
1 
 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats 

Master’s thesis  one year 

 

 

 

 

 

 

Historia 30p 

History (Arts) 30 credits 

 

Att förmedla och förstärka bilden av makt 

En studie av hur kungamakten representerades under förmyndareregeringen 1792-1796 

 

Björn Kvarnskog 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Avdelningen för humaniora 

Examinator: Per Sörlin, per.sorlin@miun.se 

Handledare: Roland Anrup, roland.anrup@miun.se 

Författare: Björn Kvarnskog, bjkv0900@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp 

Huvudområde: Historia 

Termin, år: VT, 2014  



3 
 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 5 

3 Frågeställning .......................................................................................................................... 6 

3.1 Frågans motivering ........................................................................................................... 8 

3.1.1 Frågans motivering utifrån forskningsläget .............................................................. 9 

3.2 Förutsättningar och avgränsningar ................................................................................. 10 

4 Källor ..................................................................................................................................... 12 

5 Teori och begreppsdefinition ................................................................................................. 14 

5.1 Herdemakten .................................................................................................................. 15 

5.2 Representation ................................................................................................................ 16 

5.3 Tillämpning av teori ....................................................................................................... 17 

5.4 Definitioner och begrepp ................................................................................................ 17 

6 Metod ..................................................................................................................................... 18 

6.1 Teorins påverkan på metodutformning .......................................................................... 18 

6.2 Faktorer baserade på representation ............................................................................... 18 

6.3 Faktorer baserade på herdemakten ................................................................................. 19 

6.4 Kontrasterande faktorer .................................................................................................. 20 

6.5 Empirisk tillämpning ...................................................................................................... 21 

7 Forskningsläge ....................................................................................................................... 22 

7.1 Information som maktresurs och statens normerande ambition..................................... 22 

7.2 Makt och manifestation .................................................................................................. 23 

7.3 Diskurs under den gustavianska tiden ............................................................................ 25 

7.4 Pressen på 1790-talet och Inrikes tidningar ................................................................... 25 

8 Analys .................................................................................................................................... 26 

8.1 Makttradering och ceremonier efter Gustav III:s död .................................................... 27 

8.1.1 Ett land i chock ....................................................................................................... 27 

8.1.2 Tradering av makt: utövande av maktteknik vid regeringsövertagandet ................ 29 

8.1.3 Traderingen av makten och dess symboliska utformning....................................... 31 

8.1.4 Maktteknik: Tro- och huldhetseder ......................................................................... 33 

8.1.5 Kungen som prestigesymbol och eders ceremoniella betydelse ............................. 36 



4 
 

8.1.6 Symboliska handlingar i underdånighetens namn .................................................. 37 

8.1.7 Begravning – makt, hierarki och status ................................................................... 38 

8.1.8 Det religiösa tilltalet för samhällsordningens bevarande ........................................ 38 

8.1.9 Jubelfest .................................................................................................................. 40 

8.1.10 Slutsats och tolkning av tradering av makt och ceremonier ................................... 41 

8.2 Ett reaktionärt tilltal  ...................................................................................................... 43 

8.2.1 Beskrivning av utvecklingen på kontinenten .......................................................... 44 

8.2.2 Kungl. Maj:ts tilltal ................................................................................................. 46 

8.2.3 Tilltal och roller enligt tre linjer .............................................................................. 46 

8.2.4 Fred och beskydd .................................................................................................... 48 

8.2.5 Religionens betydelse och herdens roll................................................................... 50 

8.2.6 Herdemakten ........................................................................................................... 52 

8.2.7 Kontroll av information och disciplinering ............................................................. 55 

8.2.8 Disciplinerande åtgärder genom mellanhänder ...................................................... 57 

8.2.9 Slutsats ”Ett reaktionärt tilltal” ............................................................................... 59 

8.3 Två inramande ceremonier ............................................................................................. 61 

8.3.1 Gustav Adolfs kröningsceremoni ........................................................................... 61 

8.3.2 Tal vid kröningen .................................................................................................... 62 

8.3.3 Motiv för jämförelse ............................................................................................... 64 

8.3.4 Gustav III:s tal vid riksdagen 1792 ......................................................................... 64 

8.3.5 Likheter och skillnader i manifestation av kungahus ............................................. 65 

8.3.6 Sammanfattning av två inramande ceremonier ....................................................... 67 

9 Sammanfattning ..................................................................................................................... 68 

10 Källor och litteraturförteckning ......................................................................................... 71 

10.1 Tryckta källor tillgängliga via internet ........................................................................... 71 

10.2 Tryckta källor ................................................................................................................. 71 

10.3 Tidskrifter ....................................................................................................................... 72 

10.4 Referenslitteratur ............................................................................................................ 72 

10.5 Internet ........................................................................................................................... 73 

 

  



5 
 

1 Inledning 

Den 22 november 1792 var en stor dag för bonden Pehr Johansson i Alfta socken. Inför hela 

församlingen i Alfta kyrka tilldelades han en skådepenning i silver för redligt förhållande och 

tillgivenhet för regeringssättet under sin tid som riksdagsman. Pehr och den övriga församlingen 

fick inte enbart ta del av medaljutdelningen, i samband med uppmärksamheten för Pehrs trohet 

till kung och regeringssätt, hölls också ett tal författat av den av Kungl. Maj:t utsedda 

ståndssekreteraren Ahlman. Pehr och den talrika menigheten påmindes att de skulle visa kungen 

underdånig vördnad och att de var ”den store konungen… ewärldeligen skyldig” för hans 

omvårdnad om allmogens bästa.
1
 Ahlman betonade också att de för all framtid skulle visa 

kungahuset obrottslig lydnad.  

Anledningen att vi idag känner till medaljutdelningen i Alfta var att Inrikes tidningar 

rapporterade om händelsen den 13 december 1792. Pehr Johanssons skådepenning var en i 

mängden av skådepenningar, silverband och andra utmärkelser som delades ut av olika sällskap, 

eller, som i detta fall, genom Kungl. Maj:ts försorg. Allt beskrevs med varierande grad av 

detaljrikedom i tidningen, men budskapet tenderade att vara detsamma; kungen tog hand om de 

sina i en ömsesidig förening som ytterst byggde på obrottslig lydnad från undersåtarna. Inrikes 

tidningar förmedlade den bild av kungen som de styrande ville att folket skulle ha och, inte 

minst, angav även normen för vilket agerande som förväntades av rikets undersåtar. 

2 Bakgrund   

Efter mordet på Gustav III 1792, stod Sverige med en kung som endast var 13 år gammal. Som 

en konsekvens fick den omyndige kungens farbror officiellt ta över rikets styre i väntan på 

ynglingens myndighetsdag som skulle infalla i november 1796. Mordet på Gustav III inträffade i 

en tid som var mycket turbulent – inte minst i Europa. Den franska revolutionen hade 

radikaliserats och i januari 1793 giljotinerades Ludvig XVI. Med revolutionen och den 

kontrarevolutionära reaktionen följde även flera år av omfattande krig som tog sig helt nya 

uttryck och skördade stora mängder döda. I Sverige hade riksdagen i Gävle 1792 väckt mycket 

ont blod hos adeln vars politiska position gradvis urholkats under Gustav III:s regim. Som en 

konsekvens av den dynamik som följde ekonomiskt, socialt och tankemässigt på grund av 

                                                           
1
 Inrikes tidningar N:o 98, 13 december 1792. 
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omvandlingstrycket i samhället, både i Sverige och internationellt, flyttade samtidigt andra 

grupper fram sina positioner.
2
 Det var med andra ord en tidsperiod präglad av nya värderingar i 

upplysningens spår. Utvecklingen innebar även att gamla relationer och maktstrukturer ställdes 

på spel. Allianser som tidigare tagits för givna ifrågasattes. Behovet var stort att inom riket reda 

ut var olika aktörers lojalitet låg. Makthavarna behövde säkerställa sin maktposition. Genom en 

väv av tekniker och mekanismer som utgjorde själva maktutövandet agerade förmyndare-

regeringen för att illustrera att den hade befogenhet att styra. En viktig komponent i 

maktutövandet var att skapa en bild av en kraftfull regim. 

3 Frågeställning 

Michel Foucault argumenterar för att om en regim skall säkerställa och, i förlängningen, behålla 

makten, måste en uppsättning av procedurer och mekanismer tillämpas för att hantera de som är 

underställda i maktrelationen.
3
 Därmed blir maktutövandet i sig själv grunden för att upprätthålla 

maktrelationen; att styra och regera utgör därmed grunden för makten. Maktutövningen kan 

utföras med varierande grad av våld eller med hjälp av fredliga metoder. Det senare tenderar till 

att vara effektivare, men kräver istället en mängd åtgärder och attribut för att uppnå önskad 

följsamhet. Acceptansen för makten behöver således säkras hos de styrda. Tillvägagångssätten 

kan vara flera, ett av dessa är att bedriva normerande aktivteter för att uppnå efterlydnad. Det 

innebär en form av disciplinerande hantering av befolkningen eller de som ingår i 

maktrelationen. I detta sammanhang är representationen av kungamakten men även 

informationen och den retoriska hanteringen från statens sida viktiga verktyg som står till statens 

förfogande för att styra.
4
   

Gustav III hade varit en aktiv och tydlig talare med en kommunikation som byggde på en 

kombination av diskursiva grepp, vilken präglades både av upplysningens idéer och av den 

faktiska politiska position som kungen intagit i form av en mer enväldig maktutövning. Efter 

mordet på Gustav III följde närmare fem år av styre av en förmyndareregering. Utvecklingen i 

                                                           
2
 Reinhart Koselleck. Critique and Crisis. Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press, 1988, sid. 95-97, 115-123, 144-148, 184-185. 
3
 Begrepp och anknytning till teori följer i separat teoriavsnitt.  För analys av maktmekanismer se Michel Foucault.  

Säkerhet, territorium, befolkning. Hägersten: Tankekraft förlag, 2010, sid. 111-117, 120-122. 
4
 För information som en maktresurs, se Anna Maria Forssberg. Att hålla folket på gott humör. 

Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680. Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmiensis, 2005, sid. 26-30. 
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Sverige och, inte minst, internationellt under denna period och tiden dessförinnan, präglades av 

stora skiften i de politiska, ekonomiska och sociala strömningarna.
5
  

Mot den bakgrunden reses den övergripande frågeställningen hur kungamakten 

representeras och vilken bild av makten och styret av riket som förmedlas primärt genom Inrikes 

tidningar under förmyndareregeringen 1792-1796 men också i valda delar av Årstrycket.  

Frågeställningen bygger på antagandet och förutsättningen att kungamakten är en 

representativ enhet, trots att aktörerna, såsom kung, kungahus och förmyndareregering, har 

skilda ansvar och roller. Kungen är därmed del av en institution som är långt viktigare än kungen 

som person.   

Utifrån den övergripande frågeställningen följer de specifika frågorna: 

 Vilken roll och vilka uppgifter representerade kungamakten?  

 Hur beskrevs omvärlden enligt valt källmaterial och hur påverkade det representationen 

av kungamakten? 

 Hur representerades kungamakten vid de ceremoniella händelser som rapporterades 

under undersökningsperioden?
 
 

Dessa specifika frågeställningar ger upphov till två följdfrågor: 

 I vilken omfattning förändrades representationen under perioden?  

 Fanns det någon skillnad mellan representationen av kungamakten som förekom direkt 

innan förmyndareregeringens maktövertagande jämfört med tiden för undersökningen? 

Denna analys syftar till att spegla den bild av kungamakten som förmedlades. Det innebär att 

analysen bygger på källmaterial hämtat ur Inrikes tidningar och Årstrycket. Inrikes tidningar 

skall ses som ett organ som inte var alltför avlägset staten och dess företrädare.
6
 Det är med 

andra ord en källa som kan hävdas vara tendensiös. Det är själva poängen i denna analys. Valet 

av Inrikes tidningar har flera vinster; den var väl spridd, hade en kontinuitet som flera andra 

tidningar saknade och innehöll referenser till officiella cirkulär och kungörelser, kopior eller 

hänvisningar av tal och en mängd insändare och texter som skulle kunna beskrivas som artiklar. 

                                                           
5
 Elisabeth Mansén. Nordstedts Sveriges Historia 1721-1830. Stockholm: Nordstedts, 2011, sid. 47-48, 149-152. 

6
 Ingemar Oscarsson. ”Pressen”, i Signums Svenska kulturhistoria 5. Jakob Christensson, (red.). Lund: Signum, 2007, 

sid. 74-77. Mansén, 2011, sid. 51-88. 
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Inrikes Tidningar ger således en inblick i den tid som skall studeras och inkluderar både de 

budskap som de styrande ville få fram och, till viss del, även hur andra grupper såg på kung och 

kungahus.
7
 

Förmyndaretiden är relativt unik så tillvida att den verkställande makten, det vill säga 

regeringen, förändrades både i antal ledamöter och i sättet makten hanterades. Tryckfriheten 

släpptes i stort sett fri 1792 för att följas av censur under slutet av perioden. Det är med andra ord 

en period under vilken rådde olika förutsättningar för informationsspridning och som 

karaktäriserades av politisk dynamik, framförallt på kontinenten men även i Sverige.  

3.1 Frågans motivering 

Perioden som följde efter mordet på Gustav III präglades av de krig i Europa som följde i 

kölvattnet på den franska revolutionen. Den sociala och politiska ordningen genomgick stora 

förändringar, inte minst i Frankrike där jakobinerna flyttade fram sina positioner vilket 

uppfattades som en radikalisering av utvecklingen. Även i Sverige hade samhället visat tecken på 

sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Mordet på Gustav III visar hur de grupper som 

fått stå tillbaka reagerade våldsamt i både akt och handling. Vid sidan av det kan noteras att även 

andra grupper tog för sig och gynnades av den politik som drivits under perioden före kungens 

död. Det är också bland dessa grupper som man kan notera en ekonomiskt, kulturellt och social 

omvälvning.
8
 Det fanns med andra ord både yttre och inre faktorer som de styrande i 

förmyndarregeringen behövde förhålla sig till och som krävde anpassning i agerande och diskurs 

från statens sida. Utifrån det teoretiska antagandet att gestaltning av kungamakten är en del av 

maktutövandet, faller det sig naturligt att undersöka hur kungamakten och förmyndareregeringen 

framställdes samt att analysera vilka roller som kungamakten representerade.
9
  

Beskrivningen av såväl omvärld som inrikespolitiskt läge bör även sättas i samband med 

representationen av den svenska regimen, även om detta skedde genom mellanhänder. Regimen 

fabricerar en representativ bild av sina uppgifter och sitt agerande som en reaktion på 

omvärldsutvecklingen. Tidsperioden rymmer ett mord på en statschef, förmyndarregeringens 

övertagande av makten och sociala och politiska spänningar både internationellt och i Sverige. 

                                                           
7
 Viktiga förutsättningar och källvärdering återfinns i källavsnittet, kapitel 4 samt i forskningsläget, kapitel 7.  

8
 Se exempel på de ofrälses framflyttade ekonomiska och sociala position i Sten Carlsson. ”Maktkoncentration och 

ståndsutjämning”, i Den Svenska historien 10. Stockholm: Albert Bonnier Förlag, 1979, sid. 186-195.  
9
 Den teoretiska underbyggnaden för bildskapande och representation av kungamakten är baserat på Louis Marins 

arbete som även berörs i teoriavsnittet, kapitel 5.  
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Det borde påverkat förutsättningarna för hur regimen såg på de reella maktförhållandena och 

därmed regimens agerande i ord och handling. 

3.1.1 Frågans motivering utifrån forskningsläget 

Johan Holm argumenterar i Härskarmakt och undersåtar för att staten måste visa handlingskraft 

och sprida information för att optimera sin politik och nå sina mål.
10

 Det ligger i linje med 

Michel Foucaults teori om att maktutövning i sig utgör basen för makt och innebär att 

maktlegitimering inte enbart bör ses som en ömsesidig dialog mellan olika parter vilken löper 

mer eller mindre harmoniskt. Holm hävdar att legitimering är en färskvara och att staten måste 

ge intryck av att agera i enlighet med vad som kan uppfattas som en ömsesidig överenskommelse 

ur ett patriarkalt ideologiskt sammanhang. Holm argumenterar att forskningslägets empiri är 

motsägelsefull då dialogen mellan staten och befolkningen analyserats med avseende på 

beslutsprocesser och legitimering under tidigmodern tid.
11

 Därför hävdar Holm att mer forskning 

inom området behövs för att skapa förståelse för hur olika gruppers inflytande de facto såg ut och 

för att fastställa hur möjligheterna att påverka såg ut, vilket även borde påverka statens 

förhållningssätt till detta faktum. 

Malin Grundberg pekar på behovet av att undersöka hur staten de facto agerade i 

formandet av sin självbild. Hon argumenterar för att studier av monarkins funktion och uttryck är 

ett växande forskningsområde.
12

 Vidare påpekar Grundberg att det svenska forskningsfältet har 

brister och pekar framåt genom att visa att teorierna kan kompletteras och att analysen kan 

förfinas i de aspekter som rör makt och legitimering.
13

 Detta knyter an till ett större 

forskningsprojekt som Grundberg deltog i tillsammans med Anna Maria Forssberg och Jonas 

Nordin.
14

 I motiveringen till deras arbete lyftes ett tvärvetenskapligt perspektiv fram som 

vitaliserande för ett gammalt forskningsområde, med den uttalade målsättningen att undersöka 

maktstaten som informationsstat.
15

 Projektet låg i linje med Forssbergs avhandling Att hålla 

                                                           
10

 Johan Holm. ”Härskarmakt och undersåtar. Legitimering och maktutövning i tidigmodern tid”, i Historisk tidskrift 
125:3. 2005, sid. 375-397. 
11

 Ibid, sid. 397. 
12

 Malin Grundberg. ”Monarkins funktion och uttryck under tidigmodern tid”, i Historisk tidskrift 122:4. 2002, sid. 
671. 
13

 Ibid, sid. 671, 681-681. 
14

 Anna Maria Forssberg, Malin Grundberg & Jonas Nordin. ”Manifestation och kommunikation. Statens och 
kungamaktens legitimering och propagandaspridning under tidigmodern tid”, i Historisk tidskrift 123:3. 2003, sid. 
498-506. 
15

 Ibid, sid. 498. 
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folket på gott humör från 2005, vilken byggde på antagandet att information är att betrakta som 

en maktresurs.
16

  

Genom att i denna studie belysa olika perspektiv av hur makt representerats och hur staten 

använt information som ett makttekniskt verktyg, är avsikten att utifrån en teoretisk tillämpning 

baserad på Foucaults modell för maktteknik parad med en diskursiv analys, bidra till att öka 

kunskapen om hur kungahus och förmyndareregering representerades under 1792 till 1796. 

Förmyndareregeringens representation kommer även att kontrasteras mot Gustav III:s självbild 

vid tiden för riksdagen i Gävle 1792, för att klargöra eventuella skillnader i diskurs och 

språkbruk mellan de år då Sverige hade en förmyndareregering och perioden innan. Därmed 

finns förutsättningar dels att avgöra vad som traderades, dels att analysera i vilken omfattning 

manifestationen av kungamakten förändrades under undersökningsperioden.  

3.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Frågans inramning tar fasta på maktperspektiv och bygger på att makten måste representeras i 

både ord och handling. Genom att studera hur makten illustrerades såväl i text som i bild 

framträder rollen som förmedlas av kungamakten. Bild avser i detta sammanhang även 

ceremonier, vilka förmedlades genom Inrikes tidningar. Man skall därför se bilden i sig som en 

produkt skapad för att manifestera kungamaktens roll och befästa institutionens auktoritet. Det 

var ett budskap riktat till läsaren att tolka och avkoda. Representationen inkluderar symbolbilder 

i ceremoniella sammanhang vilka därmed ligger till grund för analytisk tolkning. Tilltal och 

begreppsval utgör därmed underlaget som analyseras för att klargöra bakomliggande budskap då 

det ingick i ett sammanhang som skapade betydelse för samtida avsändare och mottagare.
17

 

Målsättningen har varit att belysa bilden av hur kungamakten såsom institution 

representerades, samt, utifrån valda källor, tolka vilken roll som denna sades fylla. Analysens 

tolkningsram bygger således på förutsättningen att kungamakten utmålades som en enhet. De 

viktigaste aktörerna i sammanhanget var kung, kungahus och förmyndareregering, vilka alla 

hade olika roller att spela både praktiskt och legalt. I illustrationen av rikets styre smälte de olika 

aktörerna ihop till en enhet. Man kan säga att institutionen kungamakten stod för mer än vad en 

                                                           
16

 Forssberg, 2005, sid. 26-30. 
17

 För definition av diskurs i detta sammanhang se separat avsnitt ”Begrepp och definitioner”. Ceremoniernas 
bakomliggande betydelse, se Jonas Nordin. Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets 
Sverige. Stockholm: Atlantis, 2009, sid. 59-108.  



11 
 

enskild person kunde göra.
18

 Att se på kung, hertig Carl och förmyndareregering som en enhet 

blir därmed utgångsläget för analysen av hur kungamakten manifesterades.  

