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MANUS KRÖNINGEN 2013 

1* Processioner från församlingshemmet till kyrkan 

a. Väpnarna (vakant) och borgarna går oordnat ca 15-20 minuter före föreställningen. 

b. Kyrkans folk och kören går organiserat ca 10 minuter före föreställningen. De går   

    mittgången i kyrkan. På ett bord placeras oljan. Kronorna finns i sakristian. 

    Kyrkans folk går in i sakristian, kören intar sina platser. 

c. De kungliga gästerna och kungaparet går organiserat ca 5 minuter före föreställningen. De  

   väntar utanför porten. 

2* Ceremonimästarens inbjudan till publiken 

3* Processioner i kyrkan 

a. Körsång under vilken de kungliga gästerna går in och intar sina platser. Sätter sig. 

4* Ceremonimästarens inbjudan till de kungliga gästerna 

    De kyrkliga lämnar sakristian och intar sina platser. Kronorna placeras på ett bord. 

    De kungliga gästerna reser sig när de kyrkliga vänder vid porten. Sätter sig sedan varefter  

    också  ärkebiskop och biskop sätter sig. 

5* Kungens och drottningens ankomst 

a. Manlig körsång under vilken väpnarna och efter dem kungen och drottning intågar. 

   Ärkebiskop (Kihlberg) och biskop (Sannerud) ställer sig i koret.  

   De kungliga gästerna reser sig. 

b. Ringen kysses. 

c. Ärkebiskopen lämnar sin kräkla till Ingeldus (Stig) 

    Biskopen lämnar sin kräkla till Johannes (C-G) 

d. Gästerna sätter sig och körsången slutar. 

 



6* Bön 

a. Bokbäraren (Tommy) går till ärkebiskopen som läser / mässar. 

 Allsmäktige evige Gud Du som är all godhets källa och ursprung. 

 Utgjut Din rika välsignelse över Dina tjänare Birger och Märta, som vi under 

 böner valt till konung och drottning. Omgiv dem alltid och allestädes med Din 

 mäktiga hand. 

 Måtte de förlänas en riklig livsfrukt till prydnad för hela riket och Din heliga 

 kyrka. 

 

 Per Christum Dominum nostrum qui tecum vivit et gloriatur Deus in unitate 

 Spiritus sanctusi per immortalia saecula seccolorum. Amen. 

 

b. Hovdamerna (Christina, Johanna) lägger fram kuddarna.  

 

    Kungen och drottningen böjer knä. 

 

c. Ärkebiskopen läser / mässar. 

 

 O Gud, Du som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Vi anropar Dig ödmjukt i Din 

 outsägliga barmhärtighet. Du har låtit din tjänare Birger och Din tjänarinna Märta 

 genom vår välsignelse inträda som vårt folks värdiga och höga konung och 

 drottning. Må de alltid och över allting behaga Dig den levande Guden och av 

 hela sina hjärtan genom Din ingivelse göra sådant som är Dig välbehagligt. 

 

 Per Christum Dominum nostrum qui tecum vivit et gloriatur Deus in unitate 

 Spiritus sanctusi per immortalia saecula seccolorum. Amen.  

 

d. Damkören sjunger, bokbäraren (Tommy) återgår, kungaparet reser sig och sätter sig   

   liksom ärkebiskopen och biskopen. 

e. Körsången slutar 

f. Musik framföres. 

7* Smörjelse 

a. När musiken slutar går kungaparet till sin position och böjer knä, liksom ärkebiskop och  

   biskop. 

b. Bokbäraren (Tommy) intar sin position. 

c. Biskopen (Sannerud) fyller smörjelse från smörjelsehornet och bägaren överlämnas till 

ärkebiskopen. 



d. Ärkebiskopen läser/mässar och smörjer kungen. 

 Liksom Du till det yttre smörjes med olja, må Du på samma sätt befinnas värdig 

 att mottaga den osynliga smörjelsen i Ditt inre. 

 

e. Bägaren lämnas till biskopen. 

 

f. Biskopen (Sannerud) fyller smörjelse från smörjelsehornet och bägaren överlämnas till 

ärkebiskopen. 

g. Ärkebiskopen läser/mässar och smörjer drottningen. 

 Liksom Du till det yttre smörjes med olja, må Du på samma sätt befinnas värdig 

 att mottaga den osynliga smörjelsen i Ditt inre. 

