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Välkommen till Kungliga Slottet
och programåret 2011

Carin Bergström
Överintendent, Kungl. Husgerådskammaren

Välkomna till det åttonde året av Slottet som historisk scen.
Programserien sträcker sig i år för första gången över hela året. 
Under sommarmånaderna kommer vi att besöka de tre lustslotten 
Ulriksdal, Gustav III:s paviljong och Rosendal.

Välkomna att under 2011 lyssna till specialister, både slottets egna och 
externa föreläsare, som lärt och lättsamt kommer att guida er genom 
vårt kungliga kulturarv, alltifrån byggnader, inredningar och parker, 
till kungliga bilar, titlar och juveler.

Det kungliga kulturarvet är väl värt att både besöka och att lyssna till!

»Utsikt över 
Rosendals Slott«. 
Akvarell av 
John F. Julin, 1828.
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Karl XV-salen
Föreläsningssalen har en historia som kunglig matsal. Rummet var en del av drottning 
Sofia Magdalenas våning som kronprins Karl (XV) övertog i mitten av 1800-talet. 
Karl lät sin konstnärsvän Fredrik W. Scholander renovera matsalen i moderniserad götisk stil. 
Väggfältens gyllenlädertapeter föreställer Disasagan. 

Karl XV-salen blev senare matsal åt Oskar II:s söner och var också Gustaf VI Adolfs matsal.

BILJETTPRIS: 120 kr

SLOTTET ÖPPET: 
tis–sön kl. 12–16 
(sommartider se sid 27).    

1.  BILJETTFÖRSÄLJNING 

2.  ENTRÉ TILL KARL XV-SALEN

3.  BERNADOTTEBIBLIOTEKET 
 (via Gustav III:s Antikmuseum)

Föredragsserien startar i februari och 
pågår lördagar till och med november 
2011. I år presenteras även ett program 
på de kungliga sommarslotten. 

Samtliga föredrag kan bokas från 
och med 18 januari. Biljetter bokas per 
tel 08-402 61 30 vardagar kl. 9–12, och 
hämtas ut i slottets biljettförsäljning, 
skyltat Biljett & Information, under 
slottets ordinarie öppettid. Bokade biljet-
ter hämtas inom en vecka. Försäljning 
även direkt i Biljett & Information. 

Upptäck även årets kulturaftnar och 
konserter i Bernadottebiblioteket, sid. 
18–20. På sid 24–31 presenteras mer av 
det kungliga kulturarvet. Välkommen!

Biljetter och bokning
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Föredragsserie våren 2011

Carin Bergström
Överintendent, Kungl. Husgerådskammaren
Lördagen den 12 februari kl. 13.00

Susanna Popova 
Författare
Lördagen den 19 februari kl. 13.00

Lisen Tamm
Förste konservator, Kungl. Husgerådskammaren
Lördagen den 26 februari kl. 13.00

Svensk prinsessa och tysk furstinna – 
Sofia Albertina 1753–1829
Sofia Albertina var syster till Gustav III och lät bygga 
och inreda Arvfurstens palats vid Gustaf Adolfs torg. 
Hon fick se sin bror skjuten och sin brorson avsatt. Hon 
blev den sista länken mellan det gamla kungahuset och 
den nya Bernadotteska ätten. Hon hade ett litet fursten-
döme i Tyskland som hon förlorade i Napoleonkrigen. 
Hennes livsöde fascinerar än i dag. 

Vårt bröllop – så arbetade vi med 
Kronprinsessparets bröllopsbok
Uppdraget att i ord och bild berätta om det kungliga 
bröllopet i juni förra året var en utmaning. Vi bestämde 
att göra ett dokumentärt reportage, historiskt anknutet 
och som också gav läsarna kontakt med paret och deras 
tankar inför den stora händelsen. 

Vård och konservering av ett 
kungligt kulturarv
Hur bevarar man föremål och historiska miljöer som 
används i dag? Detta kan vara en utmaning och ett 
stort antal olika ställningstaganden måste göras. 
I den långa processen, från resonemang till 
konkreta åtgärder, är det många yrkeskategorier 
involverade.
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forts. föredragsprogram

Olof Sjöström
Generalkonsul
Lördagen den 5 mars kl. 13.00

Göran Alm
Chefen för Bernadottebiblioteket 
Lördagen den 12 mars kl. 13.00

Karl XIV Johan – det moderna 
Sveriges grundare
En fransk marskalk, kom som av en slump att bli regent i 
ett fattigt land i norra Europas utkant. Han kom till ett land 
i kaos, ett land som efter flera krig moraliskt, militärt och 
ekonomiskt näst intill var bankrutt. Karl Johan såg möjlig-
heterna och segrade över finanskriser, föråldrade arbetssätt 
och nationell apati. 