En viktig förutsättning för studien av hur kungamakten representerades bygger på att 

källan har en nära koppling till kungamakten, med det avses att den bild av kungamakten som 

illustrerades även accepterades av densamma. Det motiverar valet av Inrikes tidningar som 

primär källa för denna studie. Tidningen publicerade direkta avskrifter och utdrag av information 

från Kungl. Maj:t. Dessutom återgav tidningen även beskrivningar av en mängd olika tal, 

ceremonier, insändare mm som skickats in från landet för sammanställning centralt i Stockholm. 

Det innebar att innehållet som publicerades var i linje med vad de styrande accepterade som 

representativ information om läget i landet, internationellt och hur rikets styre sköttes.
19

 Det 

fanns ingen publiceringspolicy men tidningens beroendeförhållande till makten och dess 

organisation utgjorde grund för att dess innehåll återspeglade den information som var 

accepterad i representationen av kungamakten.
20

 Därmed får valet av Inrikes Tidningar som källa 

ses i ljuset av tidningens tendensiösa natur; detta blir i själva verket fokuset för studien. 

Tidningens information och återgivning utgör således ett representativt underlag för analysen 

och studiens frågeställning. Det fanns inte någon annan tidning som hade ett liknande 

beroendeförhållande till staten. Däremot fanns en mängd andra tidningar som utkom mer eller 

mindre frekvent under undersökningsperioden, även publikationer med udden riktad mot 

regimen. Då syftet med studien är att spegla en så nära officiell bild av regimen man kan komma 

har en bredare studie baserad på fler tidningar och andra informationskanaler (pamfletter mm) 

avsiktligt inte anammats. En analys baserad på motbilder ligger också utanför denna studies 

syfte. Avgränsningen är gjord utifrån det faktum att den skiftande censurlagstiftningen under 

undersökningsperioden gör en sådan inriktning problematisk; dels drogs vissa tidningar in, dels 

var innehållet under perioden kraftigt censurerat.  

Val av period baserar sig på den naturliga tidsperiod som förmyndareregeringen innehade 

makten, 1792-1796. Studien inkluderar även tiden närmast före mordet på Gustav III för att 

möjliggöra en komparativ analys mellan förmyndareregeringens diskurs och manifestering och 

                                                           
18

 Detta antagande får stöd hos Nordin som hävdar att personen fick stå tillbaka för institutionen. Staten kunde 
inte bindas till en enskild individ, därmed blev monarkin en institutionell angelägenhet. Nordin, 2009, sid. 14-15.   
19

 Oscarsson pekar på tidningen inte stod under en direkt censur, utan idkade självcensur för att säkerställa att 
publiceringen innehöll godkänd information. Oscarsson, 2007, sid. 66.  
20

 En källkritisk diskussion följer under avsnittet om källor, kapitel 4. I Forskningsläget följer även en genomgång av 
hur Inrikes tidningar ägdes och var organiserade, kapitel 7. 
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hur kungamakten utmålades under riksdagen i Gävle. Undersökningsperioden sträcker sig fram 

till och med myndighetsförklaringen av Gustav Adolf och rymmer relativt stora skillnader i 

öppenhet vad det gäller pressfrihet. Det hindrar inte undersökningen att spegla hur 

begreppsanvändning i den publicerade informationen utvecklades och förändrades och vilka 

begrepp som användes vid tiden för undersökningen.  

Olika gruppers uttalanden i tal och referat som återgivits i källmaterialet har hanterats med 

stor försiktighet. Bakgrunden är att dessa grupper inte har haft möjlighet att uttrycka sin 

egentliga mening i tidningen, framförallt beroende på källans natur. Det bör snarare ses som ett 

uttryck för vad Inrikes tidningar valt att lyfta fram som representativ bild. I tillägg till det kan 

dessa grupper även blivit felciterade eller rent av medvetet använts för att återge de styrandes 

budskap. Givet avsikten med denna studie, att analysera den manifestation som förmedlades 

nedåt, så faller det inom ramen för frågan.
21

 

4 Källor 

Analysen bygger primärt på material från Inrikes tidningar kompletterat med material från det så 

kallade Årstrycket, även benämnt Svenskt offentligt tryck. Det senare har använts som en 

fördjupad referens till den information som förekom i Inrikes tidningar och består av lagar, 

förordningar, instruktioner, kungörelser mm. som Kungl. Maj:t och olika myndigheter skickade 

ut för att anslås i kyrkor eller läsas upp offentligt.
22

  

Att använda en tidning som källreferens innebär uppenbara risker då innehållet kan vara 

tendensiöst, sekundärt och ha olika tidssamband. Avsikten med denna uppsats är att spegla hur 

förmyndareregering och kungamakten representerades och beskrevs under en viss tidsperiod, 

samt att återge vilka förväntningar makten ställde på rikets befolkning. Därför är Inrikes 

tidningar utifrån frågans beskaffenhet fördelaktig att använda. Källan är tendensiös och 

vinklingen i sig gör dess innehåll intressant, då det klarar att svara upp mot frågeställningen.  

Inrikes tidningar utkom med ca 150 nummer per år, vilket gör att den är så pass frekvent 

att de mönster som innehållet visade över tiden har ett värde i sig att analysera. Valet av källa bör 

                                                           
21

 Om frågan skulle avse ett interaktionsperspektiv med undersåtarnas diskurs torde detta käll- och metodval varit 
tveksamt. Denna studies förutsättning bygger på att källa är tendensiös. 
22

 www.kb.se/om/projekt/avslutade-projekt/Svenskt-offentligt-tryck (Hämtad 2014-05-15) 

http://www.kb.se/om/projekt/avslutade-projekt/Svenskt-offentligt-tryck
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även ses utifrån det teoretiska utgångsläget att manifesteringen av makt och illustrationen av 

roller och bilder av makten utgör en maktmekanism som användes i regerandekonsten.   

Inrikes tidningar hade sitt ursprung i Post- och inrikes tidningar som startades redan 1645 

av Axel Oxenstierna. Post- och inrikes tidningar hade fungerat som ett organ för att förmedla 

officiell information. 1760 ansågs behovet av att täcka inrikes nyheter så stort att Inrikes 

tidningar började ges ut. Under senare delen av 1700-talet övertogs Inrikes tidningar av Svenska 

akademin, men behöll den innehållsmässiga inriktning som rått sedan start. Inrikes tidningar 

hade för sin samtid en relativt god spridning, dock ej att jämföra med dagens tidningsmarknad 

och omfattande distribution.  

För undersökningsperioden ifråga är det viktigt att betona att förmyndareregeringen valde 

att tillfälligt överföra ägarskapet från Svenska akademin till staten då förmyndareregeringen 

ifrågasatte Svenska akademins politiska lojalitet. Detta medförde också indragna publikationer, 

vilket innebär att det finns luckor i källmaterialet, vilket märks i Kungliga bibliotekets 

digitaliserade samlingar.
23

  

I Inrikes tidningar återges beskrivningar av ceremonier, offentliga tal mm. från olika delar 

av riket. Utöver det finns även information och innehåll från olika offentliga cirkulär och 

kungörelser med Kungl. Maj:t som avsändare. Det senare är lämpligt för analysen av 

beskrivningen av omvärlden, hur staten valde att uttrycka sin positionering, och inte minst; hur 

referenser och egenbilder användes för att illustrera makten och styret i dess roll i samhället. En 

annan frekvent typ av tal som återkom i Inrikes tidningar var de som hölls av landshövdingar, 

överståthållare eller andra representanter för staten. Talen hölls inför större samlingar av gemene 

man, vilket kunde vara borgerskapet, församlingen i kyrkor eller i samband med sockenstämmor. 

Det genomgående temat i återgivningen av dessa tal var förmedlingen av överhetens 

förväntningar på vanligt folks beteende. I det inkluderades även förklaringar av vad överhet och 

kungamakt skulle spela för roll gentemot det som vanligtvis betecknades som menigheten.
24

 

Dessa tal, såsom citerade i tidningen, utgör en god grund för att skapa sig en uppfattning om hur 

                                                           
23

 Detta gäller 1794. Det sammanfaller med upptäckten av planerna på en kupp mot förmyndareregeringen som 
Gustaf Mauritz Armfelt sades ligga bakom och även dömdes till döden för 1794. Årstrycket återger handlingar, 
protokoll och dokument som refererar till ”Förräderier och Wådliga Stämplingar emot Konung och Riket” 1794. Se 
även Kongl. Maj:ts Kungörelse och Föreställning till Samtlige Des trogne Undersåtare i Swerige och Finland, i 
anledning af lyckligen uptäckte och afwärjde samt sluteligen afdömde Förrädiska stämplingar emot Konung och 
Riket, 11/10 1794.    
24

 Under undersökningsperioden uppgick antalet referenser till tal som ingick i denna grupp till mellan 15 och 20 
stycken per år. 
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eliten i det svenska samhället beskrev sina förväntningar på befolkningens roll och på dess 

handlande. 

Inrikes tidningar har kompletterats med information från Årstrycket. För att avgränsa 

materialet i Årstrycket har enbart tal, cirkulär och kungörelser med direkt anknytning till 

representationen av Kungl. Maj:t samt faktorer relaterade till metodutformningen tagits med i 

utsökningarna. Utsökningsresultaten har därefter inkluderats i det empiriska underlaget som 

ligger till grund för analysen. Detta gäller även Inrikes tidningar där materialet är mycket 

omfattande och innehåller allt från lotteridragningar och platsannonser till redogörelser om 

testamenten och kungörelser av officiella positionstillsättningar, med mera. Mängden 

information har ställt krav på metod och analystillämpning för att selektera och sortera innehåll.   

Såsom tidigare nämnts förändrades tryckfriheten under undersökningsperioden. Det kan 

därför uppfattas som att perioden inte är enhetlig. Utifrån det faktum att analysen primärt har 

skjutit in sig på att fånga upp de officiella bilder som förmedlas, bedöms censurbegränsningar 

och indirekt återhållsamhet vara acceptabelt. Genom att analysera förändringarna i språkdräkt 

och, inte minst, vad som inte uttalades i källmaterialet framträder en bild av maktmanifestation 

där även tystnad och tomrum har ett värde. 

5 Teori och begreppsdefinition 

I det som följer nedan beskrivs det teoretiska ramverk som använts i analysarbetet. Michel 

Foucaults analys utgår från att grunden till makt är maktutövning, denna sker genom procedurer 

vars roll riktar sig mot människor, natur och fysiska miljöer.
25

 Ett av Foucaults teoretiska 

resonemang utgår från herdemakt. Foucault visar hur denna makt utövas över en mångfald, som 

likt en hjord följer sin ledare. Maktutövningen inriktas därför inte primärt mot att styra ett 

territorium, utan avser att vägleda mot ett antal olika mål.
26

 I herdens vägledning och förmedling 

av mål, knyter Foucaults herdemodell an till forskningen om manifestation av makt. Utöver 

Foucaults modell har även Louis Marins forskning om representation använts.
27

 Representation 

av makt blir i detta sammanhang en förlängning av maktutövning. Foucaults herdemaktsmodell 

                                                           
25

 Foucault, 2010, sid. 23-24, 44. 
26

 Ibid, sid. 133. 
27

 Louis Marin. Portrait of the King. Hampshire: Macmillan Press, 1988. 
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och Marins representationsanalyser ligger därmed till grund för metodavsnittets 

faktorutformning. 

5.1 Herdemakten 

Den teoretiska inramningen som stödjer analysen och metodutformningen är baserad på Michel 

Foucaults studier av biomakten
28

. I sin analys tar Foucault fasta på olika maktmekanismer med 

avsikt att belysa ”… varigenom makten passerar och hur den äger rum: mellan vilka subjekt och 

punkter, enligt vilka tillvägagångssätt och med vilka effekter”.
29

 Foucault hävdar att han inte 

skapat en allmän teori om maktens väsen, utan hävdar att det är en ansats att formulera  

”…inte om vad makt är, utan om makten som en samling av mekanismer och 

procedurer vilkas roll, funktion och ämne är just att säkerställa makten”.
30

  

Den maktutövning som Foucault benämner herdemakt, eller pastoratmakt, utgör enligt Foucault 

ett regerandekomplex där subjektet underkastas ett nätverk av lydnad.
31

 Folkflertalets 

underordnade roll visavi överheten understryks, och Foucault visar att undersåtarnas roll befästs 

”genom att man ålägger det ett extraherande av sanningen”.
32

 Det är med andra ord en 

maktutövning där beskrivning och tolkning av omvärld vilar på ledarskapet. Här utgör även 

bilden av herden som ledare en viktig komponent. Herden fungerar som den förste i flocken och 

ansvarar för denna. Det är en maktrelation som strålar nedåt, makten utövas uppifrån och har 

övergripande mål för helheten.
33

 Regerandet bygger på att förmedla ledarens roll som 

beskyddande och understryker att denne vägleder flocken. Det kräver att subjekten anammar 

denna idé, vilket förutsätter att information och manifestering av makt accepteras. 

Representation utgör därmed ett maktinstrument och är att betrakta som en del av 

maktutövningen. 

                                                           
28

 Foucault, 2010, sid. 23. 
29

 Ibid, sid. 23. 
30

 Ibid, sid. 23-24. 
31

 Ibid, sid. 179. 
32

 Den herdeliknelse som Foucault använder sig av kan liknas vid att herden undervisar sanningen och tvingar fåren 
att acceptera viss sanning. Ibid, sid. 133, 148-150. 
33

 Ibid, sid. 119-134. 
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5.2 Representation 

I anslutning till Foucaults modell för herdemakt, där regenten tar ansvar för befolkningen som 

underordnas i ett ömsesidigt maktförhållande, följer att lydnadsrelationen också innefattar 

målformulering och vägledning. I Foucaults herdemodell vilar inte makten på ett folkligt mandat 

i likhet med dagens politiska system, istället är rätten att härska att betrakta som en självklarhet; 

men med det följer även ansvar. Det innebär att idén och tilltron till den styrandes roll som 

beskyddande och ansvarstagande var viktig. Makten baserades på tilltron till den styrandes kraft 

och styrka, och tilltron låg i betraktarens ögon. En viktig del i maktutövningen blev således att 

genom multipla autonoma sätt skapa en aura av makt, vilket också knyter an till Louis Marins 

begreppsapparat för representation och maktmanifestation. Marin hävdar att representation och 

makt är intimt förknippade; hypotesen är att det representativa ramverket förmedlar idén om 

styrka hos regenten till befolkningen, vilket därmed grundlägger makten som valideras och 

rättfärdigas.
34

 I Marins analys blir innebörden av representation förmågan att visa, understryka 

och betona regentens makt i en mängd olika kanaler, såsom bilder, språk och 

symbolhandlingar.
35

 Representation är därför inte att företräda, utan att skapa ett idémässigt 

innehåll i de förmedlade budskapen så att de blir trodda och skapar makteffekter som dominerar 

alla andra budskap. Effekten av representation blir således makt.     

I representationen finns även ursprunget till social kontroll. Genom språk, bild och 

symbolhandling som överförs till texter, porträtt och ceremoniella handlingar, manifesteras makt 

och får ett innehåll hos betraktaren. I betraktarens tro på effektiviteten och funktionsförmågan i 

budskapet skapas därmed en aura av makt.
36

 Därmed behöver de styrande inte använda våld eller 

repressiva åtgärder utan kan – genom att befästa bilden av styrka – utöva makt och uppbära 

densamma. Resonemanget ovan knyter an till bilden av maktens roll som Foucault argumenterar 

för i Säkerhet, territorium, befolkning. Där ingår formulerandet av vilka sanningar som ska 

anammas och vilken lydnad som förväntas i själva maktutövningen.
37

 

                                                           
34

 Marin, 1988, sid. 6, 35, 121. 
35

 Ibid, sid. 17, 35-36. 
36

 Tom Conley. “The King’s Effects”, i Portrait of the King. Louis Marin (förf.). Hampshire: Macmillan Press, 1988, 
sid. xii.  
37

 Foucault, 2010, sid. 179. 
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5.3 Tillämpning av teori 

I den teoretiska ansats som beskrivs ovan framgår att: 

1. Maktutövning är grunden för makt. Information blir ett maktverktyg som ingår i de 

procedurer och mekanismer som säkerställer makt.  

2. Kungamaktens symboliska roll, som beskyddande och omhändertagande, utgår från 

herdemakten.  

3. Manifestering av makt sker genom produktion av bilder i olika format såsom text, 

symboler, artefakter m m vars inneboende kraft bidrar till att de blir maktverktyg. 

Punkterna ovan blir därmed en del av politik och maktutövning.
38

 Det är även i detta 

sammanhang som idén om herderollen och representation blir en grund för social kontroll och 

bevarande av samhällsordning. Dessa insikter utgör ett stöd för utformningen av metodinnehållet 

som följer i kapitel 6. 

5.4 Definitioner och begrepp 

I texten som följer kommer ett antal begrepp att användas. För att undvika eventuella 

missförstånd har ett antal aktörsbegrepp definierats. Dessutom har definitionen av begreppet 

diskurs anpassats för tillämpningen i denna studie. 

Allmoge:  Den agrara befolkningen. Således vidare och mer omfattande än den 

politiska grupp som representerades i riksdagen. 

Diskurs:  Ord, meningar, uttryck och begrepp som formar en helhet och skapar 

innebörd av texter och, i denna analys, ceremoniella uttryck. 

Kungl. Maj:t:  Under denna period avsåg det formellt sett kungen, men i praktiken 

förmyndareregeringen. 

Kungörelse: Skriftlig handling, anslag som innehåller ett tillkännagivande från 

myndighet, meddelat till allmän kännedom. 

                                                           
38

 Tom Conley hävdar att representation genomsyrar en mängd olika symboliks aktiviteter och att användning av 
dessa är lika aktuella 1990 som 1660. Det innebär att manifestation och representation är tidlös, men tar sig olika 
yttryck. Conley, 1988, sid. ix. 
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Memorial: Utlåtande av myndighet (Kungl. Maj:t), promemoria från högre myndighet 

till enskild person över ngt som skall uträttas.  

Patriarkalt styre: Förhållandet mellan kung och undersåte styrs av ansvar och lydnad vilket 

tar sig uttryck i att regenten lovar att visa omsorg om befolkningen i utbyte 

mot trohet och lojalitet. 

Plakat: Av offentlig myndighet (i allm. Kungl. Maj:t) utfärdad tryckt kungörelse, 

förordning, stadgande, påbud, proklamation och dylik handling avsedd att 

offentligen anslås. 

Ståndsperson:  Den del av befolkningen som med socialt, ekonomiskt eller kulturellt kapital 

tillhörde samhällets elit. Kunde även vara ofrälse. 

Överhet:  Maktutövande ämbetsmän och företrädare för stat. 

6 Metod 

6.1 Teorins påverkan på metodutformning 

Utgångspunkten för metodarbetet har varit Foucaults maktutövningsmodell och Marins 

representationsanalys. Dessa två övergripande arbeten har bidragit till utformningen av de 

faktorer som avser att identifiera och överföra källmaterialets innehåll till ett empiriskt underlag, 

som skall svara mot undersökningens frågeställning. Det som knyter ihop Foucaults modell för 

maktutövning med Marins analys av representation är hantering av information. Information kan 

ta sig flera diskursiva uttryck utöver de rent textmässiga. Budskapen kan uttryckas i bild, riter 

och ceremonier, vilka alla utgör verktyg för att förmedla, förtydliga och tradera idéer och 

värderingar till läsare, åskådare och mottagare. 

6.2 Faktorer baserade på representation 

Inom representationens grundsatser, som antingen kan vara symboliska eller bildliga, tillhör 

ceremonier gruppen symboliska representationsattribut. Dessa kan bestå av en mängd olika riter 

och handlingar men de kan även förmedlas genom text. Detta har medfört att analysen av 

ceremonier har fallit sig som en naturlig del i förståelsen av hur kungamakten lät sig 
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representeras. Man kan hävda att under 1700-talet utgjorde ceremonierna en del i den arsenal av 

makttekniska verktyg som stod till de styrandes förfogande.
39

 Ceremonier har därmed utgjort en 

faktor som använts för att koda källmaterialet. Genom att fånga upp handlingar där makt 

manifesterats genom ceremoniella handlingar har illustrationer av prestige, rangordning och 

hierarki identifierats och avlästs. 

Ytterligare en faktor som ansluter till ceremoniella aspekter av maktutövning och 

representation är den som avser att fånga upp de sammanhang där kungamakten knyts samman 

med kyrka och religion. Denna faktor har benämnts religion.  Här ligger betoningen på hierarki 

och samhällsbevarande, där kungens förbund till Gud framträder. Syftet med att inkludera denna 

faktor är att spegla hur befolkningen inordnas i ett samhällssystem som betonar underordning. 

Idémässigt understryker denna faktor kungens roll som en länk i ett samhällssystem som baseras 

på stöd från religion och har kopplingar till hustavlan.
40

 Det är därmed inte en faktor som avser 

att spegla religionsutövning i sig, utan betoningen ligger på hur religion använts som ett 

maktutövningsverktyg för att förstärka tilltron till kungahusets makt genom att använda 

symboliska budskap gentemot befolkningen.   

