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Dagens aktivitetsmöte hölls i den 

stora Balderssalen i Hägerstens-

åsens medborgarhus. 

Stolarna var glest placerade så 

det 35-tal åhörare som samlades 

hade gott om plats. 

 

 

 

 

Ordförande Lars-Åke introdu-

cerade dagens talare Odd 

Zschiedrich. 

Odd har ju besökt oss tidigare och 

talade då om Nobel och Nobel-

priset.  

(Se Minnesbilder 2019-10-10). 

Då fick han många frågor om sitt 

arbete som ceremonimästare vid 

hovet. 

Nu var det dags att gå djupare in 

på vad det arbetet omfattar. 

 

 

 

Odd började med att visa en bild 

av kungen, Carl XVI Gustaf. 

Det är ju ändå han, statschefen, 

som är anledningen till att det 

finns en ceremonimästare och alla 

andra hovfunktionärer. 

 



 

 

 

 

Han visade ett organisationsschema 

och förklarade hur alla de olika 

avdelningarna hängde ihop i det som 

kallas Hovstaterna. 

Det är en omfattande organisation 

som hanterar alla de olika delar som 

ingår i kungahusets plikter 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonistaten, där Odd arbetar, 

hör till Hovmarskalksämbetet, som 

svarar för ceremoniel vid statsbesök, 

officiella middagar, högtidliga 

audienser, diplomatmottagningar och 

annan officiell representation samt 

vid kungliga dop, vigslar och 

jordfästningar. 

 

 

 

 

 

 

Ceremonistaten svarar för arbetet 

med inbjudningar och andra 

administrativa ärenden, som rör 

officiell representation och 

ceremoniella sammanhang.  
 



 

 

 

Men även vid familjehögtider 

är Odd med i full ornat, som 

här vid kronprinsessans 40-

årskalas. 

 

Årligen återkommande 

officiella middagar är: 

-  Kungamiddagar (för olika  

  ”höjdare” inom samhället) 

-  Representationsmiddagar  

  (diplomatiska kåren, riksdag, 

   regering, myndigheter,  

   vetenskap, idrott, näringsliv,  

   kultur m.fl.) 

-  Sverigemiddagar (för  

   ”vanligt folk” som repre- 

   senterar ett Sverige i mini- 

   atyr). Det är kungens eget  

   nyskapande initiativ. 

-  Galamiddagar (vid stats- 

   besök). 

 

Även Nobelmiddagar för 

pristagarna dagen efter 

prisutdelningen tillhör 

traditionerna. 

 

 

Odds delikata uppgift är bland 

annat att göra bordsplace-

ringarna, vilket kan ta många 

timmar, men det är också 

roligt. 

 

 

 

 

Odd är däremot inte med på 

kungaparets resor. 



 

 

 

På www.kungahuset.se finns mer information under Monarkin och hovstaterna. 

När Odd hade avslutat 

genomgången av sina – och inte 

minst kungafamiljens – omfat-

tande arbetsuppgifter blev det 

tillfälle för frågor från publiken. 

 

 

 

 

 

 

Odd svarade beredvilligt. 

 

 

Han berättade också om en fråga 

han hade fått vid ett annat tillfälle: 

Om han var rojalist och i så fall 

varför. 

Jo, han var rojalist och två ord 

räckte för att berätta varför: 

”Donald Trump”. 

Det hade fått tyst på den som 

frågade… 

 

 

 

 

 

 

Så småningom blev det dags att 

avrunda och Odd fick uppskat-

tande applåder och en liten 

present som tack för ett trevligt 

och informativt framträdande. 

http://www.kungahuset.se/


 

 

Till Hovmarskalksämbetet hör ceremonistaten, som svarar för ceremoniel vid statsbesök, officiella 

middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar och annan officiell representation samt vid kungliga 

dop, vigslar och jordfästningar. 

I ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, 

kabinettskammarherrar, kammarherrar och en hovkanslist. De representerar olika delar av samhället och 

tjänstgör vid behov. 

Ceremonistaten svarar för arbetet med inbjudningar och andra administrativa ärenden, som rör officiell 

representation och ceremoniella sammanhang.  

 


