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Synpunkter på förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

Rojalistiska föreningen (RojF) har tagit del av förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan samt 
Gudstjänstsutskottets betänkande (G 2015:2) och lämnar därför följande spontanremissyttrande.  

RojF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, vars syfte är att värna bevarandet och 
stärkandet av den svenska konstitutionella monarkin.  

RojF kan konstatera att Svenska kyrkan sedan överskådlig tid varit en viktig aktör i det svenska 
samhället och är alltjämt sedan de ändrade relationerna mellan staten och kyrkan är en betydelsefull del 
av det svenska civilsamhället. Svenska kyrkan har dock, trots de ändrade relationerna, en särställning 
som demokratisk organisation med en särskild relation till den svenska staten  genom lagen (1998:1591) 
om Svenska kyrkan, där det stadgas att kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka. En majoritet 
av svenska folket är alltjämt medlemmar i Svenska kyrkan. RojF kan också konstatera att en kraftig 
majoritet av svenska folket står bakom det demokratiska statsskicket i Sverige, d.v.s. den svenska 
konstitutionella monarkin. Svenska kyrkan har vidare en månghundraårig tradition av en nära förbindelse 
med kungen, ett band som bestått trots de förändrade relationerna med staten. Den starka knytningen 
mellan statschefen och Svenska kyrkan är ett uttryck för en stark förbindelse mellan folket och statschefen 
genom deras gemensamma kyrkotillhörighet (se SOU 1997:41 s. 116 f.). Kungen är i sin roll som stats-
chef den främste företrädaren för den svenska demokratin tillsammans med riksdagen och dess regering. 
Enligt RojF:s mening är bevarandet av demokratiska värden beroende inte endast av de stora 
sammanhangen utan också av de mindre. Genom att ta bort 1986 års handboks färdiga förböner nr 1 och 
7 och endast behålla essensen av den mer allmänt hållna förbönen nr 2, skulle Svenska kyrkan också ta 
bort det som på ett tydligt sätt knyter ihop folkkyrkan Svenska kyrkan med folkets främsta företrädare. En 
sådan symbolisk urholkning av kopplingen till den svenska demokratin skulle enligt RojF:s mening vara 
mycket olycklig. RojF föreslår därför att det tillförs ytterligare moment i förslaget till ny kyrkohandbok 
som på ett tydligare sätt åtgärdar denna brist och där förbön för kung, regering och riksdag uttryckligen 
tas med. 

RojF noterar slutligen att det föreligger textdiskrepans mellan förslaget till förbön nr 8 där det anges 
”… att du skyddar och bevarar vårt land…” (s. 76 och s. 381 i handboksförslaget samt s. 274 i 
musikvolymen) och den av kyrkomötet beslutade lydelsen av psalm 700:1 ”… att du skyddar och bevarar 
vårt fosterland…”. 
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