6.3 Faktorer baserade på herdemakten 

Vidare, för att spegla kungamaktens roll som beskyddande och omhändertagande, har 

källmaterialet kodats mot faktorn skydd. Denna faktor knyter an till herdemaktens skydd och 

syftar till att fånga kungamaktens roll som, i ett närmast kontraktsliknande förhållande, lovar att 

ta hand om befolkningen genom att erbjuda yttre och inre skydd. Motprestationen är 

befolkningens lojalitet och trohet. Det är med andra ord en faktor som både speglar 

maktutövning och avser att manifestera en roll som ytterst bygger på tilltron att de styrande kan 

tillhandahålla omsorg. Bakomliggande drivkrafter är, även här, samhällsbevarande, och 

kungamaktens arbete för fred och fridskapande lyser igenom som budskap som förmedlas i 

källmaterialet. 

                                                           
39

 Jonas Nordin. Frihetstidens monarki – Kungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige. Stockholm: Atlantis, 
2009, sid. 59-108. 
40

 Hilding Pleijel. Hustavlans värld. Kyrkoliv i äldre tiders Sverige. Stockholm: Verbum, 1970, sid. 30-52. Peter 
Aronsson. ”Hustavlans värld – Folklig mentalitet eller överhetens utopi?”, i Västsvensk fromhet. Jämförande studier 
av västsvensk religiositet under fyra sekler. Christer Ahlberg, Göran Malmstedt (red.). Göteborg: Humanistiska 
fakulteten, Göteborgs universitet, 1993, sid. 11-42. 
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I analogi med herdemaktens roll som beskyddande, länkas regentens agerande samman 

med bilden av hur herden kärleksfullt engagerar sig i hela flockens välmående. Makten äger 

tolkningsföreträde av vad som är bra för folket, vilket innebär att maktutövningen som 

framställer regentens agerande och engagemang som kärleksfullt – men även med uppenbart 

syfte att styra undersåtarnas önskade beteende – inkluderas i faktorn kärlek.  

Båda faktorerna, skydd och kärlek, har kopplingar till patriarkala principer för 

samhällsordningens utformning. Relationen mellan kungamakten och undersåtarna kan liknas 

vid ett familjeförhållande där maktutövningen inte är jämlik, trots att manifestationen avser att 

skapa en bild av ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. De underlydande har svårt att kräva 

motprestation. Börje Harnesk har visat att det för sociala relationer som är präglade av 

patriarkala strukturer råder olikhet, ömsesidighet och helhet.
41

 För detta sammanhang innebär 

Harnesks modell att hela samhället inkluderades men att en ojämlik situation de facto rådde, där 

ledningens ömsesidighet snarare var illustrativ än faktisk. Hierarki påverkade och genomsyrade 

därmed maktutövningen. 

6.4 Kontrasterande faktorer 

För att ställa faktorerna som beskrivits ovan mot mer motstridiga idéströmningar har två 

alternativa faktorer använts. Dessa utgör kontrollvariabler för att granska om det förekom 

oförenliga budskap som inte låg linje med faktorerna ovan. Med andra ord, undersöka om de 

teoretiska ansatserna inte till fullo fångar upp källmaterialets egentliga innebörd, då det 

eventuellt finns alternativa förklaringsmodeller som bättre speglar utvecklingen. 

Den första kontrollfaktorn avser att kontrastera patriarkalt färgade faktorer och benämns 

kontrakt.
42

 Denna faktor bygger på konstitutionalism som grundtanke. Makten skall begränsas 

och styrs med hjälp av lagar och regler; rättsförhållandet gäller både undersåtar och kung. Till 

skillnad från ett mer patriarkalt synsätt avser denna faktor att spegla information som hänvisar 

till maktrelationer där statsledningens makt regleras av lagar och förordningar. I detta 

sammanhang är därför konstitutionalistiska maktrelationer inte ett disciplinärt och patriarkalt 

kontrakt, utan ett förhållande mellan jämbördiga parter.  

                                                           
41

 Börje Harnesk. ”Patriarkalism och lönearbete”, i Historisk tidskrift 1986:3. 1986, sid. 326-355. Hilding Pleijel. 
”Patriarkalismens samhällsideologi”, i Historisk tidskrift1987: 2. 1987, sid. 221-238. 
42

 Johan Holm listar 7 argument som ingick i den tidigmoderna politiska kulturen för att befästa överhetens 
position. Johan Holm. ”Härskarmakt och undersåtar. Legitimering och maktutövning i tidigmodern tid”, i Historisk 
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Den andra kontrollfaktorn avser att fånga upp tendenser i källmaterialet som visar att 

samhällsordningen i ökad omfattning ifrågasattes, vilket skulle innebära en försvagad 

maktillustration och ytterst resultera i att en del av symboliken förlorade sitt värde. Det senare är 

inte en i uppsatsen direkt adresserad fråga, men för analysens vederhäftighet ändå relevant att 

fånga upp. Denna faktor har benämnts upplysning och spänner över ett brett område.
43

 Variabeln 

avser att fånga upp relevanta begrepp om medborgare, hänvisningar till upplysningsbaserade 

värderingar som vetenskap och kunskap samt rationalistiska och empiriska tankar. Den 

bakomliggande tanken med att inkludera denna kontrollfaktor utgår från forskning av Reinhardt 

Koselleck som visar att tiden runt 1700-talets slut präglades av stora idémässiga förändringar. 

Koselleck betecknar tidsperioden som en sadeltid, vilken präglades av ändrade tankemönster och 

begreppsinnehåll.
44

 Nya tankemönster växte fram och i delar av samhället noterades ett socialt 

omvandlingstryck.
45

 Nya grupper som utmanar etablerade strukturer trädde fram, inte minst på 

kontinenten. 

6.5 Empirisk tillämpning 

Med utgångspunkt i de ovan angivna faktorerna har en genomgång av källmaterialet utförts. En 

kvantitativ modell och databas som baserats på faktorstrukturen har upprättats, där även 

relevanta och närliggande begrepp för respektive faktor inkluderats. Modellen har såväl 

kvantitativa egenskaper som kvalitativt innehåll. Den kvantitativa kartläggningen har utgjort 

grunden för den kvalitativa analys som metodiskt avsett att fånga in vilka idéer och begrepp som 

använts och tillämpats.  

Genom att föra över källmaterialets underliggande innehåll till ett kvantitativt underlag, har 

ett omfattande källmaterial gjorts hanterbart. Underlaget har sedan legat till grund för närläsning 

och kvalitativ analys. Därigenom har förändring och faktorförekomst över tiden återspeglats, 

vilket svarat mot omfattningen och tillämpningen av begrepp som använts under 

undersökningsperioden. En rent kvantitativ analys har medvetet inte anammats i analysen, dels 
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av statistiska skäl, dels på grund av frågans natur. För representationsfaktorerna samt de som 

speglar herdemakten förekommer en viss överlappning vilken hanterats kvalitativt.
46

 

7 Forskningsläge 

7.1 Information som maktresurs och statens normerande ambition 

I forskningen finns ett par dominerande synsätt som kontrasterar varandra i maktrelationen 

mellan stat och befolkning i ett land. Det historiematerialistiska synsättet med en 

konfliktdimension ställs mot ett legitimerande synsätt som framförallt Eva Östberg förknippas 

med.
47

 Dessa två synsätt har ofta betraktats som oförenliga. Anna Maria Forssberg hävdar, i sin 

avhandling om informationsspridning under 1600-talet, att det inte finns en självklar motsättning 

mellan dessa två modeller.
48

 Forssberg argumenterar istället för att relationen mellan överhet och 

undersåtar präglades av både konflikt och samförstånd. Forssbergs argument bygger på 

sociologen Walter Korpis teori, som baseras på idén att makthavare vill minimera kostnaderna 

för den förda politiken.
49

 Maktmekanismen som förknippas med en kostnad får, genom Korpis 

teori och i Forssbergs avhandling, innebörden att staten använder flera verktyg för att uppnå sitt 

syfte att säkerställa makt. Således tillämpas tekniker som bygger på normativ styrning ända ned 

till tillämpning av våldsmonopol. Forssberg visar att staten använde information som en 

maktresurs då den ville minimera sin kostnad för den politik som drevs. Forssbergs slutsats var 

att staten var framgångsrik i sitt arbete och att man använde flera olika kanaler vid sidan av 

kyrkan och predikstolarna för att sprida information i lokalsamhället.  

Joachim Östlund har genom studier av böndagsplakat under den mycket omfattande 

perioden 1660 till 1919, beskrivit hur samhällsordningen legitimeras genom normering.
50

 

Avhandlingens frågeställning utgår från statens självsyn samt hur staten skapar auktoritet utifrån 

en roll som normbildare. Östlund har tagit fasta på hur olika gemensamma identiteter 
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förändrades och utvecklades mot en nationell identitet. Östlund visar att under den inledande 

delen av undersökningsperioden i fråga handlade normeringen primärt om moralisk gemenskap 

som grundades på kristendomen. Under frihetstiden utvecklades medborgarbegreppet och 

samhällskontraktet, som senare ersattes av fosterländsk identifikation i samband med Gustav 

III:s regim. Östlunds perspektiv bygger på att legitimitetssträvan baseras på gemensam 

identifikation, vilket utgår från antagandet att relationen mellan stat och folk baseras på 

ömsesidig anpassning. 

7.2 Makt och manifestation 

”The state, is invisible; it must be personified before it can be seen, symbolized 

before it can be loved, imagined before it can be conceived”
51

 

Mikael Alm hävdar att den politiske teoretikern Michael Walzers citat är en programförklaring 

till den senaste tidens forskning kring makt och maktutövning
52

. Poängen är att det vid 

maktutövning är av största vikt att få de underlydandes lojalitet och för att få den måste makten 

manifisteras och tydliggöras. Detta knyter an till ett par större forskningsprojekt som har 

behandlat olika typer av maktlegitimerande eller maktrepresenterande funktioner från tidig 

modern tid och framåt. I Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens 

legitimering och propagandaspridning under tidigmodern tid studeras makt och kommunikation 

som två intimt sammanflätade faktorer i relationen mellan överhet och undersåtar. Malin 

Grundberg studerar hur kungliga ceremonier användes i maktlegitimerande syfte. Dessa 

ceremonier avsåg att legitimera maktrelationer och föra makt vidare. De var ”delar av en rituell 

interaktion mellan överhet och undersåtar som legitimerade samhällets moraliska värderingar 

och sociala struktur”.
53

 Knuten till samma forskningsprojekt var även Jonas Nordin som 

studerade Monarkins förändrade symbolvärde från frihetstid till gustaviansk tid (1718-1792), där 

syftet var att utifrån kungamaktens skiftande maktposition analysera dess funktion. Nordins 

arbete visar att monarkin bland annat syftade till att höja landets prestige och trots att makten var 

begränsad hade kungamakten stor betydelse under frihetstiden. Nordin kommer i sitt arbete om 
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frihetstidens monarki fram till att den offentliga makten behövde personliga företrädare, den 

symboliska kärnan var orubbad trots att den politiska makten var begränsad.
54

 Utifrån det faktum 

att monarkin fungerade som en institution bedrevs ett imageskapande av monarken ut mot 

befolkningen. 

Ett annat omfattande forskningsprojekt som tvärvetenskapligt undersökt den mediala 

bilden av den nya dynastin Bernadotte går under namnet En dynasti blir till. Medier, makt och 

myter kring Karl XIV Johan. I boken som publicerades i samband med projektet analyseras den 

politiska brytningstiden och beskrivningen av hur gamla maktstrukturer bröts upp på grund av 

följdverkningarna av den franska revolutionen.
55

 En för denna studie viktig insikt i Ekedahls 

arbete är att etablerandet av en dynasti kräver information och myter för att vinna undersåtarnas 

följsamhet. Slutsatserna knyter an till Peter Burkes arbete om skapandet av en image runt Ludvig 

XIV. Burke beskriver hur den offentliga bilden av kungen är en fabrikation som syftar till att 

skapa bilder av vad denne ska representera. Utöver det faktum att staten använder kungen som en 

symbol understryks att kungadömet är att betrakta som en institution, då dess betydelse för staten 

är för viktig för att lämnas över till en enskild person.
56

 

Henrika Tandefelt beskriver hur det politiska tänkandet under 1700-talet fortfarande var 

präglat av ståndssamhället med en tydlig hierarki där olika grupper hade olika privilegier. 

Stånden, hierarkin och privilegierna var dock under ökat ifrågasättande vilket bland annat 

berodde på att en stor grupp stod utanför det politiska inflytandet trots att denna grupp hade 

större ekonomiska och kulturella resurser.
57

 Tandefelt argumenterar även för att politik bedrevs 

med hjälp av symboler och ceremoniella former. Genom att använda olika kanaler där text, bild, 

agerande och ceremonier vävdes samman skapades ett aggregerat uttryck för politiska bilder. 

Budskapen i dessa hade en klar betydelse och innehållet kunde läsas och förstås av dem som var 

den politiska publiken. Hierarkier och maktförhållanden formades för att bekräfta status, vilket 

underströk samhällets gemensamma normer.
58
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7.3 Diskurs under den gustavianska tiden 

Mikael Alm beskriver den gustavianska tiden som en kamp om den diskursiva auktoriteten, det 

vill säga kungamaktens tolkningsföreträde över sin självbild.
59

 Alm visar hur Gustav III använde 

flera kanaler för att kommunicera, vid tillämpning utnyttjades ett bildspråk som baserades på fem 

begrepp: 

1. Frihet   

2. Säkerhet   

3. Medborgare   

4. Enighet   

5. Gudomlig rätt till makten. 

De första fyra begreppen var väl sprida i samtiden enligt Alm.
60

 Alm visar att kungens självbild 

blev utmanad av en antibild som motståndarna använde mot kungen. Den representativa 

oppositionen blev alltmer aggressiv mot kungen under dennes tid vid makten vilket till slut 

mynnade ut i mordet 1792.
61

 Det var således en process som innebar att Gustav III förlorade den 

diskursiva auktoriteten. Alm visar även att Gustav IV Adolf, som enbart utlyste en riksdag, 

möttes med motstånd. Framförallt brast den nye kungen i insikt att han måste bygga en egen 

illustrativ auktoritet såväl bildmässigt som symboliskt. Alms arbete visar att en ny regent måste 

uppfinna nya ideal och principer för att vinna legitimitet.
62

 

7.4 Pressen på 1790-talet och Inrikes tidningar 

Under 1700-talet utvecklades grunden till det som vi idag kan kalla modern press. Flera faktorer 

bidrog till detta, enligt Ingemar Oscarsson utgjorde både teknik och ekonomi viktiga 

förutsättningar som bidrog till förbättrade tryckmöjligheter och underlättade spridning i 

framförallt städerna.
63

 Skillnaderna mot dagens tidningar är dock stora, annonsmarknaden var 

obefintlig vilket gjorde att lösnummerförsäljningen ensam utgjorde underlag för att driva 
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tidningarna. Innehållsmässigt hade tidningarna stora frihetsramar efter det att 

tryckfrihetsförordningen 1766 genomförts. Under Gustav III:s regim ändrades dock tryckfriheten 

och fram till kungens död präglades tidningsutgivningen av omfattande censur. I juli 1792 

genomförde förmyndareregeringen under Reuterholm en avveckling av censuren vilket 

kortsiktigt öppnade för utgivning av mer frispråkiga tidningar.
64

 Detta skulle dock redan i 

december följas av bakslag med uppmaningar om mer tillbakahållen rapportering. Nyheterna 

började filtreras och nyheter från Frankrike stoppades åter.  

Inrikes tidningar utgavs av Svenska akademin under 1790-talet efter överlåtande av Gustav 

III. Innehållet skulle vara fridsamt, men enligt Oscarsson varierade detta beroende av vilket 

budskap som förmedlades. Innehållet baserades på information som myndigheter ville sprida, 

vilket kunde vara direkta avskrifter eller kortare sammanfattningar av offentliga kungörelser, 

cirkulär eller förordningar från Kungl. Maj:t. Till det kom dödsannonser, lotteridragningar, 

insändare i olika frågor och reportage om olika ceremonier. Tidning gjorde ingen typografisk 

eller redigeringsmässig värdering av innehållet, vilket medförde att högt som lågt blandades. 

Nyheter från riket kom från lokala postkontor ute i landet och sammanställdes på postkontoret i 

Stockholm. Oscarsson hävdar att ett så frikostigt utbud av nyheter, som förekom i Inrikes 

tidningar, ej hade setts tidigare.
65

  Tidningen idkade dock självcensur och innehållet låg i linje 

med den officiella linjen av information som accepterades. Det hindrade inte att tidningen 

tillfälligt övertogs av justitiekanslern då Svenska akademin anklagades för att vara jakobinsk 

under en period av förmyndareregeringens tid vid makten.
66

 

8 Analys 

Den inledande delen av nedanstående analys avser att svara mot frågan hur kungamakten 

manifesterades i symbol och ceremoniellt hänseende. Mot bakgrund av att uppsatsen utgår från 

ett maktteoretiskt perspektiv kommer även makttekniska aspekter vid förmyndarregeringens 

tillträde att lyftas fram i detta avsnitt.  

Avsnittet som därefter följer avser att analysera hur majestätet representerades i text. 

Genom att studera användande och val av ord, begrepp och bilder av majestätet kommer 
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analysen att belysa de roller som manifestationen avsåg att återspegla. I detta avsnitt inkluderas 

också en omvärlds- och samtidsbeskrivning. Detta avser att fastslå vilka representativa grepp 

som användes för att utmåla majestätet. I avsnittet tolkas även vilken roll som monarkin avsåg att 

uppfylla gentemot undersåtarna samt de normerande krav som överheten ställde på folk i 

allmänhet. 

Analysen avslutas med en genomgång av de två större ceremoniella händelser som 

utspelade sig precis före förmyndarregeringens tillträde samt vid periodens slut, det vill säga 

riksdagen i Gävle 1792 och kröningen 1796. Avsikten är att ställa manifestationen närmast före 

förmyndarregeringens maktövertagande mot illustration och representation av den kungamakt 

som växte fram under förmyndareregeringen. Därmed speglar analysen den eventuella 

förändring som skedde under perioden. 

8.1 Makttradering och ceremonier efter Gustav III:s död 

8.1.1 Ett land i chock 

I Inrikes tidningar den 2 april 1792 kunde läsarna ta del av informationen att Gustav III hade 

avsomnat den 29 mars klockan 11 på förmiddagen. Artikeln beskriver att detta skede till ”kongl. 

husets, hela rikets och varje trogen undersåtes obeskrifliga sorg och afsaknad [av] wår Milde och 

Nådige konung,,,”. Samma artikel betonar därefter att i kraft av ”högstsal. hans Maj:ts testamente 

förer hans kungl. höghet hertig CARL af Södermanlands, såsom sin herr brorssons Förmyndare, 

ensam Regeringen under den nu varande konungens omyndiga år”.
67

 Budskapet var enkelt, 

kungen är död, landet befinner sig i sorg och för de som innehade makten efter Gustav III var det 

viktigt att lämna en publik förklaring av hur regeringsmakten skulle hanteras. I och med att 

efterträdaren endast var 13 år, skulle han få vänta med att ta över styret till sin myndighetsdag. 

Under tiden regerade officiellt ynglingens farbror. Informationen i artikeln illustrerar hur makten 

traderades och ger en bra bild av hur symbiotiskt Inrikes tidningar verkade med den styrande 

makten. Kungl. Maj:t kunde genom att både skicka ut en offentlig kungörelse och genom att 

nyttja en för sin tid väl spridd tidning säkerställa att informationen fick bred spridning genom 

flera olika kanaler. Dessutom kunde innehållet formuleras på ett sätt som passade makthavarna. 

Tilltalet och språkbruket var traditionellt hierarkiskt. Det betonade majestätets position mot 
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folkflertalet och deras position såsom undersåtar. Den nyligen avlidne konungen lyftes även fram 

som en god och mild regent, som beskrevs ha haft undersåtarnas bästa för ögonen.  

Reaktionerna på det som först rapporterades som ett mordförsök beskrevs med stor 

indignation. Från Uleåborg rapporteras att det är med den största bestörtning som både stad och 

landsort mottagit nyheten att:  

”…en så afskyvärd och gruvelig gerning kunna tillställas emot den bästa konung av 

Swenske Män; jämte en känbar bedröfwelse och ömt deltagande uti hans Kungl. 

Maj:ts lidande, hwars mildhet, nåd och rättwisa emot alla Sine Undersåtare, med full 

rätt förtjent den största wördnad och kärlek…”
68

  

Skribenten återger i denna artikel det som genomsyrade flera likande rapporter direkt efter 

skottet som avlossats, det vill säga chock och bestörtning över vad som uppfattades som ett 

nidingsdåd emot en god kung. I Inrikes tidningar lyftes även fram hur Gustav III i ett ömsesidigt 

förhållande respekterat sina undersåtar och visat dem kärlek och respekt. Det var med andra ord 

långt ifrån beskrivningen av den enväldige kung som de politiska motståndarna målade upp. 