Magdalena Ribbing, Författare
Christian Bolin, Hovjuvelerare 
Lördagen den 19 mars kl. 13.00

Kungligt i tiden
Författaren Magdalena Ribbing berättar om vad som är 
kungligt i nutid och tidigare, om seder och bruk kring kunglig 
tid och om kungliga tidsmätare, allt förgyllt av hovjuvelerare 
Christian Bolin med Bolinkvartetten.

Ett kungligt vardagsrum
På Ulriksdals slott finns det välkända kungliga vardags-
rummet skapat av Carl Malmsten 1923 som i sig är ett av de 
förnämsta exemplen på modern svensk inredningskonst. Den 
blivande Gustaf VI Adolf var en viktig aktör vid tillkomsten av 
detta rum. Kungens första hustru skapade ett vardagsrum på 
Stockholms slott efter 1905 och kungen inredde på 1950-talet 
ett vardagsrum på Drottningholm. 
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Pompejanskt i paviljongen? 
De målade 1700-talsinredningarna i Gustav III:s paviljong 
på Haga brukar kallas pompejanska. Men hur pompejanska är 
de egentligen? Följ med på en resa till Italien i sökandet efter 
konstnären Louis Masreliez inspirationskällor till Hagapavil-
jongens stilbildande måleri.

Margareta Nisser-Dalman
Förste intendent, Kungl. Husgerådskammaren
Lördagen den 26 mars kl. 13.00

Odd Zschiedrich, Kansliansvarig vid Svenska 
Akademien, kammarherre vid Kungliga slottet
Lördagen den 2 april kl. 13.00

Gustav III och Svenska Akademien
Svenska Akademien fyller i år 225 år. Det är en institution, 
som verkar i nuet vad gäller svenska språket och litteraturen 
samtidigt som banden med Gustav III:s tid känns levande 
och starka. Vilka var för övrigt konungens bakomliggande 
tankar, när han instiftade Akademien, och har 
De Adertons arbete förändrats under åren?

Tom Bergroth
Amanuens, Kungl. Maj:ts Orden
Lördagen den 9 april kl. 13.00

Kungl. Carl XIII:s Orden 200 år  
Ett synligt nådevermäle bakom vilket döljer sig en om-
fattande välgörenhetsverksamhet under kungligt inseende. 
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm (1753) och 
Konung Gustaf  V:s och Drottning Victorias Frimurare-
stiftelse i barmhärtighetens tjänst (1911).
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Program på sommarslotten
i Kungl. Nationalstadsparken
2011 är de kungliga lustslottens år! Följ med på temavisningar med picknick-paus till 
Gustav III:s Haga, Rosendal och Ulriksdal. Kunniga ciceroner leder vägen genom parker 
och slott och du ges möjlighet att komma in i miljöer som vanligtvis är stängda för besökare. 

Under sommarsäsongen erbjuder vi även korta allmänna visningar för den som är nyfiken 
på byggnadernas interiörer men som inte vill gå en lång konst- och arkitekturhistorisk visning. 
De tre slotten, alla på bekvämt avstånd från centrala Stockholm, ligger i den Kungliga 
Nationalstadsparken som är fylld av unika natur- och kulturvärden. 

Slottet öppet vid guidad visning 28 maj–31 aug: tis–sön kl. 12, 13, 14 och 15. Orangerimuseet öppet 
för egen rundvandring, samma period kl. 12–16.

Ulriksdals Slott
– ett modernt 1600-tals slott
En rundvandring på Ulriksdals slott ger ett spännande möte med många tidsepoker. 
Här ses rum med inredningar från 1800-talets barockpastischer intill rum med 1920-talets 
mer funktionella inredning. Till höjdpunkterna hör vardagsrummet som inreddes av 
Carl Malmsten åt kronprinsparet Gustaf (VI) Adolf och Louise.

I Ulriksdals slottspark ligger orangeriet som hyser Nationalmuseets samling av svensk 
skulptur. I parken finns även ett kafé med luncher och bakverk. 
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Ulriksdalskrukan. Försäljning vid samtliga 
sommarslott med sortiment från Slottsboden.

Temavisning: Ulriksdal
Park och Slott
Från det att Jakob De la Gardie uppförde ett slott vid 
Edsvikens strand har det funnits någon form av trädgårds- 
och parkanläggning vid Ulriksdal.

