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Kära vänner! 
 
När det regnar kallt på hösten 
kan det på humöret nöta. 
Ändå har du då den trösten 
att lapplisorna blir blöta. 
 
I Vänföreningens höstprogram finns mycket mer att glädjas åt än Tage Danielssons ord i dikten 
Dolda glädjeämnen. Men först några ord om programpunkterna under våren. 
 
Den 14 mars hölls Vänföreningens årsmöte på Sällskapet. Ewa Kumlin intervjuade Marianne 
Bernadotte om hennes innehållsrika liv. Valentina Andersson underhöll oss med sång och 
dragspelsmusik och vår hedersordförande Peter Hammargren höll tal.  
 
Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes för en tvåårsperiod: 
Styrelse: Ewa Kumlin (ordförande), Per Odgren (vice ordförande), Valentina Andersson, Maria Gad 
Malmgren, Marianne Norée, Håkan Norelius och Louise Wramner (samtliga omval) samt Mikael 
Aringsjö och Lena Uhlin (nyval).  
Revisorer: Margareta Lejonhuvud, Björn Pettersson och Hans von Rietberg (suppleant). 
Valberedning: Gunnar Andersson (sammankallande), Yvonne Ekdahl och Ulf Björkman.    
 
Årets stipendieutdelning ägde rum på Linköpings slott den 23 maj. Stipendiaterna var Ida Engvoll 
(teater), Marcus Strand (musik, luta), Markus Pettersson, (musik, tenor), Sandra Backlund (design) 
och Moa Lonnberg-Israelsson (måleri). Dagen inleddes med ett besök på Östergötlands museum där 
vi fick en guidning av den fantastiska utställningen ”Haute Couture från Paris – Marianne 
Bernadotte”. Vi fick se exklusiva klänningar, dräkter, skor, väskor m.m. som burits av Marianne i 
olika internationella sammanhang under de senaste 50 åren. Landshövding Elisabeth Nilsson bjöd 
generöst på supé innan det var dags att återvända till Stockholm.  
 
Höstens program 

 

Bernadottesviten på Grand Hôtel den 9 oktober 
Vi får en visning av Bernadottesviten som har en fantastisk utsikt över Stockholms ström och det 
Kungliga slottet. Det var Sigvard Bernadotte som år 1965 fick det hedersamma uppdraget  att inreda 
den. Idag är sviten nyinredd och kan hyras till ett pris av 35000 kr/natt. 
I samband med visningen bjuds vi på ett glas mousserande vin. Därefter går vi till Grands nyinredda 
Veranda där middagen startar med en smörstekt kantarellsandwich och efterföljs av Grands fina 
kalops med färskpotatis och inlagda rödbetor. Mineralvatten/lättöl ingår och vin kan beställas 



separat. Middagen avslutas med kaffe och en Grand Hôtel-bakelse. Fiskrätt/vegetariskt alternativ 
finns men var vänlig anmäl detta vid inbetalningen. 
Samling: Kl. 18.00 i Grand Hôtels stora foajé. 
Anmälan: Genom att sätta in 450 kr på plusgiro 924454-2 senast den 2 oktober. 
  

Carl Malmsten – formgivare och pedagog på Waldermarsudde den 7 november 
Vi får en presentation av utställningen om Carl Malmsten som formgivare, inredningsarkitekt och 
pedagog. Han var en av 1900-talets stora kulturpersonligheter vars möbler och inredningar kom att 
efterfrågas i både ”slott och koja”. Carl Malmsten samarbetade med kända arkitekter i uppdrag som 
Stockholms Stadshus, Stockholms Konserthus och Tändstickspalatset. Efter guidningen väntar en 
värmande fisksoppa med aioli och brödkrutonger, mineralvatten/lättöl samt äppelkaka med 
vaniljsås och kaffe i Prinsens kök. Husets vin kan beställas separat. 
Samling: Kl. 18.45 i foajén på Waldermarsudde. 
Anmälan: Genom att sätta in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 28 oktober. 
 

Traditionellt adventskaffe 30 november 
Vi samlas i Slottskyrkan för en andakt inför första advent och sjunger in julen med Yvonne af 
Ugglas härliga kör. Därefter går vi till Kungliga Myntkabinettet där vi bjuds på glögg, kaffe, 
pepparkakor, lussebullar och småkakor. Som brukligt anordnas ett lotteri med fina vinster. 
Plats: Slottskyrkan 
Tid: Lördagen den 30 november kl. 14 
Anmälan: Genom att sätta in 200 kr på plusgiro 924454-2 senast den 22 november. 
 

Välkomna till höstens aktiviteter! 
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802. 

 
Nya medlemmar  

Vi hälsar följande nya medlemmar varmt välkomna till Vänföreningen: 
Per Hallgren, Stockholm, Bengt von Hofsten, Stockholm, Margareta Johansson-Wester, Oxelösund, 
Wonna de Jong, Djursholm, Margareta Leijonhuvud, Stockholm, Lena Uhlin, Järfälla, Alexander 
Östling, Djursholm 
 

Hjärtliga hälsningar  
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande, Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet 

 
Medlemsavgifter 2013 

Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2. 
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr. 

 
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening 

c/o Maria Gad Malmgren, Karlavägen 71, Stockholm 
Telefon 0708-627802, e-post: maria.gad@telia.com 
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