Monarken framställdes istället som omhändertagande och kärleksfull gentemot folkflertalet, 

vilket var ett för samtiden mycket vanligt retoriskt grepp och som hade använts av Gustav III.
69

 

Det är i detta sammanhang belysande hur Inrikes tidningar traderar en bild av kungahuset som 

överrensstämmer med de tal som hölls av olika ämbetsmän och spreds via officiella kungörelser 

och memoral, vilket i sig visar att Inrikes tidningar vid denna tid var ett språkrör för makten.
70

 

Språkbruk och information följde en linje, det förekom inte någon diskrepans i innehållet av 

information.   

Talet som vice landshövdingen i Uleåborg Fredric Holmström höll för Uleåborgs magistrat 

och borgerskap i början av april skedde utan vetskap att kungen hade avlidit.
71

 I referenser från 

talet framgår att Gustav III:s liv var utom fara och att denne var frälst av ”den Allwise Guden”. 

Referensen till Gud som räddaren är kanske inte förvånande, då religion genomsyrade stora delar 
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av samhället. Holmström pekade sedan på att det inte var ”någon hemligen arbetade emot 

Konunga-Magten, eller för detta beswurne nya Regerings-Lagars ändring…”.
72

 Detta löper i 

linje med de officiella kungörelser och meddelanden som distribuerades relativt omgående från 

den tillförordnade regeringen som verkade då Gustav III fortfarande var i livet direkt efter det 

som först framstod som ett mordförsök. Attentatspersonen beskrevs som ”en Wanartig och 

förmoderligen förförd Undersåte” den 19 mars 1792.
73

  

Informationen som förmedlades inledningsvis betonade att kungamakten var intakt, att 

mordförsöket inte syftade till att omkullkasta kungahuset och att det var en ensam gärningsman 

som utfört dådet. Det var med andra ord inte en bild av en större konspiration eller en plan för att 

omstörta samhälle och social ordning. Den bild som förmedlades betonade att kungahuset och 

regimen var intakt och att regerandet fortsatte utan avbrott.  

8.1.2 Tradering av makt: utövande av maktteknik vid regeringsövertagandet  

Informationen som följde efter Gustav III:s död blev alltmer inriktad på att illustrera traderingen 

av makt. I Inrikes tidningar och bland de cirkulär som finns bevarade i det så kallade Årstrycket, 

låter förmyndareregeringen uppvisa hur de makttekniskt säkrar styret av riket legalt, men även 

ceremoniellt och symboliskt. I vad som kan tolkas som ett försök att säkra makten och belysa 

kung och förmyndareregerings rätt till maktinnehavet genomfördes ett antal makttekniska 

åtgärder som löpte efter tre linjer: 

1. Säkrande av våldsmonopolet (eller i alla fall ge intryck av att göra det). 

2. Hantering av den legala traderingen av makten. 

3. Användande av de ceremoniella verktyg som stod till buds för att manifestera makt och 

samhällsordning.  

Tillsammans täckte punkterna ovan in flera dimensioner av lojalitet och ömsesidig bindning 

mellan kung och undersåtar. Informationen spreds såväl i Inrikes tidningar som i en kungörelse 

som spreds brett.
74

 Inrikes tidningar refererade redan den 30 april 1792 till innehållet i Kungl. 

                                                           
72

 Inrikes tidningar N:o 38 14 maj 1792. För ytterligare belägg för denna typ av information hänvisas till Inrikes 
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Maj:ts ”Kungörelse angående Lugnets och säkerhetens bibehållande i Landet m.m.”, vars 

budskap var att de som varit involverade i konspirationen skulle rannsakas och: 

”at hwar och en, som icke af trängande angelägenheter nödskas begifwa sig til andra 

orter, förblifwer wid des hus och hem, til des alt uti förförberörde mot Oss och Riket 

brottsliga anläggning warder wederbörligen utredt, samt för hufwudstadens säkerhet 

bjude och befalle Wi på det alfwarsammaste, at ingen, som icke dertil Wåre ordres 

undfått, eller som courier skickad warder, må tils widare sig här i Stockholm 

inställa…”
75

   

De skyldiga skulle gripas och uppenbart var att Kungl. Maj:t inte ville ha några som kunde hota 

säkerheten i Stockholm, vilket motiverade reseförbud. Det senare gällde alla med undantag för 

allmogen.
76

 Kungörelsen riktade sig således mot ståndspersoner, vilket får ses i ljuset av att 

förövarna som varit involverade i planerna på att mörda kungen kom från denna samhällsgrupp. I 

Inrikes tidningar refererades kungörelsen flitigt, från Vänersborg beskrevs hur 

landshövdingsämbetet kallat samman borgerskap och ståndspersoner för att dels svära tro- och 

huldhetseder, dels erinra de församlade att hålla sig stilla och inte samlas i större omfattning.
77

  

I Wasa lästes kungörelsen för lugnets och säkerhetens bevarande upp i predikstolen efter 

högmässans slut den 2 april.
78

 Spridningen av informationen i de offentliga kungörelserna och 

cirkulären gick vanligtvis via predikstolen och kyrkan, innehållet traderades på så vis muntligen 

till större grupper. Inrikes tidningar betonar att antalet ståndspersoner som tog del av budskapet 

var påtagligt stort och att församlingen var satt i allmän oro och bestörtning över attentatet mot 

Gustav III.
79

 Hur omfattande oron var för attentatets allvar och attentatsmännens kapacitet 

framgår inte mer än undantagsvis. I ett tal som hölls i samband med att trohetseder avlades inför 

landshövdingen Tage Thott av Malmös magistrat och societet samt ämbetsmän och militärer 

palmsöndagen 1792, hävdades att riket befunnit sig i en ”grym” fara. Vid närmare genomgång av 

                                                                                                                                                                                           
sammanfaller med de teorier som Foucault beskriver och analyserat. Vänligen se Foucaults Säkerhet, territorium, 
befolkning, 2010. 
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79

 Ibid. 



31 
 

texten visar det sig att oron vara sprungen ur det faktum att landets förlorat sin konung. Inget 

sägs om en större kupp, i talet betonas istället behovet av trohet och nit inför konungen och 

uppvisandet av större enighet.
80

  

I något som i bästa fall kan liknas vid ett försök att undersöka tillståndet i landet skickas ett 

cirkulär ut från Kungl. Maj:t till rikets landshövdingar.
81

 Syftet var att undersöka både närings- 

och jordbruksrelaterade frågor och inte minst ”Invånarnes så allmänna som enskilda trefnad”. 

Kungl. Maj:t förklarar själv att syftet var att visa omsorg för folk och fädernesland. Under april 

månad och inledningen av maj 1792 framgick det av diskursen från företrädare av staten och 

Kungl. Maj:t att oron för en omfattande kupp inte var stor.
82

 Åtgärderna som vidtagits direkt 

efter attentatet visade sig överflödiga. Det hindrade dock inte spridningen av bilden att den 

temporära regeringen under hertig Carl hade kontroll över landet; bilden som manifesterades var 

att regeringen besatt våldsmonopolet i det strategiskt viktiga Stockholm.  

Bilden av kungamaktens roll försköts under våren och betonade i större omfattning att 

överheten agerade omsorgsfull och kärleksfull. Budskapet som växte fram underströk i större 

omfattning enighet och trohet till kung och fädernesland.
83

  

8.1.3 Traderingen av makten och dess symboliska utformning 

Med kungens död följde traderingen av den legala makten genom uppläsningen av testamentet. 

Dödsbeskedet lästes även upp i landets predikstolar. Denna händelse rapporterades mycket 

noggrant i Inrikes tidningar.
84

 Inrikes tidningar nämner att ”dödsberedelsen” utkom som en 

tryckt berättelse, vilket innebar att den spreds för större grupper. I årstrycket finner man även 

kungörelsen över konungens död samt ett plakat som beskriver kungens roll och utförda 

handlingar.
 85

 Inrikes tidningar återgivning av begravningsakten samt Gustav III:s roll och tid 

                                                           
80

 Inrikes tidningar N:o 35, 3 maj 1792. 
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som regent var utförlig. För monarkin och regering medförde testamente, begravning och 

händelser runt Gustav III:s frånfälle ett informationsmässigt tillfälle att visa vem som tog över 

makten och vad makten representerade. Det handlade om tradering av makt och symboler; 

ceremonierna skulle därmed fungera som mekanismer som överförde den glans och ära som 

sammankopplades med den döde kungen till den näste att ta vid. Ceremonierna utgjorde därmed 

verktyg som förstärkte den nye regentens makt. 

Testamentets uppläsning och kungens dödsögonblick rapporterades med en detaljrikedom 

som till och med för Inrikes tidningar var anmärkningsvärt omfattande. Redogörelsen beskriver 

vilka rum som utnyttjades, var olika personer befann sig, vilken ordning olika personer 

informerades och vilka som närvarade vid dödsögonblicket. Det var med andra ord ett regisserat 

agerande som illustrerades ceremoniellt och där hierarki och prestige var en viktig del ända in i 

dödsögonblicket. Det var också i detta sammanhang som testamentet hämtades från hovrätten 

och hertig Carl med regering gemensamt bröt förseglingen i Gustav III:s sängkammare. Därpå 

följde uppläsning av dess innehåll av ”Riks-Drotssen” inför ”flera av Rikets herrar och de 

förnämste af hofwet”. Revisionssekreteraren vid justitiekanslerämbetet utropade därefter Gustav 

Adolf till Sveriges konung. Direkt därpå avlade hertigen av Södermanland en ed till kungen 

såsom förmyndare och kunde därmed:  

”…genast anträdt den honom af Des högstsal. herr Broder under konungens 

omyndiga år ensam anförtrodde Styrelse af Riks-ärenderne.”
86

  

Makten hade därmed traderats. Sverige hade en ny omyndig kung och vid rikets roder satt en 

förmyndareregering som lät visa upp att dess maktinnehav följde lag och ordning.
87

 Kungadömet 

som institution manifesterade sin position inför undersåtarna genom att utnyttja en 

informationskanal för att dels visa upp sig, dels visa samhällsordningens fortbestånd.
88

 Inrikes 

tidningars rapportering betonade även det snabba och resoluta uppklarandet av mordet. 

Informationen som följde underströk att attentatet endast var kopplat till en liten grupp, det var 

med andra ord inte tal om en välplanerad statskupp enligt den information som följde under 

våren 1792. Det är också under denna period som avläggandet av trohetseder skulle betona 

undersåtarnas lojalitet, men även illustrera kungamakten som handlingskraftig i Inrikes tidningar. 
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Det var med andra ord en väv av åtgärder som alla syftade till att demonstrera makt och 

maktutövning. 

8.1.4  Maktteknik: Tro- och huldhetseder 

En mycket omfattande aktivitet för att försäkra sig om olika gruppers lojalitet till kungamakten 

bedrevs i form av avläggande av tro- och huldhetseder till Kungl. Maj:t. Den 2 april lät Kungl. 

Maj:t meddela: 

”Til underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning om Tro- och Huldhets-

Edens afläggande af Ridderskapet och Adeln, Embetsmän och Stånds-personer, 

warde de hwilka uti Stockholms Län äro boende, men nu händelsewis kunna wistas i 

Staden, härmedelst tilsagde och kallade, at d. 3 och 5 i denna månad kl. 11 

förmiddagen här i Lands-Cancelliet sig inställa och Kungl. Maj:ts Nådiga wilja, i 

ofwanberörde måtto upfylla.”
89

 

Vad detta syftade på var att säkerställa lojalitet hos breda grupper av administrationen genom att 

avkräva dem trohetseder gentemot kungahuset och staten. Andemeningen i citatet ovan talar sitt 

tydliga språk, alla skall visa sin undersåtliga plikt gentemot rikets styre. Eder hade förekommit 

sedan lång tid tillbaka och var inte något nytt. Det var en ömsesidig försäkran från båda parter av 

vad som skulle uppfyllas och hade varit en del av den medeltida lagstiftningen. Vi kan idag 

uppfatta detta som en symbolisk handling som beskriver olika aktörers roll i samhällshierarkin 

och som syftade till att bevara den existerande samhällsordningen. Eden bör ses i ljuset av att 

ära, prestige och löften var betydelsefulla under 1700-talet och vägde betydligt tyngre än vad 

som idag är fallet.
90

 Texten i de tro- och huldhetseder som skickades ut från Kungl. Maj: t var 

tydlig med att knyta upp ämbetsmännen mot den unge konungen och kungahuset. De var 

utformade som standardiserade formulär vilka riktade sig mot olika grupper av ämbetsmän och 

militärer. Formulären vände sig till allt från ”Civil-Betjente”, ”General-Qvartermästare och 

Directeuren för Kongl. Fortification” och olika befäl ned till underofficerare.
91

 Diskursen i eden 

visade hur troheten baserade sig på religiösa förutsättningar då den inleddes:  
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34 
 

”Jag N.N. lofwar och sfär, vid Gud och hans heliga evangelium, at jag stådse will 

och skall wara min rätte konung, Den Stormäktigste Furste och herre GUSTAF 

ADOLPH, Sweriges, Göthes och Wendes konung u. u. u. samt det kongl. Huset huld 

och Trogen…”
92

 

Vidare visar texten hur konungen var att betrakta som en institution utifrån det faktum att 

formuläret betonade först och främst konungahuset, av edens vidare utformning framkommer det 

också att succession och arvsförening utgjorde den legala bas varmed makten traderas. Alla som 

avlade eden lovade att ”Jag skall och med Lif och Blod försvara det konungsliga Wäldet”, vilket 

var baserat på 1772 års regeringsform och förenings- och säkerhetsakten från 1789. För att 

säkerställa att lojaliteterna var tydliga och att eventuella nya kuppförsök kvästes i sin linda blev 

de edsvurna även förpliktigade att föra fram alla typer av upplysningar om hot mot det kungliga 

väldet.
93

     

Att eder svors av rikets ämbetsmän, officerare och olika officiella befattningshavare 

hindrade inte andra grupper att symboliskt genomföra motsvarande handling i syfte att 

”ytterligare befästa sin undersåtliga trohet emot kungen”.
94

 Inrikes tidningar rapporterade att en 

våg av trohetseder avlades under våren av vad som primärt rapporterades vara magistraten och 

borgerskapet.
95

 Tidningen spred bilden av en lojal grupp som inte ifrågasatte konung eller 

kungahus. För att ge eftertryck åt denna bild lyfte även Inrikes tidningar fram att det var 

förenings- och säkerhetsakten från 1789 och regeringsformen från 1772 som besvors. Det var 

med andra ord de av Gustav III:s opposition mycket kritiserade grundlagar som låg till grund för 

den enväldiga makten. Denna information fick mycket utrymme i tidningen och för att betona 

legitimiteten i dessa lagar underströks det i texten att de var av riksdag och rikets ständer fattade 

lagar och beslut, vilket visar att trots att Gustav III erhållit mycket makt så var den baserad på 

ömsesidighet vilande på beslut fattade i Sveriges riksdag av rikets ständer. På 

landshövdingsämbetets landskansli i Vänersborg, där ämbetsmän var kallade att svära tro- och 

huldhetseden, anslöt även självmant ståndspersoner som inte var kallade, men som ville förnya 

sina tro- och huldhetseder inte bara till kungen utan även till konungahuset. I eden betonades 

                                                           
92

 SOT: FORMULAIR hwartefter Tro- och huldhets – EdenDen Stormäktigaste herre och konung GUSTAF ADOLPH 
Swärjas skall. Stockholm 1792. (Detta formulär som ingår i Årstrycket var inte daterat).  
93

 ”Jämwäl skall Jag uptäcka samt i tid tillkänna gifwa om Jag förnimmer något å färde wara till ändring eller 
uphäfwande af denna lyckliga Fundamental Lag…”. FORMULAIR hwartefter Tro- och huldhets – Eden. Stockholm 
1792. 
94

 Inrikes tidningar N:o 28, 5 april 1792. 
95

 Inrikes tidningar N:o 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, alla 1792. 



35 
 

särskilt att man skulle försvara 1772 års regeringsform samt 1789 års förenings- och 

säkerhetsakt.
96

 

Avläggandet av eder hade två syften, dels framgår det av texten att Kungl. Maj:t ville ha 

undersåtarnas lojalitet, dels utnyttjades dessa tillfällen ceremoniellt genom att låta bredare 

grupper ta del av händelsen likt ett skådespel. Från ceremonin i Vänersborg låter tidningen 

rapportera att: 

”…Alltsammans skedde med enighet, undergifwenhet och upriktighet, hwilka lika så 

mycket hedrade Wennersborgs Stads Borgerskap och Invånare, som de gåfwo 

åskådaren et sällsynt och rörande skådespel af en hel Menighets oförfalskade trohet 

emot sin höga Öfwerhet, vilket var synbar i allas ögon.”
97

 

 Citatet ovan innehåller flera intressanta referenser. Till att börja med kan man konstatera att 

hierarkin betonades, till det följer ett implicit önskemål om att enighet mellan olika grupper 

skulle råda. Vad som är värt att lyfta fram är även det faktum att troheten inte enbart avser 

konungen, utan de bredare grupperna skall visa sin trohet och lydnad gentemot hela 

samhällssystemet, det vill säga överheten. Den sista referensen visar att det handlar om mer än 

konungen som person, även ämbetsmän och institutioner som representerar riket och dess 

administration inkluderas. Lojaliteten hos undersåtarna skulle även riktas gentemot systemet; det 

var med andra ord viktigare än en enskild person i form av kungen som snarare symboliserade 

samhällsordningen.  

Av rapporteringen och referat från de tillfällen eder svors framgick det i Inrikes tidningar 

att borgerskapet var trogna och uppfyllda av kärlek till både kung och kungahus. Från Umeå 

rapporterades det att borgerskapets hjärtan ”syntes wara upfylda af en ren och oskrymtad kärlek, 

nit och trohet mot konungen och det höga kongl. huset” och att deras sinne var fridsälskande. 
98

 I 

ett tal refererat från Borås den 30 mars uppgavs det att borgmästaren i sitt tal till ”den församlade 

menigheten” 

”täflar med med hwar trogen Swensk Man uti underdånig nit och trohet emot hans. 

kongl. Maj:t och det höga kongl. huset…”.
99
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Det var med andra ord ett budskap som var påfallande enstämmigt oavsett var i landet som tal 

hållits eller eder svurits. Betoningen i texterna i Inrikes tidningar får i detta sammanhang ses i 

ljuset av att de utgjorde underlag för att förmedla en bild av makten, samt betona vilket 

förhållande undersåtarna hade eller förväntades ha till konung och kungahus. Notabelt är även 

genusordningen i tilltalet. Tilltalet låg på mannen och illustrerar hur maktordningen ensidigt 

avsåg män, kvinnor var inte inbegripna i diskursen. 

Budskapet var styrt och tidningen fungerade i detta sammanhang som en megafon för det 

budskap och den bild som de styrande ville utmåla av hur konung och kungahus skulle uppfattas 

samt vilken roll undersåtarna skulle ha visavi kung och överhet. Konceptet handlade om 

undersåten som i kärlek inte bara till konung utan även till kungahus, lovar trohet och nit. 

8.1.5 Kungen som prestigesymbol och eders ceremoniella betydelse 

Den 14 juni 1792 publicerade Inrikes tidningar det tal som vice landshövdingen i Uleåborg hållit 

den 5 april, den dag då stadens invånare och ämbetsmän svurit tro- och huldhetseden. Talet 

andas chock och bestörtning över attentatet. Det som föreföll mest upprörande var att attentatet 

var utfört av en svensk adelsman som uppburit ett militärt ämbete och att attentatet riktade sig 

mot en konung som: 

”…är räknad bland samtida Monarcher Den störste i Europa, hwilken hulpit  Riket 

från förwirring och wanmagt, til anseende och styrka…”.
100

 

Talet innehåller en lång lista över vad konungen erbjudit undersåtarna i form av de visaste 

lagarna, privilegier till de ofrälse stånden och ”andra storwerk”. Till det kunde läggas att 

majestätet bemött sina undersåtar med mildhet, nåd och rättvisa.
101

 Citatet ovan knyter an till hur 

Gustav III själv beskrev sin roll som räddare av riket undan splittring och utländska influenser 

som, enligt honom, rådde under frihetstidens riksdag.
102

 Det visar också hur viktigt det var att 

landets anseende var gott utåt och att rikets prestige var något som tillmättes stort värde. Det är 

också mot denna bakgrund som man bör notera hur talet refererar till de ökade politiska 
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privilegier som de ofrälse stånden fått. Talet avslutas med att beröra skadan som attentatet 

tillfogat rikets ära: 

”Gud beware Riket för upror och twedrägt, och röre alla deras samweten till uptäckt 

och bekännelse, som åsyftat, igenom konungens mördande, förstöra det lugn Des 

wishet Riket förskaffat, och försänka oss i sorg och olyckor, på det de oskyldiga af 

Nation, måste renas från denna skamfläck”
103

 

Av talet framgår att landet hade skadats prestigemässigt men med en implicit betoning på 

behovet av enighet. Talet är en god illustration av hur en civil ämbetsman traderade 

informationen om lugn och ordning till bredare grupper. Man kan notera att det var institutionen 

kungahuset som besvors, inte kungen som enskild person. De diskursiva koncept som 

tillämpades betonade hierarki och bevarande av samhällssystemet. Eder användes som 

symboliska och ceremoniella verktyg för att knyta ömsesidiga kontrakt mellan styrande och 

undersåtar. Eder var också verktyg som användes för att betona traderingen av makt till nästa 

generation. Alla ämbetsmän svor eden som underströk konstitutionen, regeringsformen och den 

legala bas som makten vilade på.  