Parkchef Gunnar Björkman tar oss med på en historisk 
parkvandring från senrenässans till modern klassicism.
Därefter besöker vi slottet med dess spännande interiörer 
från Karl XV:s dagar och fram till Gustav VI Adolf. 
Ciceron intendent Ulla Lind.

Samling vid Slottet
Lördagen den 18 juni kl. 13.00
Biljettpris 120 kr. Förbokning, se sid. 4
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Gustav III:s Paviljong
– en tillflyktort i Hagaparken
Gustav III:s paviljong i Hagaparken tillhör höjdpunkterna i den svenska konsthistorien 
och är ett av de främsta verken norra Europa kan visa från det sena 1700-talet. Paviljongen 
uppfördes av arkitekt Olof Tempelman – med detaljerade instruktioner från den engagerade 
kungen Gustav III. Till inredningsarbetet anlitades ytterligare en av de stora konstnärerna – 
Louis Masreliez – som i och med det blev en trendsättare i den tidens inredningskonst.

Paviljongen var en del av Gustav III:s stora visioner för Hagaparken.

Boken om Haga, det sjätte bandet i bokverket 
De kungliga slotten, ger en utförlig presentation av 
parken och dess byggnader. 
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Temavisning: Haga
Hagaparken och dess byggnader
Hagaparken, Sveriges kanske främsta exempel på en 
engelsk park, förknippas främst med Gustav III. Kungen 
hade stora visioner för parken, och flera av dem hann 
också verkställas.Han lät bl.a. uppföra Ekotemplet, 
Turkiska kiosken, Koppartälten och Gustav III:s paviljong.

Slottsarkitekterna Jan-Erik Ellfolk och Erik Langlet 
tar oss med på en historisk vandring där vi besöker flera 
av dessa byggnader. Efter att vi avnjutit medhavd pick-
nick avslutar vi med ett besök i Gustav III:s paviljong, 
som hör till höjdpunkterna i svensk konsthistoria från 
sent 1700-tal.

Vinglas med Gustav III:s 
monogram. Ett urval av 
Slottsbodens sortiment finns 
till försäljning i paviljongen.

Samling vid Gustav III:s paviljong
Lördagen den 16 juli kl. 13.00
Biljettpris 120 kr. Förbokning, se sid. 4
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Rosendals Slott
– ett kungligt lustslott på Kungl. Djurgården

I samband med besöket kan du köpa 
souvenirer och litteratur med 
anknytning till slottet. Produkterna 
är ett urval ur Slottsbodens sortiment.

Rosendals slott ligger på Kungl. Djurgården och uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV 
Johan, den förste Bernadotten. En av tidens mer betydande arkitekter Fredrik Blom fick 
kungligt uppdrag att rita och uppföra slottsbyggnaden som tillverkades som ett monterings-
färdigt hus.

Till stor del står slottet än i dag som det gjorde under Karl Johans tid, vilket gör Rosen-
dal till ett unikt dokument över den svenska empirstilen, så kallad Karl Johans-stil.
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Nytt skyltprogram
Gå en självguidad tur runt Rosendal 
och läs om byggnaderna som Karl Johan, 
med personligt engagemang, lät uppföra: 
Slottet, Drottningens paviljong, Iskällaren,
den gigantiska porfyrvasen och bron, 
som underlättade Karl XIV Johans 
ridtur till militärparaderna på 
Ladugårdsgärde.

Temavisning: Rosendal 
En historisk vandring
När kronprins Karl (XIV) Johan införskaffade Rosendal 1817 blev han också ägare till en stor 
lantegendom, som han lät förvandla till en lustpark. Detta blev grunden till Djurgården med 
sina många promenadvägar och sitt magnifika parklandskap. Parkchef Gunnar Björkman 
tar oss med på en historisk vandring från Skånska gruvan till Rosendals slott. Efter en paus 
med medhavd picknick besöker vi slottet under sakkunnig ledning.

Samling vid Skånska gruvan
Lördagen den 13 augusti kl. 13.00
Biljettpris 120 kr. Förbokning, se sid. 4
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Föredragsserie hösten 2011

Bosse Andersson
Bildoktor
Lördagen den 24 september kl. 13.00

Gustav III:s Haga
För Gustav III var Haga inte drömmen om den svenska 
sommaren utan drömmen om att i tidens smak skapa ett 
filosofiskt universum i miniatyr, sådana han sett under sin 
sista resa till Frankrike. Han ville också skapa ett gigantiskt 
tempel för de sköna konsterna.

