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Kära Vänner! 
 
Äntligen! Det kan man lätt utbrista i dessa dagar när våren äntligen tittar fram. Elementens 
raseri har lagt sig, bakom oss har vi en påtaglig och kraftfull vinter och ovanpå det ett minst 
sagt oväntat och ostyrigt askmoln. Så nu gläds vi åt våren och att allt åter är i gamla spår. Vad 
gäller väder och vind! Men inte riktigt vad gäller Vänföreningen. Så här års brukar vi ju 
inbjuda till stipendieutdelning på Waldemarsudde. Redan förra året avvek vi dock från denna 
tradition för att med en storslagen fest på Stadshuset fira prinsessan Marianne 85 år och där 
dela ut det årets stipendier. I år är det prins Sigvards tur att bryta traditionen. 
 
 

Prins Sigvard i Örebro 
 

 
Välkommen onsdagen den 2 juni till en heldagsutflykt till Örebro! Vänföreningens 
medlemmar har av landshövding Rose-Marie Frebran inbjudits till Örebro Slott för 
Konstnärsfondens stipendieutdelning och Länsmuseets invigning av utställningen ” Design 
Bernadotte”. I år firas som bekant ätten Bernadotte 200 år i Sverige. Det var just på Örebro 
Slott som Jean Baptiste Bernadotte valdes till landets tronföljare. Så här ser dagen ut: 
 
09.00 Avfärd från Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, i bekväm 2-våningsbuss 

(toalett och säkerhetsbälten). Anslagstavla på terminalen anger bussens gate-
nummer. 

11.30 Ankomst Örebro. Vi intar lunch i Vasasalen på Slottet. Meny: Mangoglacerad 
benfri kotlett med balsamicosås & rostad potatis eller ugnsbakad lax med dillsås 
& rostad potatis. Samt sallad, dryck, kaffe och mjuk kaka. 

14.00 Landshövdingen förrättar stipendieutdelningen  i Rikssalen på Slottet med 
50.000 kronor var till årets fem stipendiater.   

18.00 Invigning av utställningen ”Design Bernadotte” av landshövdingen och 
Marianne Bernadotte på Örebro Läns Museum. Ett smakprov på Prins Carl 
Philips design visas samtidigt. (Kortkort promenad från slottet). 

19.15 En lättare förtäring intas på museets restaurang Amuse inför hemfärden. 
19.45  Hemfärd. 
22.00 Åter i Stockholm. 
För den som vill ställa ifrån sig bagage eller vila mellan programpunkterna disponerar vi ett 
rum på museet.  Vid eventuella frågor kontakta Maria Gad Malmgren, telefon 0708-627802 
 . 
Pris:  550:- för bussresa och två måltider. 
Anmälan: Genom att betala  550:- på plusgiro 92 44 54-2  senast den 25 maj.  
 Märk betalningen ”Örebro”. Anmälan är bindande. Vi ses på bussen! 
 
      V.g.vänd! 
 



 
 

  Prins Sigvard i Paris 
 
I dagarna inviger prinsessan Marianne en utställning om Prins Sigvards Design i Centre 
Culturel Suédois i Paris (Rue Payenne i Maraiskvarteren). Utställningen pågår hela sommaren 
och skall sedan visas runt om i Frankrike, bland annat i Pau, Karl XIV Johans födelsestad.  
Kanske någon i Vänföreningen har vägarna förbi? 

 
        Donationer 
 

Vänföreningens syfte är att stödja Barnögonstiftelsen och Konstnärsfonden med lika fördelning 
av våra erhållna medlemsavgifter. Genom donationer från medlemmar tillförs de två fonderna 
dessutom ofta betydande belopp.  Stiftelsen för Barnögonvård bedriver forskning av hög 
internationell klass vid Bernadottelaboratorierna, S:t Eriks Ögonsjukhus och har gästforskare 
från olika länder.  
Konstnärsfondens stipendier, just nu aktuella, ges till unga lovande personer inom musik, 
teater, design och måleri. Från och med 1983 till och med årets mottagare har i det närmaste 
150 stipendier delats ut. Många av dem har gjort såväl inhemsk som internationell karriär. Vad 
sägs om sångarstjärnor som Kerstin Avemo, Karl Magnus Fredriksson, Michael Weinius, 
Jesper Taube och Marcus Jupither! Violinisten Christian Svarfar, stipendiat 2008,som 
underhöll oss på Stadhusfesten, har redan gjort världskarriär. Bland skådespelare kan nämnas 
Rikard Wolff, Reine Brynolfsson, Jonas Karlsson, Jonas Malmsjö, Gustaf Skarsgård (de två 
senare med var sin uppmärksammad Hamlettolkning i bagaget) och Magnus Krepper (just nu 
aktuell som kommissarie Winter på TV). På kvinnosidan Helena Bergström, Elin Klinga och 
Maria Bonnevie.  
Vi vill nu vädja till Er medlemmar att ha Vänföreningen och dess två stiftelser i åtanke för en 
eventuell donation. Det kan ju vara vid någon högtidsdag, vid arvsskifte eller helt enkelt när 
Ni känner en lust att stödja dessa verksamheter. Små såväl som stora belopp mottages med 
tacksamhet.  Inbetalning kan ske till Vänföreningens plusgirokonto. Tack på förhand! 
 
 

        Storkyrkan 
 
I dessa vitsippstider är det väl näst intill opassande att tala om höst och vinter. Men vi skall 
göra det kort. Söndagen den 28 november är det första Advent. Vi har genom domprost  
Åke Bonnier givits möjlighet att fira vår traditionella Adventsgudstjänst i Storkyrkan. 
I dagarna har vi kunnat läsa i tidningar och se på TV hur Storkyrkan i månader fejats med såväl 
tandborste som suddgummideg för att glimra vid Kronprinsessans bröllop. Visst är väl det ett 
stilenligt sätt att för vår del avrunda Bernadotteåret med en Adventsgudstjänst där och med en  
av brudparets vigselpräster!  Närmare detaljer kommer i nästa Nyhetsbrev . 
 
Vi önskar Er alla en riktigt skön sommar och välkommen åter till höstens sammankomster. 
 

 
Hjärtliga hälsningar 

 
Styrelsen 

Stockholm i maj 
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