8.1.6 Symboliska handlingar i underdånighetens namn 

Inför Gustav III:s begravning följde rapportering om de deputationer från huvudstaden vilka 

avlade besök hos den unge monarken och förmyndareregeringen.
104

 Säkerhetsläget gjorde dock 

att resor var förbjudna till huvudstaden, vilket begränsade möjligheterna för uppvaktningar från 

övriga riket. Bland de deputationer som väl fick tillträde, finns ett antal referenser till tal som 

gavs inför kung och hertig. Dessa var genomgående ceremoniella till sin natur och följde ett 

mönster som betonade Gustav III:s goda egenskaper, sorg över dennes frånfälle och vördnad 

inför Gud. Det var med andra ord en konservativ språkdräkt med klara ceremoniella inslag. Då 

det gällde undersåtarnas roll visavi den nye kungen betonades att de skulle agera troget, med 

uppvisande av kärlek och lydnad för konungen, lagarna och fosterlandet. Budskapet byggde på 

att konungen och regering agerade för allas bästa.
105

  

Deputationerna bestående av personer från alla de fyra stånden visade även i tal riktade till 

hertig Carl att de värdesatte rådande fredslugn och hertigens kärlek till rättvisa och ordning. I 
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tacktalet från hertigen tackar han de olika stånden för deras tillgivenhet och räknar upp alla deras 

förtjänster. Av källmaterialet framgår att de som ingick i deputationerna kysste hertigens hand 

efter talen vilket kan ses som en symbolisk illustration av det som nämnts i de olika talen. 

Underdånigheten manifesterades även i ett antal symboliska handlingar som rapporterades till 

vidare kretsar. En av de större och mer påkostade ceremonierna skulle dock bli Gustav III:s 

begravning som även syftade till att tradera maktsymbolerna till de som tog över rikets styre.          

8.1.7 Begravning – makt, hierarki och status 

Ett par mycket detaljerade referat från begravningen av Gustav III följde under våren. 

Detaljrikedomen i Inrikes tidningar visar hur betydelsefullt evenemanget var. Rapporterna 

beskrev hur processionen bestående av 31 olika grupperingar anlände i en på förhand bestämd 

ordning till Riddarholmskyrkan. Kläder, musik och symbolisk manifestation beskrevs och spreds 

informationsmässigt genom Inrikes tidningar med ett symbolspråk som lätt kunde läsas och 

förstås av sin samtid. Exempelvis refererades psalmer i detalj och av antalet salutskott kunde 

läsaren förstå ceremonins betydelse. Manifestationen var en ritual som i lika stor omfattning 

betonade dels efterträdarens maktposition, dels kungahusets förhållande till ämbetsmän, hov och 

undersåtar. Den religiösa ceremonin blir därmed ett uttryck av samhällsordningen och hur denna 

skulle uppfattas, både av de som var en del av själva symbolhandlingen och de som var åskådare. 

Genomgående i texten fick läsarna intrycket av att den unge kungen stod i högst i rang följd av 

hertigen av Södermanland. Vidare befäste ceremonin bilden av systemets struktur och ordning. 

Begravningen användes således dels för att jordfästa Gustav III, dels för att manifestera vem som 

tagit över makten. 

8.1.8 Det religiösa tilltalet för samhällsordningens bevarande 

Det makttekniska symbolspråket som användes vid begravningen av Gustav III skulle även 

användas i andra sammanhang. 1793 firades 200-årsjubileet för Uppsala möte 1593, då Svenska 

kyrkan antog den Augsburgska trosbekännelsen och därmed bekräftade att den lutherska kyrkan. 

I plakatet som utlyste evenemanget, som benämndes en allmän tacksägelsefest, betonade Kungl. 

Maj:t att den kristna lärans föreskrifter var: 
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”…den säkraste grundwal för allmän och enskild lycksalighet, och et noga i att 

tagande ut af dem, det starkaste samband emellan konung och undersåtare…”
106

 

Kungl. Maj:t betonade lite längre fram i plakatet att det var en av de högsta konungsliga 

plikterna att säkerställa att:  

”den Christna Läran uti sin renhet och helgd hos Oss blifwit bibehållen, at upmana 

Wåre trogne undersåtare til de plikters utöfwande emot Gud, konung och 

Fädernäsland, som denna heliga lära föreskrifwer…” 

Plakatets fem sidor betonar de kristna förpliktelserna och undersåtarnas roll. Inte minst framgår 

konungens roll och förpliktelse att säkerställa att undersåtarna är medvetna och betänker sin roll i 

den hierarkiska ordning som den kristna läran förkunnar. Detta bör ställas mot det faktum att 

1700-talets samhälle var genomsyrat av den kristna tron och dess värderingar. Hustavlan hade 

fungerat som ett rättesnöre för samhällsordningen under lång tid.
107

 En patriarkal ordning hade 

styrt förhållningssättet mellan överhet och undersåte, husbonde och tjänstefolk, konungen och 

Gud; synsättet hade genomsyrat samhället under en lång tid.  

Det var samtidigt en period då tecken på sekularisering började skönjas och i Inrikes 

tidningar kunde det uppfattas som kristendomen var inne i en förändringsprocess.
108

 Att 

kyrkorummet användes till annat än att enbart lyssna till det kristna evangeliet var kanske inte 

något nytt, en insändare förslog att kyrkvaktmästaren skulle ha en annan roll för att: ”…den 

upmärksamme Åhöraren, som med glädje hörer Fridsens Evangelium störes genom ett slikt 

buller…”.
109

 Tydligare i sin kritik av att besök i kyrkan stördes av ett bristfälligt intresse var 

brukspatronen H. Södergren från Ljusnedal. Han gick så långt att han hävdade att utvecklingen 

blivit ett samhällsproblem. I sin insändare beklagade brukspatronen att det sedan flera sekler 

”wisat Christendomens gruferliga förfall…” Södergren ansåg att orsakerna till detta var allmän 

kallsinnighet och bristande barnuppfostran. Det viktiga i insändaren finner man längre fram i 

texten där det framgick att brister i kristna tron hotade samhällsordningen och utgjorde ett hot 

mot kungahuset. Liknande påståenden kunde även noteras i en mängd refererade tal som hölls av 

ämbetsmän och ståndspersoner vilka flitigt citerades i Inrikes tidningar. I samband med 
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utdelandet av en silverhalskedja från Kungliga patriotiska sällskapet till pigan Elisabeth 

Simonsdotter höll den kungliga befallningshavaren Carl Ephraim Carpelan ett tal inför det som 

Inrikes tidningar hävdade var en talrik samling av socknens invånare.
110

 I talet, som bitvis var 

citerat, uppmuntrades ”den tjenande delen” att visa gudsfruktan, flit, trohet och stadga hos ett 

och samma husbondefolk. Budskapet som förmedlades kan inte ramas in bättre än i den 

insändare från Bjerno där det betonades att: 

”…Gudsfruktan och dygd är den säkraste grundwalen til et Samhälles sällhet och 

bestånd…”
111

 

Man kan här notera hur religionen och den kristna tron användes som ett verktyg för att säkra 

samhällsordningen och att små eller, rent ut sagt, inga förändringar, lyftes fram i Inrikes 

tidningar som ett föredömligt exempel.  

8.1.9 Jubelfest 

Betoningen på kontinuitet och bevarande av existerande samhällsordning skulle även ta sig 

uttryck i fler ceremoniella sammanhang. Genom att redan 1792 utlysa en jubelfest som skulle gå 

av stapeln året därpå. Jubelfesten firades till minne av Uppsala möte 1593; det var ett religiöst 

evenemang som även användes för att manifestera kungamakten. I skolor och gymnasier, och 

inte minst i landets kyrkor, fick besökare och skolungdom delta i evenemanget. Enligt ett 

förordnande från Kungl. Maj:t skulle orationer hållas i skolor vilket flitigt rapporterades under 

vintern och våren 1792.
112

  

Jubelfesten i Uppsala utgjorde underlag för detaljerade redogörelser över de ceremoniella 

inslagen från gudstjänster, möten och processioner i samband med konungens ankomst till 

Uppsala.
113

 I vad som kan uppfattas som ett välregisserat skådespel beskrevs ordningen på det 

kungliga följet som anträdde Uppsala. Vem som red och åkte vagn, och vilka titlar som de olika 

deltagarna innehade var väl specificerat. De militära förband som deltog bidrog till den bild av 

ett större följe som utgjorde landets elit och betydelsen av jubelfesten i Uppsala.
114

 På den stora 

festdagen var kungens och hertig Carls betydelse än mer framträdande. Ceremonin började med 
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klockringning, en salut om 128 skott lossades och processionen som trädde in i kyrkan i 

hierarkisk ordning bestod av 20 tydligt specificerade grupper, med kungen som sista anslutande 

person. I detalj redovisas vilka psalmer som sjöngs och hur gudstjänsten gick av stapeln. 

Processionen och det symboliska budskapet betonades sedan än en gång då hela sällskapet begav 

sig från Uppsala domkyrka tillbaka till slottet.
115

  

Den bild som utmålades i samband med jubelfesten var den hierarkiska där 

symbolceremonin betonade rang och prestige. Det var ett välregisserat arrangemang som 

utnyttjade alla inblandade parter. Av den detaljerade redogörelsen framgår att både åskådare och 

läsare hade en roll att spela som mottagare av en ceremoniell bild som utåt sett firade ett 200-års 

jubileum och samtidigt förmedlade elitens struktur och rang. Bilden skulle betona 

samhällsordningen och kyrkan användes som redskap i detta syfte. 

8.1.10 Slutsats och tolkning av tradering av makt och ceremonier 

Under 1792 utgjorde maktmanifestationen primärt av de maktraderande och ceremoniella 

inslagen i källmaterialet. I de sammanhang som kungamaktens roller, agerande och uppgifter 

beskrevs illustrerades dessa som kärleksfullt och omhändertagande i förhållande till rikets 

undersåtar. Kungamaktens roll och relation till undersåtarna skulle dock vara färgade av en 

underton som är ömsesidig och patriarkal. I synnerhet i de ceremoniella inslagen låg betoningen i 

tilltalet på samhällets bevarande. Det var med andra ord en traditionell representation, kungen 

manifesterades som beskyddande och fylld av kärlek till befolkningen. Betoningen låg 

framförallt på undersåtarnas roll vilket visade att kungens utmålade löfte krävde motprestation i 

form av lojalitet och undersåtlig trohet, inte bara mot kung, utan i lika stor grad mot kungahuset. 

Inrikes tidningars beskrivning av situationen i Sverige betonade kontinuitet och underströk 

att maktutövningen fortsatte i linje med Gustav III:s regering; rikets styre var med andra ord 

oförändrat trots mordet på kungen. Mycket av fokus i beskrivningen låg istället på traderingen av 

makten. Det senare bör därför ses som ett sätt att länka samman den nya maktutövande regimen 

med den gamla och skapa en aura av legitimitet. Det senare gjordes genom användning av 

symboliska attribut och ceremonier. Under 1792 följde även en rad åtgärder som alla implicit 

avsåg att utmåla den nya regeringens kontroll över situationen. Mordet beskrevs som utfört av en 

liten grupp med ringa förankring och signalerna som skickades ut i kungörelser och i Inrikes 
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tidningar avsåg att visa att förmyndareregeringen innehade våldsmonopolet. Därmed kunde den 

nya regeringen visa att den stod för sin del i den ömsesidiga relationen mellan överhet och 

undersåtar: kungamakten beskyddade undersåtarna, den stod för landets inre skydd. 

Tiden som följde efter mordet på Gustav III utmärktes av den stora mängd ceremonier som 

rapporterades och beskrevs i olika sammanhang. Ceremonierna utgjorde en väv av mekanismer 

som betonade relationer mellan styrande och styrda. Symbolspråket följde ett mönster som 

närmast kan liknas vid ett välregisserat skådespel. Syftet var att befästa den maktbärande 

institutionen som regerar landet och därmed systemet. Kommunikation med undersåtarna var 

grundlig och skedde genom en mängd kanaler. Kyrkor, anslag och tidningar användes. 

Informationen som förmedlades byggde på överhetens tolkningsföreträde av hur kungamakten 

skulle manifesteras. Det innebar att de bilder och symboler som användes för att förmedla 

information nedåt till folkflertalet var enhetligt och styrt. Ceremonierna kunde utläsas och tolkas 

av alla inblandade. Detaljrikedomen i rapporteringen skvallrade om att läsare och åhörare skulle 

imponeras av prakten i arrangemanget och därmed inse innebörden av maktordningen i 

samhället. Det ceremoniella greppet inkluderade även undersåtens roll som mottagare av 

information, ceremonierna var inte enbart avsedda för stunden, de skulle ge eftertryck, glans och 

ära åt de styrande långt efter att de hade genomförts. 

Ett antal återkommande element finns i beskrivningen av ceremonierna i Inrikes tidningar: 

1. Antalet människor var stort; här understryker antalet bredden i makten. 

2. Ordning beskrevs grundligt; rang och hierarki var betydelsefullt. 

3. Titlar lyftes fram; även detta för att betona rang och hierarki. 

4. Symboliska attribut såsom saluter, kläder eller val av vagnar och ryttare lyftes fram; 

glans, ära och prestige betonades genom symboliska kännetecken.  

Flera religiösa ceremoniella sammanhang beskrivs i Inrikes tidningar. Det är dock inte det 

religiösa budskapet som framträder som betydelsefullt i representationen av kungahuset då dessa 

beskrivs. Ceremonierna fungerade istället som arenor för att manifestera kungahusets makt. De 

användes med andra ord som maktutövande verktyg där bilden av makt skulle eskaleras och 

understrykas.  

Få, för att inte säga inga, tecken på upplysningstendenser går att finna källmaterialet utifrån 

den information som spreds nedåt till undersåtarna. Det som däremot framgår är att 
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förmyndareregeringen använde sin första tid för att etablera och kontrollera makten med hjälp av 

signaler om att den besatt våldsmonopolet. Undersåtarnas lojalitet med den nya regeringen 

illustrerades i rapporteringen av de talrika eder som svors runtom i riket.  

8.2 Ett reaktionärt tilltal 
116

 

Perioden som följde efter Gustav III:s begravning och förmyndareregeringens makttillträde 

skulle delvis följa den ceremoniella och symboliska diskurs som präglat 1792. Delvis kan det ses 

som ett resultat av den utlysta jubelfesten till minne av kyrkomötet 1593. Men man kan också 

notera att den internationella utvecklingen gjorde sig påmind i kommunikationen från 

förmyndareregeringen. Det som framförallt är notabelt är det faktum att förmyndareregeringen 

blev gradvis tystare. Färre och färre kommunikativa spår lämnades till eftervärlden under åren 

som följde 1792. Det är inte enbart påtagligt i Inrikes tidningar utan även i Årstrycket, där det 

senare nu snarare fylldes av lagar, förordningar och tabellverk av olika slag, till skillnad från de 

kungörelser och skrivelser med direkta meddelanden och klargöranden som kunde noteras 

perioden närmast innan. 

För perioden efter Gustav III:s begravning skulle den maktmanifesterande 

kommunikationen från förmyndareregering och dess företrädare följa tre principiella linjer: 

1. Ceremoniella inslag (dock avtagande i omfattning). 

2. Beskrivning av en orolig omvärld. 

3. Kommunikation genom mellanhänder i disciplinerande syfte. 

De ceremoniella inslagen som berörts ovan avtog således i omfattning. Inga riksdagar eller 

större begravningar, som motiverade en lika omfattande symbolskapande och hierarkisk 

illustration av kungamakten, följde under förmyndarregeringen fram till kröningen, vilken 

berörs nedan, i november 1796. Under förmyndaretiden förekom ceremoniella aktiviteter i form 

av kungaresor, mottagningar av deputationer och olika typer av invigningar. Dessa följde det 

symboliska mönster som tidigare beskrivits, men källmaterialet visar att de var betydligt mindre 

i omfattning. 

Beskrivningen av situationen i omvärlden, läs Europa, skulle dock få stort utrymme både 

direkt och indirekt genom referenser i tal och skrift i Inrikes tidningar. Även i Årstrycket 
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förekommer en mängd referenser till utvecklingen på kontinenten. Det som är av intresse är den 

respons som följde på utvecklingen i Europa som medförde att de styrande valde att tillämpa en 

mer ensidig representation gentemot undersåtarna. Tilltalet som anammades och gestaltningen 

av monarkin och dess roll skulle visa sig bli alltmer reaktionär. 

I avsnittet Disciplinerande åtgärder genom mellanhänder tydliggörs de bilder av kung och 

överhet som förmedlades i tal, av präster och av olika ämbetsmän i kyrkor och på 

sockenstämmor, vilka citerades i Inrikes tidningar. Retoriken i dessa sammanhang var 

disciplinerande till sin natur och angav överhetens förväntan på undersåtarnas agerande.  

8.2.1 Beskrivning av utvecklingen på kontinenten 

Utvecklingen på kontinenten och då i synnerhet i Frankrike, skulle göra sig alltmer påmind under 

1793. Inrikes tidningar som syftade till att förmedla just inrikes nyheter var mycket sparsam med 

information från utlandet. Det hade historiskt sina orsaker i lagstiftning och regler som grundade 

sig i att alla tidningar inte tilläts publicera nyheter från utlandet.
117

 Det var därför desto mer 

anmärkningsvärt då i stort sett ett helt nummer i ägnades åt att beskriva ett tal som hölls av 

Georges Jacques Danton i Nationalkonventet den 31 augusti 1793.
118

 Artikeln hade det tydliga 

syftet att beskriva den ”förödelse” som revolutionen resulterat i. Även om artikeln tydligt riktade 

sig till den grupp som beskrevs som vänligt inställd till statsskicksförändringarna på kontinenten, 

var det troligtvis även viktigt att nå fram med budskap av det som beskrevs som revolutionens 

oreda till fler och större grupper. Artikeln indikerar också den oro som fanns för att sympatierna 

för en mer omfattande samhällsomvandling var spridda. Det var av vikt att ”rätt” budskap 

förmedlades genom Inrikes tidningar. Artikeln betonade att Dantons tal:  

”…ändterligen torde öpna ögonen på den förblindade hopen af Uprorsmakare i alla 

Länder, hwilka, tilgifne den Franska Revolutionen…”
119

 

Beskrivningen av utvecklingen i Frankrike riktade in sig på att få de som var positivt inställda till 

statsskicksförändringarna att se konsekvenserna genom att måla upp en bild av utvecklingen som 

innebar förödelse:  
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”…den allmänna förödelsen Frankrike, eller Industrins totala förstörelse, eller alla de 

olyckor som kunna drabba ett Folk…”
120

 

Det var en bild av ett land som råkat illa ut och en utveckling som spred sorg och olycka med sig 

till hela folket. Artikeln lyfter fram hotet som förelåg för de som stödde en större 

samhällsomvandling, i synnerhet den grupp som bedrev handel och tillverkning och som i 

Dantons tal beskrivs som girig:   

”I hafwen dragit winning av Folkets nöd, den I ofta sjelfwe wållat, derigenom at I 

listigt slagit under Er alla tilgångerne…”
121

  

Danton visar senare att denna grupps krav på politiskt inflytande inte var att räkna med då det 

enbart byggde på maktlystnad och egennytta. Istället kunde gruppen snarare förvänta sig att:  

”…så kunna wi ju med så mycket större skäl tilegna oss rikedomar, som leda sit 

ursprung ifrån orättvisa och bedrägerier. Och om I ej med detta beslut ären nöjde, så 

låte wi, som äro de starkaste, edra huvuden springa…”
122

 

Budskapet var tydligt, även om företrädesvis borgerliga grupper kunde tro sig vinna ökad social 

status och ekonomiska fördelar, så var revolutionens väg ett sluttande plan som ytterst riskerade 

att kasta samhällssystemet i totalt fördärv. Det budskap som genomsyrade texten i artikeln 

byggde på förutsättningen att det existerande samhället var den enda garantin för ordning och 

god ekonomisk utveckling. Oavsett om talet var rätt citerat eller innehållet korrekt, så var detta 

den bild som de styrande ville förmedla. Den skulle senare dyka upp i flera olika former och 

tappningar då officiella cirkulär distribuerades, kungörelser spreds eller Inrikes tidningar 

refererade till information där Kungl. Maj:t stod som avsändare. Formuleringen i det avslutande 

stycket målar upp en bild av en samhällsomvandling som bara förde problem med sig; önskemål 

och budskap var tydliga:    

”Måtte då ändteligen uphöra en oförnuftig Menighets förtjusning öfwer en 

Revolution, hwars största frukter warit hungersnöd och det blodigaste kriget…”
123

 

Den motbild som Kungl. Maj:t satte upp mot de samhällsomvandlande önskemålen, som sades 

komma från kontinenten, adresserade framförallt två effekter av revolutionen; krig och hunger. 