Herman Lindqvist
Författare 
Lördagen den 1 oktober kl. 13.00

Cecilia Hagen
Journalist och författare
Lördagen den 8 oktober kl. 13.00

Farmor och prinsessan Eugénie
Min farmor, som hette Ellen Hagen och var född Wadström, 
tillbringade i sin barndom många somrar hos prinsessan 
Eugénie på Fridhem på Gotland. Och hon glömde henne 
aldrig. Hon talade ständigt om denna av henne dyrkade 
prinsessa och skrev också en bok om henne. Om denna 
prinsessa tänkte jag berätta och kanske lite om min märk-
värdiga farmor också.

Resa kungligt i kungliga bilar
Redan de gamla romarna kunde konsten att resa kungligt. 
Bosse Bildoktor berättar om hästkrafter som både luktar hö 
och bensin. Eftersom han är bildoktor handlar föredraget 
naturligtvis mest om kungliga fordon från de senaste hundra 
åren.
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Christian Laine
Arkitekt SAR/MSA
Lördagen den 15 oktober kl. 13.00

Bosse Rappne 
Trädgårdsmästare
Lördagen den 22 oktober kl. 13.00

Ulriksdal i mitt hjärta
Bosse Rappne är en eldsjäl till trädgårdsmästare som 
sedan 1985 driver Slottsträdgården i Ulriksdal, där han bott 
sedan han föddes 1962. Föredraget kommer att handla 
om att förvalta ett kulturarv, en plats för kunskap och känslor.

Kerstin Hagsgård 
Intendent, Kungl. Husgerådskammaren
Lördagen den 29 oktober kl. 13.00

Vem är vem?
Vilka döljer sig bakom titlar som fatbursjungfru, väbel, 
fodermarsk och taffeltäckare? Här presenteras en del 
av de unika titlar och yrken som fortfarande lever kvar 
inom Hovstaterna.

Lustslottet på Djurgården
I Rosendals slott finner man inte bara den svenska empirens 
vackraste interiörer utan också en spännande spegling av 
Karl XIV Johan och hans självbild. Berättelsen om lustslottet 
på Djurgården handlar om en furste av egen förtjänst, 
en svensk patriot och en modemedveten byggherre 
– och förvandlingen av Djurgården från kunglig jaktpark till 
ett enastående parklandskap för mötet mellan kungen 
och hans folk.
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forts. föredragsprogram

Göran Alm
Chefen för Bernadottebiblioteket
Lördagen den 12 november kl. 13.00

Jochen Fritz
Hovfurir 
Lördagen den 19 november kl. 13.00

Lennart Ahlgren
Ståthållare
Lördagen den 26 november kl. 13.00

Porträtt på tavlor
Med utgångspunkt i kvinnoporträtt i Statens Porträttsamling 
på Gripsholm föreläser fil. dr Göran Alm om smyckehistoria 
från renässans till nutid. Trender kring modets utveckling 
genom århundradena när det gäller utseende och bruk av 
smycken blir till en spännande historia där pärlor spelar en 
dominerande roll.

Tvåhundraårig dispositionsrätt 
i nutida tillämpning
H.M. Konungens dispositionsrätt till mark och byggnader 
utgör en viktig förutsättning för att H.M. Konungen skall 
kunna utöva sin uppgift som statschef. Denna rätt baserar 
sig på en överenskommelse mellan Riksens ständer och 
Konungen 1809/10 och gäller än idag.

Bord duka dig!
I det praktfulla Karl XI:s galleri i Festvåningen på Stockholms 
slott, ger Kungaparet ett par gånger om året en representa-
tionsmiddag. Här dukas det för omkring 150 gäster vid det 
långa bordet. Kom och hör hovfuriren berätta om hur en 
middag på slottet kan gå till, före, under och efter...
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Kungliga Slottet             Drottningholms Slott Kina Slott

Gripsholms Slott Ulriksdals Slott Tullgarns Slott Rosendals Slott

Gustav III:s Paviljong Rosersbergs Slott Strömsholms Slott

De Kungliga Slotten

Gör en dagsutflykt till den svenska historien. Se konst, arkitektur och 
inredningar från fyra sekel. Vandra i parker och trädgårdar. Se utställning-
arna och låt våra kunniga guider göra besöket till en extra upplevelse.

