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Kära vänner!
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:
"Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall."
Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Romanska bågar är en dikt utgiven 1989 ur diktsamlingen För levande och döda. Dikten är
skriven av den svenske författaren och nobelpristagaren Tomas Tranströmer.
Denna dikt har förmodligen blivit skriven i samband med en resa Tranströmer gjorde 1987. Han
och hans fru reser till Venedig och i ett brev skriver han följande:
"Vi gick in i San Marco-domen. Jag har alltid trott att jag kände starkast för gotiska valv, men nu
upptäckte jag att det var de romanska som stod mig närmast. Ingenting överblickbart, den ena
rymden som gömmer sig bakom den andra, som människolivet självt- jag blev så rörd att jag
måste ledas ut förblindad av tårar. Det var verkligen en helt oväntad och på något sätt totalt
befriande upplevelse mitt i turistghettot." Tranströmer arbetade under större delen av sitt liv som
psykolog och temat i dikten är människan och hennes insida. En slags tolkning av personlighet
som en ängel i dikten ger insikt om.

Couturens hemligheter
Sven-Harrys konstmuseum har skapat en helt unik utställning om Couturens hemligheter. Vi får
följa Haute Couturemodet från Augusta Lundin och Selma Lagerlöfs Nobelklänning via de
franska modehusen och fram till nutida tolkningar gjorda av elever från Beckmans
Designhögskola. Flera plagg är utlånade från de svenska och danska kungahusen varav flera
plagg som aldrig tidigare har ställts ut. Marianne Bernadotte har även bidragit med en
Balmainklänning till utställningen.
Vi kommer att få en personlig guidning av museichefen Elsebeth Welander-Berggren.
Efter guidningen tar vi en kort promenad till klassiska restaurang Wasahof där vi bjuds på
Rosmarinmarinerad lammrostbiff med rostad potatiskaka, portvinssky och svamp. Till dessert
serveras chokladtryffel med smak av Grand Marnier, kaffe och vatten. Vin kan beställas separat.
Plats: Sven-Harrys konstmuseum, Eastmansvägen 10-12. T-station/Pendeltågsstation:
Odenplan. Buss: 50 och 61 Hpl: Vasaparken, Buss 4 Hpl: Dalagatan. Samling i museets butik.
Tid: 6 mars kl. 17.45

Anmälan: Genom att sätta in 390 kr på Plusgiro: 924454-2 senast 22 feb. Begränsat antal!

Årsmöte
Samling 21 mars 2018 kl 18.00 för ett glas mousserande vin. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.
18.30. Se separat kallelse. Denna gång är det val av ny ordförande för Vänföreningen.
Efter årsmötesförhandlingarna serveras en supé bestående av smörstekt regnbågsfilé med
halstrade pilgrimsmusslor, skaldjursmousselinesås, örtsallad samt dillkokt kulpotatis. Ett glas av
Sällskapets vita eller röda vin med påfyllning samt bordsvatten ingår. Till dessert serveras
blodapelsinsorbet med nötcrunch, kolakaka samt färska bär. Kaffe och te ingår. Det finns
möjlighet att beställa avec till kaffet. Vegetarisk rätt finns som alternativ men var vänlig ange
detta vid betalningen. Under kvällen kommer den välkände och rutinerade sångaren Deri
Rowlands att uppträda. Han levererar medryckande sång, utsökt brittisk humor och en kavalkad
av kända ever-greens från 1920-50-talen.
Plats: Stora matsalen, Sällskapet, Arsenalsgatan 7 Stockholm
Tid: 21 mars kl. 18.00
Anmälan: Genom att sätta in 550 kr på Plusgiro 924454-2 senast 14 mars 2018. Efter detta
datum kan anmälan inte ske. Man kan naturligtvis vara med enbart på årsmötet utan kostnad.
Medlemsavgift 2018.

Vänligen observera sista inbetalningsdag som är 1 mars 2018.

Tack!
Vi har under nästan nio år haft äran att ha haft Eva Kumlin till ordförande i Vänföreningen och
vi vill från djupet av vårt hjärta tacka henne för de insatser hon gjort för oss under alla dessa år.
Hon har med fint omdöme, säker hand och med ett ständigt gott humör fört både styrelsen och
Vänföreningen framåt. Vi vill önska henne all lycka inför sin nya position som rådgivare och
chef för Svenska Institutet i Paris!

Donationer
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa donationer till
Vänföreningen.
Välkomna till vårens aktiviteter!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Gunnar Andersson,t.f. ordförande och Rune Gyllander,redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2018
Vänligen observera sista inbetalningsdag!
Årsavgiften är för enskild 300 kr och för par 500 kr. Den betalas senast 1 mars till Plusgiro
924454-2
Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening
c/o Maria Gad Malmgren, Karlavägen 71, Stockholm
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