                                                           
120

 Inrikes tidningar N:o 128, 30 oktober 1793. 
121

 Ibid. 
122

 Ibid. 
123

 Ibid. 



46 
 

Bilden makten ville förmedla var att revolution och statsskicksförändring skulle leda till oro och 

splittring, både i landet och vid dess gränser. Inte minst betonades risken att revolutionens rop på 

vapen och bröd skulle mynna ut i svält och hungersnöd.  

Att Inrikes tidningar publicerar en så pass tydlig och omfattande artikel rörande 

utvecklingen i Frankrike bör ses i ljuset av att tidningen primärt vände sig till en bildad grupp, 

det var framförallt högre ståndspersoner som var den primära målgruppen. Mot bakgrund av att 

samläsning förekom hade dock tidningen en bredare spridning. Informationen om hungersnöd 

som följde i spåren av kriget torde varit avsedd att spridas i bredare grupper. 
124

 Publiceringen av 

artikeln sammanfaller med Jakobinernas framflyttade position, vilket var en tid som präglades av 

ökad radikalisering i revolutionens spår i Frankrike. 

 Det är under 1793 som det går att visa att den generella manifestationen och de bilder som 

illustrerade kungamakten och dess roll blev alltmer reaktionära. De religiösa referenserna blev 

fler och bilden av religionen som sammankittande fördes fram i större omfattning. Företrädare 

för staten kom att betona kungens roll som beskyddare och, inte minst, en disciplinerande 

förväntansbild på undersåtarnas agerande. Det för oss över till hur Kungl. Maj:t de facto 

utmålade omvärlden och sin roll, vilket analyseras i avsnittet som följer.  

8.2.2 Kungl. Maj:ts tilltal 

Det finns ett antal kungörelser, cirkulationsbrev och tal som antingen refererades till eller 

återgavs mycket utförligt i Inrikes tidningar. Vid en jämförelse mot Årstrycket kan man notera 

att i vissa fall är det direkta avskrifter, informationen var därmed trogen såväl källa som 

avsändare. Tilltalet som följde på utvecklingen i Frankrike blev alltmer reaktionärt. Detta faktum 

skulle prägla Inrikes tidningar vartefter tiden gick. Informationen som förmedlades kom 

antingen, tydligt uttalat, direkt från Kungl. Maj:t eller från statens företrädare såsom exempelvis 

landshövdingar eller olika ämbetsmän.  

8.2.3 Tilltal och roller enligt tre linjer 

I kommunikationen med undersåtarna kan man notera ett antal linjer som dominerar bilden av 

hur Kungl. Maj:t beskrev omvärlden och vilka förväntningar som ställdes på rikets undersåtar. 

Det är i detta sammanhang man bör se beskrivningar, begrepp, utsagor och bilder som syftar till 
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att beskriva omvärld, men även förhållande inom landet, som maktverktyg som ytterst syftar till 

att styra uppfattningen om företeelser och utvecklingen. Som en direkt konsekvens av detta följer 

bild, antibild och monarkins roll.  

1. Lugn i Sverige, krig på kontinenten – kungen som beskyddare. 

2. Gudsfruktan i Sverige, gudlöshet på kontinenten – kungen som herde.  

3. Lag, ordning och enighet i Sverige, svält och upplösning på kontinenten – disciplinering 

och kungen som säkrare av samhällsordningen.  

De två senare punkterna hade påfallande likheter eftersom de idémässigt knöt an till varandra då 

religion och samhälle utmålades som sammanvävda med en hierarkisk ordning som låg till grund 

för både maktens struktur och undersåtarnas sällhet. Det är i sammanhang då dessa punkter 

förekommer i källmaterialet, som man kan notera att Kungl. Maj:ts tilltal byggde på ett 

patriarkalt synsätt där rang och disciplinär ordning, liknande en familjestruktur, låg till grund för 

de värderingar och den maktordning som man ville skulle dominera det svenska samhället. 

Följden av detta synsätt blev att den officiella bilden utvecklades i en alltmer reaktionär riktning 

som blev mer och mer disciplinerande till sin natur.  

Utvecklingen på kontinenten och dess påverkan på hur styret hanterades i Sverige under 

förmyndareregeringen bör även sättas in i ett bredare sammanhang. I ett cirkulär som var ställt 

till överståthållaren och samtliga landshövdingar med hertig Carl som avsändare, betonades att 

det var med tunga omsorger som han tvingades bära makten i ett särskilt oroligt tidevarv.
125

 Det 

var i en samtid som några år tidigare sett den franska revolutionen, upplysningstankarna hade 

under en lång tid genomsyrat samhället och nya värderingar hade börjat genomsyra delar av 

samhället samtidigt som sociala och ekonomiska förändringar tog form. Tiden var också präglad 

av kungamordet 1792 och den offentliga dekapiteringen av den franske monarken året därpå. I 

ett cirkulär daterat den 10 juli 1793 sökte hertigen tröst i Gud och tackade för dennes bistånd. 

Landets anseende var också en faktor som betonades, men i än större omfattning framfördes 

vikten av bibehållen fred och lugn som enligt den officiella informationen fungerade som 

drivkraft för förmyndareregeringen.          
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8.2.4 Fred och beskydd 

Bilden av utvecklingen i Frankrike som nämnts ovan ackompanjerades av hur de franska 

revolutionskrigen härjade på kontinenten. Under sommaren 1793 betonades att det var en 

kombination av oroligheter sprungen ur inrikes turbulens som skakade Europa, och att 

omfattningen av uppror och krig var stor och involverade många länder.  

”…de fleste Europas Magter inwefwade [sic!] i de mest hotande in- och urwärtes 

oroligheter, redan länge skänkt mänskligheten den lärorikaste, men tillika ohyggliga  

åsyn af alla förödelsens utbredde fasligheter”
126

  

Rapporteringen anspelade på krigets härjningar och dess effekter på befolkningen. Genomgående 

kunde även noteras hur revolutionen skapade inbördes stridigheter. Utöver det faktum att de inre 

oroligheterna framstod som bekymmersamma skulle krigets härjningar utmålas i allt mörkare 

ordalag senare samma år: 

”…den härjande Krigslågan med sina högst bedröflige följder, just på samma tid, 

öfwer de fleste andre Riken i Europa utblossat, hwarest dels under fiendens fötter 

förtrampas, dels i blod förbränts de rika och fruktbärande Sädes-fält…”
127

 

Kriget och oron i Europa skulle dominera beskrivningen av omvärlden. Detta fick som 

konsekvens att konungens uppgift utmålades vara att bibehålla freden och därmed garantera 

undersåtarna skydd. Denna typ av information fortsätter sedan att löpa som en röd tråd genom 

källmaterialet. I december 1795, då böndagarna för 1796 annonserades, beskrevs lugnet i Sverige 

som kontrast mot det oroliga läget på kontinenten såsom följer:  

”Frid och lugn hafwa rådt inom Des gräntsor, då andra Länder Inbyggare måst sucka 

under krigets grymma förödelser. Trygg har Landtmannen fått plöja sin jord, 

Bergmannen bryta sin grufwa. Skyddad och utwidgad handel och Sjöfart, 

upmuntrade Näringar hafwa givit riket en synbar styrka och förkofran.”
128

 

Sverige var med andra ord lyckligt lottat, genom fred kunde landets välstånd öka och 

befolkningen njuta dess frukter. Det var också tydligt för dem som mottog budskapet att freden 

gav bättre ekonomiska resurser och mat på borden. Detta kontrasterade bilder som visade en 
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kontinent i revolutionens grepp, vilken saknade mat för dagen. Det rådande lugnet sades i olika 

sammanhang vara direkt beroende av förmyndareregeringens beslut och agerande. I ett tal hållet 

i Stockholm 1796 av överståthållaren Hans Henrik von Essen, utmålades kungen som 

fridsfursten som skurit lagrar genom att behålla freden. Agerandet från förmyndareregeringen 

refererades som genomtänkt och med stöd av Gud:  

”Den sällhet som vi njute under fredens lugn, des wärde kännen I mine herrar, och 

Eder är icke främmande, at detta är en följd af den Furstens Wishet och mandom, 

som styrer detta land, och hwilkens beslut, Försynen med den mest lysande framgång 

wälsignat.”
129

 

I ceremoniella sammanhang och vid lejonparten av tal liknande det ovan nämnda, var 

språkbruket formellt och genomsyrat av ett antal referenser och begrepp. I innehållet återkommer 

ständigt såväl försynen som referenser till Gud. I Inrikes tidningar och officiella dokument som 

kungörelser, plakat och anslag dominerade konceptet beskydd som en representativ bild av 

Kungl. Maj:ts uppgifter. Detta var för mottagare av budskapet en konsekvens av den oroliga 

omvärld där Sverige genom majestätets agerande och Guds försyn, klarat att upprätthålla inre 

ordning och goda relationer med rikets grannar.  

I likhet med de ceremoniella representationsbilder som förekom under 

undersökningsperioden var även prestige och ära inte oväsentliga komponenter i illustrationen av 

konung och av riket. I samband med att en deputation från Uppsala stift avlade besök hos kungen 

i januari 1795, framgick det i ärkebiskopens tal till kungen att alla rikets invånare underdånigt 

och med stor tacksamhet mottog fredslugnet.
130

 Vidare sades:  

”Eder Kongl. Höghet har därunder uprätthållit den urgamla Thron, hwars ära Eder 

Kongl. Höghet förut med Segern förswarat och genom Medborgeliga dygder länge 

understödt. Eder Kongl. Höghet har upoffrat Krigets Lagrar, och med dem all egen 

ärelystnad åt Rikets lugn, och, under Grannars högaktning…”
131

  

Genom att prioritera lugn och fred hade kungen givit upp personlig ära och berömmelse vilket 

uppenbarligen var att betrakta som en uppoffring i en tid då krigets bördor tenderade till att 

skörda offer bland manskap och segrarna utgjorde underlag för att skapa hjältar. Citatet ovan 

innehåller också en referens till att det var genom en kombination av gammal ära och 
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medborgerliga dygder som majestätet stått tillbaka från ärans slagfält för att ge undersåtarna fred 

och lugn. Noterbart i detta sammanhang är att detta är ett av få tillfällen under 

undersökningsperioden som medborgarbegreppet används och dessutom sammankopplat med 

kungens roll.  

Inrikes tidningar lät inte slumpen bestämma innehållet och i linje med argumentationen 

som återfinns i forskningsläget kan man utgå från att detta tal kritiskt granskats för att förmedla 

en bild och ett budskap som inte låg alltför långt från maktens önskemål.       

8.2.5 Religionens betydelse och herdens roll 

Som tidigare berörts genomsyrades samhället av religiösa föreställningar. Detta utnyttjades av 

staten både för att förmedla information via kyrkan och för de ceremoniella illustrationer av 

hierarki, status och prestige som tidigare beskrivits. I de texter som skulle spegla konungen och 

förmyndareregeringen under perioden efter 1792 utvecklades fler och mer omfattande religiösa 

referenser som en funktion av den tongivande beskrivningen av verkligheten. Detta formade 

bilden av konungens roll och kom att vara lika betydelsefullt som representativt uttryck som 

beskyddskonceptet. De religiösa referenserna var dock så pass dominerande att de även kom att 

påverka den ideologiska bilden av kungens roll och dennes sammanhang som uppbärare av 

samhällsordningen. Kyrkan eller snarare religionen, användes som ett redskap för att befästa 

samhällsordningen och verkade som en motbild till de riken på kontinenten som sades vara 

präglade av total upplösning. Religionen fick därmed flera funktioner; dels bekräftade den hur 

sammanflätade kung, tro och samhällssystem var, dels bidrog den till att disciplinera 

undersåtarna. Anammandet av religionen bidrog till det reaktionära tilltalet och betonades i 

ökande omfattning under undersökningsperioden. 

Ett genomgående tema i illustrationen av utvecklingen i Europa var att det rådde en 

process av övergivande av kyrka och tro. I Inrikes tidningar, plakat och kungörelser skulle detta 

benämnas gudlöshet. I talet som hertig Carl höll i samband med Jubelfesten i Uppsala 1793 

målades alternativbilden upp om gudlösheten skulle ta greppet om landet: 
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”…då Fosterjorden åter på brädden af sit fall, hemsökt med Krig, och skadat av 

inwärtes oro, likwäl ända til denna stunden bibehållit sin sjelfständighet; och under et 

Tidehwarf, der Gudlösheten lika som med fria tömmar, sess släpa andra Länders 

förstörelse och undergång i sina spår…”
132

 

Senare i samma tal pekar hertigen på det faktum att kyrkan står stark i Sverige: 

”…wårt kära Fädernäsland den hugnaden, at herrans helgedom der ännu står upprätt, 

att Des tempel icke wanwördas, eller Des dyrkan öfergifwes. Måtte Den högste af 

nåd alltid derwid bibehålla oss!”
133

 

Man kan här notera två linjer som skulle dominera bilden av utvecklingen på kontinenten; 

gudlöshet och samhällsupplösning. Det tidigare som en funktion av övergivande av tron med 

konsekvensen att länder mötte upplösning och undergång om den vägen beträddes. Det var 

därför av största vikt att religionen stod stark då den även fungerade som en enande kraft emot 

den utveckling som föreföll omge Sverige, enligt texter i Inrikes tidningar och officiellt material 

som publicerades, anslogs eller lästes upp offentligt.  

Ytterligare en referens som var intimt sammanlänkad med betoningen av religionens 

betydelse var bilden av att Gud stod på Sveriges och konungens sida. I september 1793 var 

följande text publicerad i Inrikes tidningar:  

”Som intet är billigare, intet wärdigare, än at hembära Den högste Guden lof och 

tacksägelse för hans Wälgärningar; och Wårt kära Fädernäsland i detta år njutit flera 

utmärkte wedermälen as Des alsmägtiga omwårdnad och godhet, och nu senast 

genom en rik och ömnog [sic!]skörd…”
134

 

Sverige var lyckligt lottat 1793, allt pekade mot att skörden skulle bli god och av texten ovan kan 

man sluta sig till att många tackade Gud för att maten skulle stå på bordet den vintern, inte minst 

Kungl. Maj:t.  

Förmyndarregeringens representativa bildskapande byggde på att knyta samman den 

internationella utvecklingen med en bild av allmän upplösning av värden och idéer som inte bara 

hotade att kasta länder i krig och inre oro, utan också ytterst lösa upp samhället och den ordning 

som styrde tankar och värderingar för alla i samhället. Det handlade således inte enbart om att 

ifrågasätta revolutionen, utan även att säkerställa att alla och envar blev medvetna om att 
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samhällsomstörtning hotade alla typer av maktordningar i samhället, alla relationer som 

inkluderade en patriarkal maktrelation av typen husbonde – husfolk. Religionen hade fler roller 

än att enbart att frälsa själar i 1700-talets Sverige. Det var utifrån dessa tankemönster man kunde 

se ett påstående som: 

”Och denna Försynens wälgärninglemna oss på en tid, då alt bör bidraga at göra Des 

åtnjutande för oss ännu dyrbarare: då gudlöshetens raseri och den i grund förstörande 

sjelfswålds-yran grymt skaka andra Länder; Då blodiga händer där wåldsamt 

omstörta både Altaret och Thronen.”
135

 

Citatet ovan visar att revolution och omstörtning raserar kyrka och tron, vilket i detta 

sammanhang även kan utläsas som samhällsordningen som genomsyrade alla maktrelationer som 

inkluderade ett patriarkalt förhållande. Detta synsätt mynnade ut i en respons som gav kungen en 

roll att spela som flockens herde. 

8.2.6 Herdemakten 

Kyrkan och framförallt de religiösa attributen användes som redskap för att manifestera enighet. 

Kungens roll i dessa sammanhang framskymtar i en skrivelse daterad den 3 december 1793. 

Hertig Carls som står som avsändare, understryker sin roll som garant för religionens betydelse i 

samhället: 

”Kongl. Maj:t som alltid anser Religionens helgd och uprätthållande för den 

ömmaste och dyraste pligt af Des konungsliga kall har också, altifrån Des upstigande 

på Swenska Thronen synnerligen fäst Des omsorg up-på himla-Lärans Wård, och 

alla de medel, hwarigenom des wälgörande Lagar kunna blifwa rätt werksamme til 

den Allmägtige Gudens sanna dyrkan samt en werklig lefernets och sedernes 

förbättring, till både enskild och allmän båtnad och lycksalighet.”
136

  

Här kan man ana att samhället skulle enas i tanke och handling under religionens ideologiska 

ramar. Detta och liknande synsätt skulle även vid andra tillfällen betonas från Kunglig. Maj:t. 

Ytterst handlade det om en beskrivning av verkligheten från de styrandes sida som betonade de 

kristna värderingarnas vikt, och som samtidigt varnade för att ”gudlösheten” bidrog till att kasta 

länder i inbördes strider och förfall.
137

 Respekt för överheten och samhällsordningen förmedlades 
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både genom ceremoniella bilder och i texter som spreds i större grupper. Betoningen på lydnad 

skulle bidra till lugn och ordning i Sverige, vilket skulle verka till allas bästa.  

Lydnadsrelationerna kommunicerades alltmer tydligt under 1793. Tal och referenser som 

antydde olika former av undersåtlig disciplinering ökade i omfattning. Verklighetsbeskrivningen 

som tillämpades baserades på en samhällsbevarande begreppsbild och var tydlig både i 

ceremoniella sammanhang och vid de tillfällen då offentliga publikationer anslogs eller lästes 

upp för bredare grupper. Det är även i detta sammanhang som man kan notera hur Inrikes 

tidningar bistod i skapandet av den verklighetsbeskrivning som de styrande ville förmedla.  

Maktordningen var tydlig, men det skedde samtidigt i en värld som blivit alltmer våldsam 

och utmanande för den existerande samhällsordningen enligt de styrande. Orosmolnen som 

tornade upp sig på kontinenten återgavs flitigt och bidrog till den verklighetsbeskrivning som 

skulle bli normerande för tiden som följde. Kungens roll som beskyddare och herde, fick även 

fler symboliska likheter där andra områden kunde beröras än de rent maktpolitiska. I juni 1795 

citerades en skrivelse från Kungl. Maj:t som syftade till att undvika spannmålsbrist och stegrande 

priser på spannmål och manufakturvaror. I det som beskrevs som konungens omsorg om 

undersåtarna skriver ämbetsmännen på kommerskollegium:  

”…att Wi af Landsfaderlig ömhet för Wåre trogne Undersåtare warit sorgfällige at 

widtaga, dels til befodran af en sparsammare hushållning, dels och til hämmande af 

utförsel af inhemska för Rikets egne behof oumbärlige nödwändighets-waror”
138

 

Den symboliska beskrivningen av kungen som i landsfaderlig anda agerar för att beakta 

undersåtarnas intresse kunde med andra ord ta sig flera uttryck. Målet var att visa att konungen 

visade omtanke och agerade i enlighet med vad som var bra för folket. Denna omtanke hade 

dock ett tydligt villkor i form av att undersåtarna förväntades visa lydnad och följsamhet. Herden 

tog hand om flocken, men flocken måste också följa den väg och de regler som gällde för att den 

ömsesidiga relationen skulle hålla. Till cirkuläret ovan fogades även en tydlig tillsägelse för 

gesällers försumlighet som formulerades enligt: 

”…at sine skyldigheter behörigen fullgjöra. Hwarmed Wi befaller Eder Gud 

Allsmägtig synnerligen Nåderligen”
139
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Tydligare kunde det inte bli, omsorg följd av plikt och ytterst disciplinering för att fullgöra sin 

del av avtal, överrenskommelse eller maktförhållande. Detta tankesätt löper också som en röd 

tråd genom källmaterialet för undersökningsperioden. I ett tal som Gustav Adolf höll till 

Stockholms stads borgerskap och magistrat betonas att han har: 

”…på et lifligare sätt kunnat bewisa Eder widen av min aktning, förwisad, at I, med 

Eder fullkomliga lydnad och förtroende emot honom [avsåg överståthållaren som 

konungens representant]”
140

 

Kungen lyssnade till undersåtarna men krävde lydnad och disciplin i retur. Kungen betonar 

senare att hans agerande bygger på att han vill bevisa sin tillgivenhet och bevågenhet för 

Stockholms borgerskap. Bilden av herden kopplas också samman med religionen som ett 

indirekt uttryck för samhällsordningen. Referensen går till ”den Högstes kraftigaste Beskydd” 

vilket understryker hur intimt samhällsordning och religion var sammanvävda i den diskurs som 

tillämpades under undersökningsperioden. 

Invånarna i Sverige beskrevs svara upp mot bilden av undersåtlig trohet och lydnad i de 

fall de kom till tals. Borgmästaren Ullner i Stockholm tackade kungen för utnämningen av von 

Essen som överståthållare i ett tal hållet den 23 december 1795.  

