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Kära Vänner!
Nu när hösten börjat vina runt knutarna kan det väl passa bra att vi Vänner samlas till några
stimulerande sammankomster. År 2010 har varit ett Bernadotteår och med lite finess kan vi
kalla våra tre avslutande träffar för ”triss i Bernadotte”.
Men allra först om Marianne Bernadotte.

Marianne Bernadotte hyllad
Alla känner vi nog till Permobilen, doktor Per Uddéns geniala rullstol för handikappade. Han
behövde emellertid hjälp med lanseringen, och vände sig då till Marianne Bernadotte. Hon
lyckades få genomslagskraft för uppfinningen bl.a. genom offentliga visningar med så vitt
skilda ”kändisar” som dåvarande stadsministern Tage Erlander och Princess Margareth av
Storbrittanien! Permobilen blev därpå en enorm framgång.
Vid en högtidlig ceremoni i dagarna utdelades Per Uddéns stipendium 2010 till Marianne
med följande avslutande ord ”utan Marianne Bernadotte ingen Permobil”.
Visst kan vi vara stolta över vår Marianne, tillika medicine hedersdoktor i Stockholm och
Bologna!

Prins Sigvards Design
I Jean Baptiste Bernadottes födelsestad Pau i södra Frankrike visas i dessa dagar utställningen
”Sigvard Bernadotte – Inspiratör, Entreprenör, Designdirektör” Nyligen besöktes den av
det nygifta paret Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.
2008 invigde Victoria tillsamman med sin syster Prinsessan Madeleine denna utställning på
Sofiero. Därefter gick den vidare till Paris och invigdes då med tal på klingade franska av
Marianne Bernadotte.
Vi har ordnat en kväll med utställningskommissarie Cathrine von Hauswolff. Hon kommer
att för oss medlemmar berätta och visa bilder om utställningen. Vi ses på Svensk Form där vår
ordförande Ewa Kumlin också kommer att medverka. Här ges vi ännu en möjlighet att ta del av
allt det Prins Sigvard skapat.
Kvällen avrundas med vin och lite smått och gott att äta.
Tid:
Plats:
Pris:
Buss:
Anmälan:

Torsdagen den 28 oktober kl 18.30
Svensk Forms lokaler, Svensksundsvägen 13 (Skeppsholmen)
180:65, hållplats bl.a. på Vasagatan utanför Stockholms Central
Senast den 26 oktober, (bindande) genom att betala 180:- på
PlusGiro 92 44 54-2 , märk betalningen ”Prins Sigvard”.

Adventsgudstjänst i Storkyrkan
Våra adventsgudstjänster i Slottskyrkan har blivit en kär tradition. I år tänker vi rucka lite på
detta! Eftersom det är Bernadotteår tycker vi att det är rätt stilenligt att få fira gudstjänst där vår
Kronprinsessa Victoria vigdes vid sin Daniel – i Storkyrkan. En av det tre vigselförrättarna,
domprost Åke Bonnier, kommer att hålla i gudstjänsten och efter denna ge en presentation av
kyrkan.
Han kommer också att berätta om den nya Bernadottemattan i kyrkan. Prins Sigvard började
designa Röllakanmattor på 1950-talet och då köpte hans far, dåvarande Kungen, en matta som
han 1954 skänkte till Storkyrkan. Där låg mellan tronstolarna i bortåt 40 år fram till dess den
blev stulen. Åke Bonnier vände sig förra året till Marianne som lyckades få generösa svenskar i
Amerika att skänka pengar till en ny matta till Storkyrkan och som blev klar till bröllopet i
somras.
Vi möts den Första Advent, söndagen den 28 november kl 13.30. (Observera att det är ändring
av såväl veckodag, tid och plats.)
Därefter återgår vi till traditionen och beger oss tillsammans med Åke Bonnier till Kungliga
Myntkabinettet där vi först serveras glögg med pepparkakor och sedan kaffe med juldopp i
Myntkrogen. Vi avslutar med det lika traditionsenliga lotteriet.
Tid:
Plats:
Pris:
T-bana:
Anmälan:

Söndagen den 28 november kl 13.30
Storkyrkan
175:Gamla Stan, Buss 2, 43, 55 hpl Slottsbacken
Senast den 23 november, (bindande) genom att betala 175:- på
PlusGiro 92 44 54-2 , märk betalningen ”Storkyrkan”.