InfoRmatIon: Kungliga Slottet, Ulriksdals Slott, Rosendals Slott, Gustav III:s Paviljong 08-402 61 30; 
Drottningholms Slott, Tullgarns Slott, Rosersbergs Slott, Kina Slott 08-402 62 80; Gripsholms Slott 0159-
101 94; Strömsholms Slott 0220-430 35.     www.kungahuset.se
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Bernadottebibliotekets kulturprogram 2011
Traditionsenligt genomförs på Bernadottebiblioteket 
under 2011 kulturaftnar, konserter och visningar i den 
vackra biblioteksmiljön. Många medlemmar av den 
Bernadotteska ätten är kända för sina sociala insatser och 
kulturella intressen och dessa kommer att bilda en röd tråd 
genom årets musik- och kulturprogram från Oskar I till 
Gustaf V. August Strindberg, Florence Nightingale och 
tonsättare som Franz Liszt och Richard Wagner är person-
ligheter som kommer att spela en väsentlig roll i årets kultur-
evenemang på Bernadottebiblioteket.

Bernadottebiblioteket 
– en kunglig kulturskatt. 
Boken finns i Slottsboden.

Inspelningar av konserter på slottet finns 
i Slottsboden.
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Strindberg och Slottet
August Strindberg arbetade som ung biblioteks-
amanuens på Kungl. biblioteket, då beläget i biblio-
teksflygeln på Stockholms Slott. Denna period 
beskriver han bland annat i En dåres försvarstal. Den 
konservative kulturmonarken Oskar II tog i hög grad 
avstånd från den radikale skribenten Strindberg. 
Denna Strindbergsafton genomförs i samarbete med
Strindbergsmuseet.

Onsdagen den 16 mars kl. 19.00
Biljettpris 130 kr
Förbokning, se sid. 4

Som en grammofonkonsert 
hos Gustaf V
Gustaf V:s kammartjänare ordnade så gott som dag-
ligen en konsert på grammofon för monarken. Ett 
stort antal av de stenkakor som då spelades finns 
bevarade. Konsertpianist Magnus Svensson och hov-
organist Mary Ljungquist Hén låter oss få njuta av ett 
urval av musikverk som kungen lyssnat till vid dessa 
eftermiddagskonserter. 
Programvärd är chefen för Bernadottebiblioteket 
Göran Alm.

Onsdagen den 16 februari kl. 19.00
Biljettpris 130 kr
Förbokning, se sid. 4

Adolf Fredrik Lindblad – kunglig 
musiklärare
Tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878)
arbetade som pianolärare för kronprins Oskar (I) och 
hans barn sångarprinsen Gustav och prinsessan 
Eugénie. Lindblad var nära vän till Mendelsohn och 
Schumann. Programvärd är chefen för Bernadotte-
biblioteket Göran Alm. Professorn i musikhistoria 
Eva Öhrström medverkar.

Onsdagen den 13 april kl. 19.00
Mary Ljungquist Hén, hovorganist 
Magnus Svensson, konsertpianist  
Biljettpris 130 kr. Förbokning se sid. 4
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forts. Bernadottebibliotekets kulturprogram

Drottning Victoria – Franz Liszt – 
Richard Wagner
Som dotter till storhertig Friedrich av Baden kom drott-
ning Victoria att få en gedigen musikalisk uppfostran i 
Wagners och Liszts anda. Hennes pianolärare var Wagner-
elev och till föräldrarnas kulturella umgänge hörde både 
Liszt och Wagner. År 2011 firas tvåhundraårsminnet av 
Franz Liszts födelse. I aftonen medverkar konsertpianist 
Magnus Svensson, hovorganist Mary Ljunquist Hén och 
chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm.

Onsdagen den 12 oktober kl. 19.00
Biljettpris 130 kr 
Förbokning, se sid. 4

Drottning Sofia, idealist och social 
reformator
Drottning Sofia (1836–1913) är en intressant kvinno-
gestalt i vår kungliga historia. Som djupt engagerad 
kristen levde hon efter devisen att en tro utan sociala 
konsekvenser inte var en stark och levande tro. Sofia 
lade grunden till den första professionella sjuksköter-
skeutbildningen i vårt land och grundandet av Sophia-
hemmet. Aftonen kring drottning Sofia genomförs i 
samarbete med Sophiahemmet/Ideell förening.

