frånfälle, Gifwen Stockholms Slott den 29 Martii 1792, Stockholm 1792. 

Kongl. Maj:ts Nådiga SWAR Uppå Thet, af Herr Riks-Rådet och Cancellie-Præsidenten, Uti Samtelige Rådets namn, Håldne Talet. 

Then 26. Martii 1751, Stockholm 1751. 

Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796 Då Kongl. Maj:t emottog Rikets Styrelse, Stockholm 1796. 
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TAL Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks-salen Den 1 November 1796, Stockholm 1796. 

TAL Til Hans Kongl. Höghet Wid Thes lyckeliga ankomst, Hållit Å Riksens Ständers wägnar, Af Landt:Marskalken […] Then 

14. Octob. 1743, Stockholm 1743. 

Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit uti Råds-Salen Wid öpna dörar then 26. Martii 1751. Af […] Grefwe CARL 

GUSTAF TESSIN, Stockholm 1751. 

 

ÖVRIGT: 

[Gustaf III:s testamente 1780] Detta är min […] Testamentariske Disposition, hur Riket skal styras […] innan min Son […] 

ernått Sine myndige år […] Stockholms Slott den 2 Junii 1789, Stockholm 1792. 

[Tillägg till testamentet 1789] Tillägg til Wårt 1780 författade Testamente, som stadgar huru Riksens Styrelse under Wår Sons 

minderårighet skal för-waltas, Stockholm 1792. 

Alla Riksdagars och Mötens beslut 2, 1633–1680, utg. av Anders Anton Stiernman, Stockholm 1729. 

Alla Riksdagars och Mötens beslut 3, 1682–1731, utg. av Anders Anton Stiernman, Stockholm 1733. 

Alla Riksdagars och Mötens beslut, 1521–1727, utg. av Anders Anton Stiernman, Stockholm 1728.  

Bihang utaf Åtskillige allmenna Handlingar, 1529–1698, utg. av Anders Anton Stiernman, Stockholm 1743. 

Hans Kongl. Höghets Adolph Friedrichs […] Försäkring Til Swea Rikes Ständer, Stockholm 1743. 

Inrikes Tidningar 1796, 1797, 1809. 

Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud Emot All gemenskap med före detta Konung Gustaf Adolph, för detta Drottningen och Deras Barn, 

Stockholm 1812. 

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Successions-Ordning Hwarefter Den Högborne Furstes, Swea Rikes utkorade Kronprins, 

Hans Kongl Höghets Prins CHRISTIAN AUGUST […] 18 december 1809, Stockholm 1809. 

Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse At Kongl. Maj:t Sjelf antagit Rikets Styrelse Gifwen Stockholms Slott den 1 November 1796, 

Stockholm 1796. 

Kongl. May:ts Försäkring Gifwen samptlige Rijkzens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm then 18 Decembris Anno 1672, 

Stockholm 1672. 

PERSONALIER, Upläste vid Högstsalig Konung Gustaf III:s Begrafning Den 14 Maji 1792, Stockholm 1792. 

PROTOCOLL Hållit uppå Stockholms-Slott Den 2 November 1796, Stockholm 1796. 

PUBLICATION Angående Hans Kongl. Höghets Arf-Printzens af Hessens Uphöjande På den Kongl. Thronen. Upläsen i 

Stockholm på wanlige ställen den 24 Marti 1720, Stockholm 1720. 

Swea Rikes Ständers Förening och Wal-Act Angående Den Högborne Furstes Prins CHRISTIAN AUGUSTS […] Utkorande 

Til Swea Rikes Kronprins Och Til Efterträdare på den Kongl. Swenska Thronen […] 28 augusti år 1809, Stockholm 1809. 

Sveriges Regeringsformer 1634–1809 samt Konungaförsäkringar 1611–1800, utg. av Emil Hildebrand, Stockholm 1891. 

Sweriges Rijkes Ständers Besluth Gjordt och belefwat aff them enhälleligen på then allmenne Rijkzdagh,[…] Stockholm den 18 

Decembris Åhr 1672, Stockholm 1672. 

Sweriges Rikes Ständers Beslut, gjordt och samtyckt i Stockholm den 10 maji 1809, Stockholm 1809. 

Sweriges Rikes Ständers Förening, Angående […] ADOLPH FRIEDRICHS Förklarande til Efterträdare på then Kongl. Swenska 

Thronen […] then 23. Junii År 1743, Stockholm 1743. 

Överkammarherrens Journal, 1778–1809 (1826), under utgivning Mikael Alm & Bo Vahlne. 
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