”Det är Eder Kongl. Höghets omtanke och wishet, wi gemensamt med Rikets öfrige 

Inbyggare äge, at tilskrifwa den owärderliga förmån, at icke hafwa under någon slags 

politisk förewändning behöft, deltaga uti andra Nationers ödeläggande och ännu 

fortfarande krig…”
141

 

Borgmästare Ullner räknar sedan upp en lista av åtgärder som monarken sades vidtagit, allt för 

undersåtarnas bästa. Det är med andra ord en kung som visar omsorg enligt Inrikes tidningar. 

Denna bild skulle även spridas i ett antal olika varianter genom referenser till tal som olika 

grupper hållit, antingen direkt till kungen eller till dennes ombud i form av högre ämbetsmän. 

Lydnad och ömsesidighet uttrycktes i ett av överståthållarens tal till borgerskapet vilket citerades 

av Inrikes tidningar:  
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”De förbindelser I med uprörda sinnen förnyade, förvandlades snart uti dyra pligter, 

och äfwen dem hafwen I upfylltsom det egnar rätta Swenske Män, hwilka icke kunna 

skilja Fädernäslandets sanna wälfärd från undersåtlig wördnad för konungen och 

lydnad för lagen.”
142

  

Även prästerskapet från Uppsala stift betonade religionens betydelse och Guds stöd vid ett 

deputationsbesök inför konungen. Ärkebiskopen Uno von Troil påstod att kungens tro inte var 

baserad på kunskap, utan på innerlighet, vilket skulle hjälpa konungen i dennes verk och styre.
143

 

Den ömsesidiga koppling som förelåg mellan den som innehade makten och dennes 

underlydande kom även till uttryck i Inrikes tidningar då en allmogedeputation avlade visit hos 

konungen. Talet som citerades visar en stor mängd av de attribut som maktdiskursen förväntades 

innehålla: tacksamhet, beskydd, nitälskan och tronens bevarande. Folket beskrevs som förbundet 

med överheten och senare i texten framgick:  

”…Allmogen, som med tacksamhet njuter Thronen beskydd och wälgerningar, skall 

och med mod och ståndaktighet nitälska för Thronens bestånd. Gud och Folket 

skydda alltid den Konung, som har nit om deras rätt”
144

 

Budskapet som de styrande ville få fram genomsyrades av en del av de konceptuella idéer som 

funnits i samhället under en längre period, bland annat nit och undersåtlig dygd. Det religiösa 

tilltalet dominerade och den disciplinerande avsikten skiner igenom informationen. I grunden 

handlar det om flocken som följer sin ledare som i sin tur tar hand om sina undersåtar med 

landsfaderlig omsorg.  

8.2.7 Kontroll av information och disciplinering  

Tilltalet som tillämpades baserades på skydd, religion och herdens roll och resulterade i ett 

disciplinerande tilltal. Vad som skrevs, de begrepp som anammades och val av normer som 

illustrerade makten hade till funktion att ena och styra undersåtarna. Diskursen blev således ett 

maktinstrument och information var med andra ord en maktresurs. Att så var fallet kan noteras i 

likformigheten i de tal, texter, cirkulär och informationssammanhang som refererades till i 

Inrikes tidningar eller publicerades i det som vi idag kallar Årstrycket. Kungl. Maj:t var så pass 

tydlig i att rätt information skulle publiceras att det i vissa cirkulär och kungörelser specificeras 
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vilken information som skulle tillkännages, när och inför vem. Det var med andra ord ingen 

slump vad som förmedlades. I anslaget för tacksägelsedagen 1793 befalldes prästerskapet att: 

 ”upmuntra sine Åhörare til trogen efterföljd häraf och Den Store Gudens sanna 

dyrkan och tillbedjan, såsom det kraftigaste medel at ernå lugn och sällhet i allmän 

och enskild lefnad.” 
145

  

Att tacksägelsegudstjänsterna var ceremoniella i sitt tilltal är inte överraskande, inte heller det 

faktum att religiösa tilltal historiskt präglat denna typ av information. Det som däremot utmärker 

tilltalet från Kungl. Maj:t under denna period är att budskapet är relativt ensidigt och primärt 

präglat av religiösa och disciplinära attribut i bild och text.  

Förmyndareregeringen listade vad de valde att benämna som ”hufud-dygder”, dessa skulle 

spegla den agenda som tillämpades under deras tid vid makten.
146

  

1. Vördnad för det högsta väsendet. 

2. Uppriktig trohet mot sina kungar. 

3. Lydnad 

4. Okränkt bevarande av regeringssätt och lagar. 

5. Enighet, försonlighet och samdräkt mellan alla stånd och medborgare. 

Punkterna betonar samhällsordningen, hierarkins betydelse och genomsyras indirekt av tanken 

att behålla makten. Eftersom dessa dygder var avsedda att spridas och förmedlas blev de därmed 

även grund i det kollektiva budskap som förmedlades från makten. Att lista huvuddygder visar 

även att styrd och kontrollerad information till undersåtar var viktig; detta ger oss en förståelse 

varför informationen följde vissa linjer. Att rätt information utifrån förmyndareregeringens 

synpunkt förmedlades var viktigt och visades inte minst vid de tillfällen då varningar utfärdades: 

”…til Wår kunskap kommit, det ibland Menigheten på flere ställen i Landet skall 

blifwit upbragte och kringspridde allehanda osanfärdiga berätelser och rygten, 

ledande till onyttige farhågor”
147

 

Oron för social omstörtning och ett allmänt ökat ifrågasättande av regeringen var faktorer som 

gjorde sig märkbara i reaktionen från förmyndareregeringen och 1793 blev detta blev alltmer 
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påtagligt. Positiva upplysningsreferenser, medborgarbegreppets användning och kritiska artiklar 

om enskilda företeelser som kunde noteras under inledningen av undersökningsperioden, 

försvinner under 1793. I ljuset av det kan den ökade pressfrihet som beslutades 1792 förefalla 

förvånande. Men omsvängningen i diskurs och acceptans för olika gruppers möjlighet att fritt få 

uttrycka sig bör sättas i relation mot utvecklingen i Frankrike som genomgick en radikalisering 

under perioden. Detta fick stor uppmärksamhet och bidrog till en förändrad diskurs och utökad 

pressfrihet. Ett par år senare gick förmyndareregeringen till och med så långt att man ändrade 

ägandet av Inrikes tidningar, som trots allt var mycket nära lierad med staten och med en 

information som följde de styrandes intentioner. Rädslan för fel information hade vuxit under 

förmyndarregeringens tid vid makten vilket visar att information och förmåga att uttrycka sig i 

1790-talets samhälle var att betrakta som en maktresurs, något som de styrande inte var sena att 

utnyttja.  

8.2.8 Disciplinerande åtgärder genom mellanhänder 

De begrepp som användes för information till invånarna i riket följde, såsom nämnts ovan, ett 

antal tydliga linjer. Vid några tillfällen kan man notera att andra variabler används i framställan 

av Kungl. Maj:ts roll. Begrepp som relaterade till ekonomi och mat förekom, dock i ringa 

omfattning. Sverige var ett jordbrukssamhälle, endast då skördeutfallet var gott förekom 

referenser till detta, men då tackade Kungl. Maj:t Gud och försynen för den goda skörden, med 

andra ord var mattillgång och skördefall ytterst Guds försyn.  

Då informationen vände sig till större grupper var det i stället de disciplinerande linjerna 

som dominerade budskapen. Vanligen uttrycktes det i samband med att prästen eller högre 

ståndspersoner höll tal inför kyrkobesökare eller på sockenstämmor. Mängden referenser till 

prisutdelningar av silverskedar, sidenband mm. som tilldelades tjänstefolk, drängar och pigor är 

omfattande i källmaterialet. Det är i synnerhet när tal citeras i Inrikes tidningar som dessa 

referenser blir intressanta. I talen uppmärksammas mottagaren och anledningen till 

pristilldelningen. Det var inte ovanligt att lång och trogen tjänst, pliktskyldighet och vad som 

utmålades som goda undersåtliga egenskaper, lyftes fram för att offentligen uppmärksammas och 

belönas. Talen som riktades till de församlade vid ceremonin lyfte även fram vilka förväntningar 

som ställdes på dem.         
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I Kalajoki socken talade prosten Johan Salmenius i samband med att Kungliga Patriotiska 

Sällskapet delade ut priser. I talet lyftes tjänstehjonens skyldigheter fram liksom vikten av att alla 

var trogna sina tjänster. Talet avslutades med en bön för kungahuset och rikets välgång.
148

 

Liknande tongångar kunde höras i Åbo samma sommar där mottagarna fick pris för flit, 

arbetsamhet och gjorda uppodlingar.
149

 Det var inte ovanligt att de så kallade huvuddygderna 

som nämnts ovan förekom i talen som hölls av landshövdingarna. I Björneborg fick Lisa 

Jacobsdotter en silverkedja efter 33 års tjänst. I samband med det lästes landshövdingens tal av 

prosten i församlingen. De närvarande uppmuntrades till att visa: 

”…kärlek till Fädernäslandet, lydnad för Lagen, wördnad för wår Allernådigaste 

Öfwerhet, tro- och enighet inbördes, at frid och wälsignelse måtte finnas…”
150

 

Överhetens dygder kunde räknas upp och förväntningarna som förmedlades i kyrkorna betonade 

vördnad, enighet och många gånger respekt och kärlek till kung och fosterland. Det tilltal som 

framförallt dominerade lade tyngdpunkten på att disciplinera och förmedla befolkningens 

underordnade roll gentemot överheten. I Revsund i Jämtland talade kyrkoherden Carl Åström i 

samband med påskfirandet i kyrkan. I talet uppmuntrades församlingen till: 

”…en obrottslig lydnad emot öfwerheten, och til täflan af dygd, flit och trohet, såsom 

det enda och wekliga medel till detta Sällskaps bewågenhet”
151

 

Utöver det faktum att talen förmedlade de dygder som förväntades av åhörarna – det vill säga de 

patriarkala såsom vördnad för Gud, trohet till kung, allmän lydnad, respekt för lag och enighet – 

var det mycket vanligt att betoningen även låg på flit, dygd och trohet inför husbönder. Det var 

med andra ord ett reaktionärt och samhällskonserverande synsätt som dominerade tilltalet. 

Förklaringen låg i att det var högre ståndspersoner som utsåg pristagarna. Vikten av stabil och 

orörlig arbetskraft framskymtar i argumentationen som förklarar den andemening som 

genomsyrade talen. I en insändare i Inrikes tidningar tydliggörs det senare då en företrädare för 

Kungliga patriotiska sällskapet förklarade sällskapets organisation och betonar att målet var: 

”…denna beskedlige Allmoge af hiertat frukta Gud; wörda sin höga och nådiga 

öfwerhet samt lyda Des bud; ej låta förföra sig af onyttiga skvallrare till orätta tankar 

                                                           
148

 Inrikes tidningar N:o 83, 17 juli 1793. 
149

 Inrikes tidningar N:o 89, 31 juli 1793. 
150

 Inrikes tidningar N:o 116, 5 oktober 1796. 
151

 Inrikes tidningar N:o 66, 8 juni 1796. 



59 
 

och meningar, samt lefwa i inbördes sämja, förtroende och upmuntra til dygd och 

idoghet; så kan en sådan Allmoge göra sig säkert hopp om Guds wälsignelse i Des 

arbetsamma företagande” 
152

   

Man kunde dessutom tydligt märka en social skillnad i tilltalet. Vid en sockenstämma betonades 

att sockenmännen fick kungens nåd och upplysta medborgares aktning och förtroende om de 

följde råden som gavs.
153

 Medborgarbegreppet riktades därmed inte till mottagarna av priserna 

eller för den delen den stora menigheten som utgjorde åhörarna vid ceremonin. Det var istället ett 

patriarkalt tilltal som ytterst avsåg att disciplinera och normera. Genom ceremoni och i talen 

förmedlades en bild av hur undersåtarna förväntades uppföra sig vilket ingick i maktrelationen. 

8.2.9 Slutsats ”Ett reaktionärt tilltal” 

Tiden som följde efter förmyndareregeringens maktövertagande, i synnerhet efter 1793, skulle 

utmärkas av att kung och kungahus utmålades som beskyddande och omhändertagande. Dessa 

roller utgjorde den dominerande bilden av kungahusets funktion och ansvar gentemot 

undersåtarna, och gick som en röd tråd i texter och rapporter i Inrikes tidningars manifestering av 

kungamakten. Omsorgen om undersåtarnas väl och ve avsåg att visa regimens förmåga att 

garantera säkerhet genom upprätthållande av yttre, men även inre skydd. Illustrationen av 

kungamaktens omsorg avsåg också att uppvisa regimens förmåga att tillhandahålla allt från 

fysiskt skydd, alternativt avsaknad av krig, till basala behov som försörjning och säkerställande 

av tillgång på mat och spannmål till befolkningen.  

Den beskyddande rollen som utmejslades för kungamakten bör ses som en reaktion på 

utvecklingen på kontinenten där den politiska utvecklingen radikaliserats och krig och oro följt i 

spåren på den franska revolutionen. Utvecklingen i Frankrike skulle prägla rapportering och 

manifestering under hela förmyndaregeringstiden. Omvärldsbeskrivningen i text, men även i 

referenser i tal, tog upp och lyfte fram: 

1. Krig på kontinenten. 

2. Hungersnöd till följd av krigsutvecklingen. 

3. Religiöst förfall. 

4. Orättvis och rättsosäker myndighets- och regeringsutövning. 
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Det var en bild som beskrev omvärlden i mycket negativa ordalag. Mot den negativa 

illustrationen av regimen i Frankrike och de sociala omvälvningarna på kontinenten som följde 

stod bilden av regimen och utvecklingen i Sverige i tydlig kontrast. Motbilderna som 

kontrasterade utvecklingen i Europa lämnade ett budskap som baserades på ett patriarkaliskt 

synsätt. Bevarandet av samhällsordningen genomsyrade flera olika informationskanaler i form av 

officiella tal, text i Inrikes tidningar och i referenser till information som förmedlades i kyrkor 

och på sockenstämmor. Omvärldsbeskrivningen skulle påverka manifesteringen av kungamakten 

under hela förmyndareregeringens tid vid makten. Det skulle även reflekteras i de krav och 

förväntningar som kommunicerades till undersåtarna.  

De religiösa ceremonier som under 1792 hade utnyttjats som plattform för att symbolisera 

och förstärka kungamakten, fick under åren som följde en tydligare roll enligt informationen som 

förmedlades. Informationen tog fasta på undersåtarnas skyldighet att hålla fast i tro och 

gudsfruktan. Gudsfruktan utgjorde därmed ett verktyg för att understryka ett patriarkaliskt och 

ömsesidigt förhållande mellan kung och undersåtar vilket för de senare innebar att deras 

förpliktelser betonades i ökad omfattning. Tilltalet var även disciplinerande och normerande till 

sin natur. Kungens roll fick i denna ömsesidiga relation även det symboliska ansvaret som herde 

av flocken, läs befolkningen. Religionen fick således förmedla budskapet att tron skulle bevaras 

för att undvika total samhällsuppluckring, vilket skulle kunna drabba alla hierarkiska relationer. 

Motbilden grep därmed in i fler sammanhang än enbart kung – undersåte, det handlade om att 

bevara existerande samhällsordning. Kyrkan utgjorde därmed ett redskap för att betona 

kontinuitet och samhällsordning.  

Noterbart är även att betoningen av kungamaktens roller och manifestationen av desamma 

koncentrerades till några få områden. I kölvattnet av ett ökat fokus på yttre och inre skydd följde 

ökad betoning på bibehållen fred samt att kungen avstod från möjlig ära. Detta utmålades som ett 

resultat av kungamaktens fredsivrande. Därmed utvecklades manifestationen av kungamakten till 

att bli påtagligt enkelt. Det dominerade inslaget i representationen underströk helt enkelt 

skyddsfaktorn. I tillägg till det växte även bilden av hur undersåtarna förväntades agera fram, 

både i tro och i deras relation till rikets överhet. Här låg betoningen på att samhällsordningen 

skulle präglas av lugn och enighet. Genom ämbetsmän och präster kommunicerades detta 

budskap till bredare grupper i vad som kan uppfattas med en disciplinerande ambition från de 

styrandes sida.  
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8.3 Två inramande ceremonier 

Förmyndareregeringens tid vid makten ramades in av ett par större ceremoniella tillställningar; 

Gustav III:s sista riksdag, som gick av stapeln endast veckor före dennes död, samt kröningen av 

Gustav Adolf. Båda dessa tillfällen utnyttjade ett symboliskt bildspråk som manifesterade 

makten. Ceremonierna dokumenterades och informationen spreds därefter genom Inrikes 

tidningar. Utöver det bildliga och symboliska innehåll som redogjordes för i detalj återgavs även 

den muntliga information som fördes fram i tal. Även dessa hade ett innehåll som speglade makt 

och styre. Det var tillfällen som användes för att förmedla information till större grupper och vars 

symboliska innehåll var lätt att läsa av. Det gör att båda dessa tillfällen är lämpliga för att rama 

in beskrivningen av hur förmyndareregeringens representerades i jämförelse med riksdagen i 

Gävle vintern 1792.  

8.3.1 Gustav Adolfs kröningsceremoni 

Gustav Adolfs kröningsceremoni var en maktmanifestation som var väl förberedd. Instruktionen 

för ceremonin annonserades i en kungörelse på tretton sidor och redogjorde i detalj hur akten 

skulle utformas och genomföras.
154

 I Inrikes tidningar beskrevs kröningen med stor 

detaljrikedom.
155

 Från kröningsakten rapporterades bland annat att kungen själv förklarat sig 

myndig. Vidare beskrevs ceremoniella attribut som klädedräkt, utformning av lokal med mera. 

Flertalet attribut lyftes fram för att understryka kungens unika position, vilket bland annat 

medförde att de traditionella symbolerna krona och mantel gavs stor vikt. Viktigare var dock 

processionen som beskrevs noggrant. Ordningen på följet framgick tydligt, Inrikes tidningar 

räknar upp alla som deltog, från kansliet som sedan följdes av hovstaten och alltmer 

betydelsefulla makthavare. Därefter följde kommendörerna av olika riddarordnar i vad som 

framgår som en noga definierad ordning för att följas av än mer prominenta deltagare och 

avslutningsvis kungen. Allt gjordes för att manifestera makt och samhällsordning. Dagen hade 

börjat uppe på kungliga slottet i kungens rum, rapporterade Inrikes tidningar, och förloppet under 

dagens beskrevs ända fram till det att den unge kungen satt på tronen inför sina undersåtar. Då 

följde avläggandet av konungens ed, därefter besvors grundlagarna med regeringsform och 

säkerhetsakt. 
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När kröningsaktens symboliska attribut analyseras tillsammans med andra ceremonier 

framträder ett antal gemensamma nämnare såsom: 

1. Stort antal deltagare 

2. Ordningsföljd 

3. Titlar på de som deltog 

Med andra ord återkom flera av de ceremoniella och hierarkiska attributen. Den symboliska 

betoningen låg på att manifestera makten. Till det hörde edens avläggande; eden betonade 

ömsesidigheten i relationen mellan kungamakten och folkflertalet. Informationen som 

förmedlades följde ett antal principiella linjer där återgivandet av ceremonin speglade: 

1. Symbolisk maktmanifestation 

2. Tradering och spridning av makt till den nye monarken 

3. Formell och legal tradering av makt, där ceremonin understryker legitimiteten hos 

regenten  

Det som kan förefalla vara en symbolisk aktivitet är i detta sammanhang en manifestation av 

regimens makt. Manifestationen utgör därmed ett tillfälle att understryka och föra vidare makt. 

Det är hos åskådaren och mottagaren av informationen som maktförhöjningen sker, vilket är 

avsändarens och arrangörens syfte med ceremonin. 

8.3.2 Tal vid kröningen 

I de tal som hölls i anslutning till kröningen, ger framförallt hertig Carls en bra bild av hur 

förmyndareregeringen såg på och beskrev sin samtid. Talet följde en rituell form såtillvida att det 

innehöll förväntade punkter såsom överlämningen, ett tack för regeringsstödet och framförandet 

av ett ”lycka till” adresserat till efterträdaren. Talet innehöll även referenser till den politiska och 

sociala miljö som förmyndareregeringen verkat i. I samtidsbeskrivningen av talet framträder den 

samhällsbevarande diskurs som genomsyrat tilltalet under perioden efter 1792. Talet innehöll 

även ett flertal referenser till den allsmäktiges stöd, vilket hade utvecklats till en alltmer påtaglig 

beskrivning och referens. Maktövertagandet 1792 beskrevs som en mörk stund med dystra 

utsikter: 
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”Inom Riket, …delade sinnen, hwilka altid äro oundwiklige fölgder deraf, derjemte 

refworne af et dyrt och blodigt krig, som utblottadt och medtagit, ej mindre än 

allmän än enskild förmögenhet; Och utom oss, snart sagdt hela denna Werldsdel i 

oro, i upror, i twedrägt, i strid med hwarannan och sig sjelfwa, wåldsamt förjagande 

det lugn, som genom Den Högstes bistånd endast Norden ännu tyctes hafwa.”
156

    

Det var en beskrivning i samklang med de linjer som observerats tidigare. Sverige var splittrat 

och oenigt; världen stod i krig och på kontinenten föreföll det råda totalt upplösningstillstånd. 