Herman Lindqvist – Bernadotterna inpå livet
I dagarna utkommer författaren Herman Lindqvists nya bok om ätten Bernadotte, ”Kungligt
och Mänskligt”. Vi i Vänföreningen har lyckats få honom till ett föredrag. Var beredd på att
det blir det allra senaste och ur en mer personlig synvinkel om de olika Bernadotterna! Vi är ju
bekanta med den konstnärliga ådran, men nu får vi en mer närgången presentation av deras
olika sidor. Givetvis kommer vi att kunna ställa frågor till författaren och köpa den rykande
färska boken (julklapp!).
Efter allt kungligt kunnande är vi redo för supé i Bernadottesk anda. Vad sägs om en matig
Karl Johanssoppa med kalvbacon och gräslök och Västerbottensost-croissant . Därtill vin/öl.
Napoleontårta med kaffe eller thé avrundar middagen.
Tid:
Plats:
Pris:
T-bana:
Anmälan:

Torsdagen den 9 december kl 18.30
Armémuseum, Loftsalen 4 tr, hiss, Riddargatan 13
350:Station Östermalmstorg, Buss 62, 69, 76 och Spårvagn 7, hpl Nybroplan
Senast den 1 december, (bindande) genom att betala 350:- på
PlusGiro 92 44 54-2 , märk betalningen ”Herman”.

Barnögonstiftelsen 20 år
Med detta Nyhetsbrev får Ni Barnögonstiftelsens Jubileumsbok. För denna generösa gåva
tackar vi och citerar stiftelsens ordförande Professor Gunnar Lennerstrand:
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänföreningen har sedan många år givit
värdefullt stöd till Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård. Vi
bifogar ett exemplar av den jubileumsbok som Stiftelsen ställt samman till sitt 20-års jubileum
2010. Forskningen inom pediatrisk oftalmologi har utvecklats starkt i Sverige under de senaste
decennierna och i jubileumsboken beskrivs vad som skett och hur Stiftelsen bidragit. Det finns
också ett avsnitt om hur Stiftelsen utvecklats och hur generösa donationer givit Stiftelsen
möjlighet att stödja barnögonforskning i Sverige på mycket betydelsefullt sätt. Som vi
framhållit tidigare är en donation till Bernadottestiftelsen för barnögonvård därför ett bidrag
till "Synen för framtiden".
Vi i stiftelsen är angelägna om att hålla er i Vänföreningen ordentligt informerade om
framstegen i Stiftelsens arbete och på senaste åren har verksamheten på forskningssidan
avancerat kraftigt.
Barnögonstiftelsen vill i detta sammanhang passa på att tacka Henrik Ekstrand, en av
Vänföreningens ständiga medlemmar, för den mycket generösa gåva han i samband med sin
50-årsdag skänkte Stiftelsen.

Matrikel m.m.
Vi saknar fortfarande ett antal medlemsavgifter för år 2010. Vänligen gör inbetalningen
snarast! Vi skall trycka en ny medlemsmatrikel och den som inte betalat inom 30 dagar
kommer inte med i matrikeln.
Den som inte längre önskar vara medlem underrätta oss gärna om det.
Årsavgift
för enskild
300:för par 500:-.
Ständigt medlemskap
” ”
3.000:” ” 5.000:Betalning till PlusGiro 924454-2.
Tack på förhand.
Vi vill återigen påminna Er som har e-postadress att skicka den till: pia.lokrantz@hotmail.com
Allra sist ett litet tips. Gå gärna in på Vänföreningens webbsida: www.bernadottevannerna.se.
Där finns mycket att läsa om vår förening och bilder från de senaste sammankomsterna ligger
utlagda.
Vi ses i höst!
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen
Stockholm i oktober
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