 

h. Bägaren lämnas till biskopen som lägger den på bordet. 

i. Ärkebiskopen fortsätter 

 

 Auxiliante domino nostro Jesu Christo, qui cum Deo Patre et eodem Spiritu 

 sancto vivit et regnat Deus in saecula saeculorum. 

 

8* Kröning 
 

a. Kungaparet böjer fortfarande knä. 

b. Kungens krona (inkl kudde) hämtas av biskopen som överlämnar den till ärkebiskopen. 

c. Väpnaren/cermonimästaren höjer kungens sköld. 

d. Ärkebiskopen håller kronan över kungen och läser / mässar.  

 Då du är smord till konung genom vårt ovärdiga ämbete så mottag den 

 konungsliga upphöjelsens krona. Må du sträva efter att till ditt inre bli smyckad 

 med vishetens guld och dygdernas ädelstenar.  

 

e. Sätter så kronan på kungen. 

 

f. Skölden tas ned. 

g. Drottningens krona (inkl kudde) hämtas av biskopen som överlämnar den till ärkebiskopen. 

h. Väpnaren/cermonimästaren höjer drottningens sköld. 

j. Ärkebiskopen håller kronan över drottningen och läser / mässar.  

 Då du är smord till drottning genom vårt ovärdiga ämbete så mottag den 

 konungsliga upphöjelsens krona. Må du sträva efter att till ditt inre bli smyckad 

 med vishetens guld och dygdernas ädelstenar.  

 



k. Sätter så kronan på drottningen. 

m. Skölden tas ned. 

n. Ärkebiskopen mässar för båda: 

 

 Må ni båda vid denna tidsålders ände befinnas värdiga att med de visa jungfruarna 

 möta den evige brudgummen vår herre Jesus Kristus och inträda genom den 

 konungsliga porten till hans himmelska sal. 

 

 Per eundem dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui cum Deo Patre et 

 Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per infinita in saecula saeculorum. Amen. 

 

9* Kröningen är över 

a. Körsång. 

b. Bokbäraren går till sin plats. 

c. Kungen och drottningen reser sig 

d. Kungen och drottningen omfamnar varandra. 

e. Hovdamerna hämtar knäkuddarna. 

f. Kuddarna som kronorna låg på hämtas en och en av biskopen som överlämnar dem till   

   kungen  som i sin tur överlämnar dem till hertigarna (Lars och Peter), vilka rest sig och  

   mottar  kuddarna. 

  De bugar mot kungen och går till sin stående position lite vid sidan av alla andra. 

g. Helvig och Agnes (Elsy och Margareta) omfamnar vart sitt barn. 

h. Ingeborg och Eufemia (Nina och Britt-Inger) bugar. 

i. Nunnorna (Ewa Z och Carola) bugar. 

j. Alla kungliga gäster reser sig och bugar. 

k. Körsången slutar. 

10* Kungens ed 

a. Drottningen ledsagas till sin plats och sätter sig. 

b. Ärkebiskop och biskop sätter sig. 

c. Torgils Knutsson (Dieter) reser sig, öppnar bokrullen och lämnar den till kungen. 



d. Kungen läser sin ed varunder Torgils och hertigarna reagerar. 

e. Bokrullen återlämnas, Torgils sätter sig. 

f. Drottningen hämtas och ställer sig bredvid kungen. 

11* Uttåg 

a. Ärkebiskop och biskop reser sig och återfår sina kräklor. 

b. De kungliga gästerna reser sig och bugar och gör korstecken vända mot altaret. 

c. Korsbäraren ställer sig i mittgången. 

d. Körsång. 

e. Korsbäraren leder uttåget, följd av kungaparet, (väpnarna) och i övrigt i omvänd ordning  

   mot  intåget.  

   De följs av de kyrkliga och sista hertigarna. 

f. Borgarna står på sidorna av mittgången. 

g. De kungliga viker av vid porten åt vänster, de kyrkliga åt höger. 

h. Borgarna går mittgången mot koret och viker av till vänster. 

i. De kungliga gästerna ställer uppe till höger i koret i led, kungaparet längst fram (liksom 

korsbäraren), de  kyrkliga tillsammans med borgarna till vänster i koret. 

j. Kören sluter upp bakom skådespelarna. 

k. Körsången upphör. 

12* Inbjudan 

a. Ceremonimästaren läser upp en inbjudan inkl om insamling av pengar. 

b. Alla bugar mot publiken. 

c. Borgarna går till porten för att samla in pengar. 

d. Alla går ut oordnat. 

 

 

 

 