Det var endast uppe i Norden som folk hade lyckats undvika krigets vedermödor. Hertig Carl 

pekade på att han lyckats styra undan dessa faror med hjälp av Guds försyn. Krig och fred var 

med andra ord inget som de styrande kunde kontrollera, enligt andemeningen i talet. Den oro 

som rådde på kontinenten var mer att betrakta som ett resultat av den allmänna gudlöshet som 

rådde där. Implicit måste krig tolkas som ett straff. Betoningen i talet låg sedan på vikten av 

enighet och att styrande och folk följde sin tro och kyrkans bud. 

”Det är icke menniskors werk at Länder skyddas och förkofras, at fred och lugn 

bibehållas, at twedregt och afund qwäses; det är endast Försynens, och Honom allena 

tillkommer äran…”
157

 

Tydligare kunde det inte vara; detta var ett officiellt tal som syftade till att skicka ett budskap, 

inte enbart till åhörarna vid ceremonin, utan i lika stor grad till dem som läste talet på anslag eller 

tog del av budskapet då de lästes upp offentligt av olika företrädare för staten. Det var maktens 

beskrivning av omvärlden och förklarade vad som styrde händelseutveckling och vilka åtgärder 

som regerandet krävde. Likaså följde en beskrivning av vad som förväntades av rikets 

undersåtar: frukta Gud, acceptera samhällsordningen och sträva efter inget annat än enighet så 

kommer lugn och fred att råda. 

Kröningstalet som kungen höll i anslutning till kröningsceremonin kantades av tacksamhet 

för farbroderns arbete med att leda riket fram till Gustav Adolfs myndighetsdag.
158

 Talet innehöll 

även tre löften riktade till fäderneslandets undersåtar. Den unge kungen lovade att freda riket och 

försvara dess anseende, följa lag och rättvisa samt verka för rikets välmåga. Alla löften syftade 

enligt talet till att skapa lyckliga undersåtar. Skydd och fred följde de kommunikativa linjer som 

tillämpats under förmyndareregeringens tid. Innehållet i informationen bar spår av det 
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samhällsbevarande tilltal som genomsyrat manifestationen under åren dessförinnan. Det var ett 

patriarkalt tilltal vilket hade inslag av ömsesidighet men på olika villkor. Förhållandet mellan 

kung och undersåte präglades av de styrandes normerande och disciplinerande ambition. 

Betoningen på lag och rättvisa var det som stack ut i förhållande till hur förmyndareregeringen 

valt att se sig representerad. Lag och rättvisa hade tidigare inte använts som begrepp eller 

ambition i de referenser som förmyndareregeringen använt sig av vid manifesteringen av sin 

egen roll. Däremot hade undersåtarna refererat till begreppen vid olika sammanhang, likaså hade 

de använts flitigt i äldre kröningsceremonier.
159

  

Tilltalet till folk i allmänhet från företrädare för staten hade genomsyrats av disciplinära, 

normerande och patriarkala begrepp under perioden fram till november 1796. Mycket talar 

därför för att breddningen av begreppsanvändningen bör sättas i sammanhanget att 

kröningsceremonin generellt sett användes för att manifestera kungamakten och kungen som en 

god regent, som med omtanke om undersåtarna använde begrepp som rättvisa och välmåga i ett 

närmast rituellt sammanhang. Andemeningen löpte dock i linje med ett patriarkalt tilltal.  

8.3.3 Motiv för jämförelse 

För att förstå hur förmyndareregeringen valde att låta sig beskrivas och i vilken omfattning 

beskrivningen utgjorde en förändring mot tidigare regim, utgör den sista stora ceremoniella och 

politiska manifestation som Gustav III deltog i en god referenspunkt. Denna ceremoni skulle bli 

riksdagen i Gävle 1792. De svenska riksdagarna präglades av liknande ceremoniella attribut som 

kunde noteras vid andra offentliga aktiviteter. Manifestering och symbolanvändning syftade till 

att förmedla prestige, uppburenhet och olika former av makt Dessutom utgjorde riksdagarna en 

arena för att nå ut brett till olika samhällsgrupper, vilket utnyttjades av kungen för att förklara 

och tydliggöra sin politik och sina ambitioner. Förmyndareregeringen hade på grund av Gustav 

III:s testamente inte möjlighet att sammankalla riksdagen vilket förklarar varför ingen 

sammankallades under perioden 1792-1796. 

8.3.4 Gustav III:s tal vid riksdagen 1792 

Gustav III beskrev sin egen roll och situationen som rådde vid statskuppen 1772 vid riksdagen 

den 27 januari 1792. Talet återgavs utförligt i Inrikes tidningar den 6 februari samma år. 
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Frihetstidens statsskick utmålades som ett helt igenom korrupt system som skakat riket i dess 

grundvalar. I talet framställdes det som att landets självständighet i praktiken hade upphört och 

att politiken som bedrivits fram till 1772 hade slagit rikets ekonomi i spillror. Det hade även 

inneburit att armé och flotta enbart fanns på papper, enligt kungens framställan. Gustav III 

försökte måla upp en situation där frihetstidens statsskick hade urartat, vilket hade resulterat i att 

rikets säkerhet var hotad och landet nära upplösning.
160

 Tiden som följde efter statskuppen 

beskrivs istället som ett återuppbyggnadsarbete, men där stormar och tvedräkt gradvis smugit sig 

på fäderneslandet. Rollen som Gustav III intog, och försökte vinna gehör för, var den som 

räddare av fäderneslandet. Hans politik och regim erbjöd säkerhet och lugn. Av talet framgick 

även hur viktig enighet var enligt kungen; detta tillstånd önskades råda mellan kung, folk och i 

riket generellt.  

Talet visar hur Gustav III valde att beskriva sin roll och läget i landet innan statskuppen 

1772. Innehållet i talet visar också hur kungen valde att formulera och föra ut den bild som skulle 

representera maktinnehavet. Riksdagen utgjorde därmed en arena för att förstärka och 

understryka maktinnehavet, ceremonin som inramade riksmötet fick därmed ytterligare en 

funktion. Informationen som förmedlades utgjorde på så vis ett makttekniskt verktyg för att 

manifestera kungamakten och förhöja och legitimera dess position.    

8.3.5 Likheter och skillnader i manifestation av kungahus 

Gustav III:s beskrivning av sin roll som beskyddande skulle även användas flitigt av 

förmyndareregeringen. Men ett par markanta skillnader förelåg gentemot Gustav III:s tilltal. Till 

att börja med nöjde sig inte kungen med att enbart utmåla sig som beskyddande, han använde 

även en betydligt mer omfattande repertoar av attribut för att beskriva sig själv och den roll som 

han intog. I tillägg till den uppenbart patriarkala roll som genomsyrade inledningstalet på 

riksdagen valde även Gustav III att betona sin roll som den främste av medborgare, en bild där 

denne, trots den enväldiga makten, försökte minska gapet till undersåtarna. Dessutom förekom 

tilltal som medbröder och vid ett antal tillfällen betonades kungens upplysta sinnelag. 
161

 Det var 

med andra ord en mer mångfacetterad bild som kungen valde att använda för att beskriva sig 

själv och sin roll. Det fanns ett patriarkalt inslag i illustrationen, men därutöver framträder en 
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mer komplex bild av monarken och dennes ställning. Talen som kungen höll ansluter till 

forskningslägets bild av hur monarken ville uppfattas.
162

 De mer upplysningsrelaterade 

referenser som förekom bör således ses i ljuset av den enväldige position som Gustav III intog. 

Gustav III:s beskrivning av sig själv utgjorde ett försök att kontrollera hur undersåtarna 

uppfattade kungen. De var en motbild till hur de politiska motståndarna utmålade landets monark 

och byggde på idén att Gustav III agerade som fäderneslandets förste medborgare, inte som en 

enväldig furste. Den herdebild som används för att manifestera kungamakten under 

förmyndareregeringen är inte längre lika tydlig. Gustav III är helt enkelt inte herden som tar hand 

om flocken. Dessa inslag fanns i Gustav III:s diskurs, men var inte dominerande. Det är snarare 

bilden av den upplyste monarken som dominerar, vilket även skulle leva vidare efter mordet. Det 

är den bilden som traderades vidare, både som referenser i ceremoniella sammanhang och i olika 

tal.
163

 

Utöver beskrivningen av kungens roll förelåg en markant skillnad i lojalitetsband och hur 

relationerna till yttre makt utvecklats. Detta kan delvis ses som ett resultat av den tidigare 

alliansen med Frankrike, delvis som en funktion av utvecklingen i Frankrike. 

Förmyndareregeringens omvärldsbeskrivning byggde på oron över utvecklingen som följde i 

revolutionens spår. Frankrike var inte en partner att luta sig mot i takt med att utvecklingen 

radikaliserades. Det kan kontrasteras mot att Gustav III byggde sin makt med stöd från Frankrike 

vilket skedde samtidigt som Gustav III använde alliansproblematiken som ett argument mot en 

fri riksdag. Efter 1789 var valet av allianspartner inte en oväsentlig frågeställning i en värld där 

gamla relationer uppenbarligen inte hade samma värde och då kriget utvidgades. När 

revolutionen grep tag om Frankrike naggades detta maktpolitiska alternativ i kanten. Det skulle 

bli än mer påtagligt under 1793 och bidrog till att förmyndareregeringen delvis tvingades ta en 

annan ståndpunkt.  

Även om det fanns kopplingar i tilltalet mellan de olika regimerna, var olikheterna 

framträdande. Framförallt märktes det i hur befolkningen adresserades och i vilken omfattning. 

Under förmyndareregeringen blev den representativa kommunikationen alltmer sparsam redan 

1793. Det utmärks genom att begrepps- och referensbilder i ökad omfattning betonade kungens 
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roll som beskyddande och fredsivrande. De upplysningsrelaterade referenserna till kunskap, 

vishet och skönhet var alla som bortblåsta.
164

 Istället framträder en bild av ett mer patriarkalt 

styre. Ömsesidigheten betonas, fursten erbjöd skydd och undersåtarnas del av åtagandet byggde 

på att de disciplinerat rättade in sig i rådande samhällsordning. Från 1793 är också de religiösa 

referenserna mer framträdande i källmaterialet. Manifesteringen av kungamakten blir därmed 

alltmer enkelspårig. Det är en bild av den styrande maktens roll som inte har den komplexitet 

som Gustav III hade använt. Mycket tyder på att läget på kontinenten påverkade de styrande, 

kanske till den grad att tystnad var den enkla lösningen. Censuren återinfördes, makten tog 

greppet om informationen och styrde dess innehåll för att normera och bestämma vad som var ett 

önskvärt beteende hos undersåtarna. Bilden av kungamakten blev, efter mordet på Gustav III, 

mindre komplex. 

8.3.6 Sammanfattning av två inramande ceremonier 

När hertig Carl lämnade över styret av Sverige till Gustav Adolf skedde det med en 

omvärldsbeskrivning som var mörk och präglad av en omvärld i krig och av social oro. 

Förmyndareregeringen hade dock fått stöd av försynen, vilket användes som referens och 

illustration av rikets fördelaktiga utveckling relativt läget på kontinenten. Religiös tro var med 

andra ord en bidragande orsak och betonades i större omfattning. En annan tongivande 

idéströmning som genomsyrade språkdräkten var vikten av fred och enighet. Tilltalet 

utvecklades till att bli alltmer patriarkalt och samhällsbevarande till sin natur. 

Manifestationen av styret och kungamakten under förmyndareregeringen utgjorde en 

markant kontrast mot den som Gustav III använt. Förvisso hade den senare utlovat skydd och 

enighet, men utöver det utgav sig kungen att vara en företrädare av kunskap och upplysning och 

närmast en medbroder till rikets undersåtar. Under förmyndareregeringens tid vid makten 

utvecklades bilden av kungamakten och de roller som denna skulle spela mot att bli alltmer 

konservativ. Dessutom blev representationen av kungamakten både i termer av såväl 

ceremoniella aktiviteter som texter, cirkulär mm färre till antalet. Ett par faktorer bidrog till 

denna utveckling. De olika regimerna hade två vitt skilda omvärldsbeskrivningar: 

förmyndareregeringen reagerade på utvecklingen i Frankrike och krigen som följde medan 

Gustav III betonade sin roll som enare av riket efter frihetstidens riksdag som beskrevs som ett 
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moraliskt och politiskt moras. Utöver det faktum att omvärldsanalysen och orsakssambanden till 

maktinnehaven mellan de olika regimerna skilde sig åt, påverkade sannolikt även mordet på 

Gustav III bilden av systemets stabilitet och kungahusets position.  

9 Sammanfattning 

Denna analys har utgått från det teoretiska ramverk för maktmanifestering som Louis Marins 

arbete anger. Marins ramverk har sedan kombinerats med Michel Foucaults modell för 

maktutövning. Teorin anger att information är ett verktyg för maktutövning, vilket därmed 

säkerställer maktinnehav. I linje med den teoretiska ansatsen visar denna studie att representation 

av kungamakten förmedlades genom ett flertal kanaler för att öka och understryka kungamaktens 

position. För denna studie har primärt Inrikes tidningar valts som underlag för att spegla 

kungamaktens representation. Källmaterialet visar att flera olika uttryck och verktyg för att 

manifestera makt användes. Ceremonier, tal, artiklar och offentliga kungörelser mm. ingick i den 

arsenal av maktförmedlande instrument som återgav kungamaktens position och illustrerade dess 

uppgifter och roller. Att information användes som maktresurs visas genom representationens 

likformighet, samstämmighet i begreppsanvändning och normerande natur. 

Kungamaktens roll återgavs under inledningen av observationsperioden, det vill säga 1792-

1796, som omhändertagande och kärleksfull i förhållande till rikets undersåtar. Under 1792 

användes även bilden av kungamakten som god och mild. Det är dock den ceremoniella och 

makttraderande återgivningen som dominerar källmaterialet under 1792. I de eder som svärs 

samma år märks dock de patriarkala inslagen vilka byggde på ömsesidighet, men med en tydlig 

underordning för de som avlade löftena som ederna innehöll. Mordet på Gustav III beskrevs som 

utfört av en liten grupp och inte som ett omfattande försök att störta regimen. Det hindrar dock 

inte förmyndareregeringen att manifestera maktkontroll under våren samma år. Den bild som 

sedan skulle växa fram var behovet av enighet mellan rikets undersåtar och de styrande. 

Under 1793 radikaliserades utvecklingen i Frankrike. Detta faktum skulle uppmärksammas 

och konsekvenserna av de krig som följde skulle prägla återstoden av förmyndareregeringens tid 

vid makten. En tydlig konsekvens av utvecklingen på kontinenten var att manifesteringen av 

kungamaktens roller tog sig andra uttryck än de som använts under 1792. Begrepp som 

omhändertagande ersattes med beskydd och den ömsesidiga kärlek som inledningsvis angivits 

prägla relationen mellan undersåtar och kung ersattes med en mer normerande och 
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disciplinerande retorik. Kungamaktens roller angavs vara att verka beskyddande mot yttre och 

inre hot och för fred. Det är ett antal motbilder som dominerar i förhållande till den utveckling 

som utmålades råda på kontinenten. Konsekvensen av utvecklingen i Europa blev därmed att 

tilltal och representation blev mer reaktionära i termer av betoning på samhällsbevarande, tro och 

disciplinering av folkflertalet. Upplysningsrelaterade referenser som medborgare, kunskap, 

utveckling mm. försvann som begrepp. Representationen av kungamakten byggde istället på ett 

språkbruk som tog fasta på att bevara existerande maktstruktur samt utmåla alternativen som 

mycket negativa. Den blev därmed mer ensidig och reaktionär till sin natur.  

Under samma tid betonas kungamaktens herderoll i förhållande till rikets undersåtar i 

större omfattning. Kungen och de styrande illustreras leda folkflertalet som i sin tur förväntas 

lyda de styrande, tilltalet blir därmed tydligare patriarkalt. Betoningen på gudsfruktan och tilliten 

till tro dominerar också bilden som växer fram under perioden från 1793. Den kristna tron och 

kyrkan blev därmed verktyg och kanal för att manifestera och förstärka bilden av kungamakten. 

De ceremoniella aktiviteter som återgavs under perioden bidrog till manifestationen av 

kungamaktens position och betonade samhällets bevarande. Symbolspråket var tydligt och kunde 

utläsas av alla som tog del av budskapet. Rang, hierarki och prestige förmedlades genom 

symboliska aktiviteter vid dessa ceremonier. Representationen var tydligt adresserad för att 

understryka monarkins position och kungamaktens styrka. Dessa ceremonier ingick i den väv av 

information som användes som verktyg för maktutövningen. 

Kontrasten mellan Gustav III:s manifestation och den som anammades under 

förmyndareregeringens tid var påtaglig, i synnerhet under slutet av undersökningsperioden. 

Gustav III hade använt en mångfacetterad representation, där begrepp som medborgare, kärlek 

och kunskap och visdom användes. Användningen av dessa begrepp i representationen av 

kungamakten skulle försvinna med Gustav III. Även om Gustav III använt begrepp som var 

patriarkala till sin natur var de inte tillnärmelsevis så dominerande som i manifesteringen av 

kungamakten som följde under 1793 och framåt. Denna utveckling sammanfaller med att 

utvecklingen i Frankrike radikaliseras samt följer i spåren på detta. 

Källmaterialet visar att representationen av kungamakten tillämpades i olika former och 

genom olika kanaler i enlighet med den tillämpade teorin. Illustrationen av kungamakten 

förändrades under perioden då den representativa bilden blev mer reaktionär. Speglingen av 
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makt utgjorde således ett verktyg för maktutövning i en tid med stora sociala och politiska 

förändringar. 

Den mer patriarkala och normerande retorik som kom att prägla tilltalet och kraven på 

undersåtarna bör ses i ljuset av det omvandlingstryck som rådde under 1790-talet. Mot bakgrund 

av förändringarna i censuren, i alliansläget mellan olika bundsförvanter samt i de inre och yttre 

hoten kan inte decenniet ses som en enhetlig period.  Vidare har källmaterialet inte skapat 

utrymme för en analys av hur aktörerna som de facto innehade makten resonerade i frågor 

rörande representation. Tystnaden och ensidigheten som kom att prägla bilden av kungamakten 

under förmyndareregeringen väcker ett flertal frågor hur resonemanget från de som utövade makt 

förhöll sig till representation och produktion av bilden av makt. En breddning av källmaterialet 

skulle ge underlag för vidare forskning av den dynamik som påverkade förmyndareregeringens 

agerande.  
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10 Källor och litteraturförteckning 

10.1 Tryckta källor tillgängliga via internet 

Inrikes tidningar: 

1792: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 26-35, 37, 38, 46, 69, 70, 95. 

1793: 15, 29-30, 33-44, 46, 77, 80, 83, 89, 113, 118, 128, 142. 

1795: 2, 5, 65. 

1796: 3, 27, 66, 116, 130. 

http://magasin.kb.se/searchinterface (Hämtat 2014-03-07).  

Empirisk databas har upprättats för perioden 1792-1796. Nummer nämnda ovan avser exemplar 

där referenser och citat använts.  

10.2 Tryckta källor 

Svenskt offentligt tryck (SOT). Enligt Kungliga biblioteket även benämnt Årstrycket: 

Bön under konungens sjukdom, Meddelande om mordförsök daterat 19/3-1792.  

KM:ts Nådiga Kungörelse angående Lugnets och Säkerhetens behållande i Landet mm daterat 

22/3-1792. 

Kungörelse angående Des Högst Salige herr Faders, Den Stormäktigste konungs och herres, herr 

GUSTAF III:s, Sveriges, Göthes och Wendes konung, Dödlige frånfälle, daterat 29/3-

1792. 

Meddelande från den tillförordnade regeringen under Hertig Carl den 19/3-1792. 

FORMULAIR hwartefter Tro- och huldhets – EdenDen Stormäktigaste herre och konung 

GUSTAF ADOLPH Swärjas skall. Stockholm 1792. 

FORMULAIR hwartefter Tro- och huldhets – Eden. Stockholm 1792. 

Kungl. MAj:ts PLACAT om Allmän Tacksägelse – Fest. Stockholm 19 oktober 1792. 

Kungl. Maj:ts nådiga PROPOSITION Til Des Trogna Krigs-Befäl, Stockholm 6 november 1792. 

Tal till ärkebiskopar och prästeståndets församlade ledamöter. 1793. 

Kungl. Maj:ts PLACAT om Fyra Allmänne, Solenne-Tacksägelse-Faste-Bot och Böne –Dagar. 

Stockholm 17 december 1795. 

Tal Hållet av Hans Kungl. Höghet Hertigen af Södermanland På Riks-Salen Den 1 November 

1796. 
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Kungl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796, Då Kongl. Maj:t emottog Rikets 

Styrelse. 
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