Onsdagen den 21 september kl. 19.00
Biljettpris 130 kr
Förbokning, se sid. 4

Gustaf VI Adolf, lärdomsgigant, 
arkeolog och samlare
Enligt Karl Gerhards kuplett var Gustaf VI Adolf den 
förste amanuensen i vår kungliga demokrati. Han var 
en stor kännare av kinesisk konst. Mest känd är han  
förmodligen som arkeolog där hans utgrävningar i 
Aqua Rossa gjorde honom till en välkänd specialist av 
etruskernas historia. 
Denna afton genomförs i samarbete med Medelhavs-
museet.

Onsdagen den 9 november kl. 19.00
Biljettpris 130 kr
Förbokning, se sid. 4
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Göran Alm, Chefen för 
Bernadottebiblioteket

Antoinette Ramsay Herthelius, 
Slottsbibliotekarien

Arvid Jakobsson, 
Bibliotekarie

1

2

1.  Biljettförsäljning vid förbokning 
2.  Bernadottebiblioteket, med entré via Gustav III:s Antikmuseum

Visning med Bernadottebibliotekets personal 
2 mars, 6 april, 14 september, 19 oktober kl. 19.00
Biljettpris 130 kr. Förbokning, se sid. 4

Kvällsvisningar 
av Bernadottebiblioteket
Under vårens och höstens kvällsvisningar 
berättar vi om bibliotekets byggnads-
historia och Bernadotternas böcker, från 
Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf.
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Musik i Slottskyrkan
Välkommen till Slottskyrkans gudstjänster och musikprogram. Här presenteras 
utvalda gudstjänster med musik år 2011. 

Under sommarsäsongen är kyrkan öppen för egen rundvandring, vilket ger tillfälle 
att se kyrkans inredning, arkitektur och konstverk. Carl Hårleman fullbordade kyrkans 
inredning i mitten på 1700-talet, till stora delar efter Tessin d.y. ritningar. 

Upptäck sommarens orgelkonserter i Slottskyrkan och musikprogram i Riddarholms-
kyrkan. Under år 2011 presenteras fyra kammarmusikkonserter med ensembler från 
försvarsmusiken i Slottskyrkan.  

Erland Ros 
Pastor i Hovförsamlingen 

Mary Ljungquist Hén
Hovorganist

Slottskyrkan är öppen i samband med 
gudstjänster året om, program se 
www.kungahuset.se. 

14 maj–25 september är kyrkan öppen för 
egen rundvandring dagligen kl. 10.00–17.00
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I Guds Vind
12 juni kl. 11, Pingstdagen
Musik av Pekka Simojoki
Överhovpredikant Lars-Göran 
Lönnermark
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros
Brynolfskören från Skara Dom-
kyrka och Vara Kyrkokör. Dirigent 
Åsa Nyberg och Erik Nyberg

Musik med Sundsvalls kammarkör 
9 oktober kl. 15.00, 
Tacksägelsedagen
Dirigent Kjell Lönnå
Hovpredikant Birgit Huss
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

Franz Liszt 1811–2011
23 oktober kl. 15.00 
Artonde Söndagen efter 
Trefaldighet
Slottskyrkans Vokalensemble
Konsertpianist Magnus Svensson
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

Musik till helande
6 november kl. 15.00 
Alla själars dag
Söndagen efter Alla helgons dag  
Musik av Franz Schubert
Slottskyrkans Vokalensemble 
Konsertpianist Magnus Svensson
Dirigent Hovorganist 
Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

Musik i Advent
27 november kl. 11.00 
Första söndagen i Advent
Överhovpredikant Lars-Göran 
Lönnermark. Pastor i Hovförsam-
lingen Erland Ros. Ensemble ur 
Arméns Musikkår. Slottskyrkans 

Den Heliga Natten
6 januari kl. 15.00, Trettondedag jul 
H. Gullberg – H. Rosenberg
Recitation: Christopher O´Regan 
Slottskyrkans Vokalensemble
Konsertpianist Magnus Svensson
Dirigent Mary Ljungquist Hén 
Hovpredikant Tomas Anderman 

Engelsk musik
20 februari kl. 15.00, Septuagesima
W. Byrd – J. Stanley – J. Battishill
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

Mariamusik, W. A. Mozart
27 mars kl. 15.00 
Jungfru Marie bebådelsedag
Konsertpianist Magnus Svensson
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

M. De falla – H. Villa Lobos – 
J. S. Bach
17 april kl. 11.00, Palmsöndagen 
Konsertpianist Mattias von 
Wachenfeldt. 
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Hovpredikant Åke Bonnier

J. S. Bach – J. Brahms  
22 april kl. 15.00, Långfredagen  
Meditation kring Jesu sju ord på 
korset
Konsertpianist Magnus Svensson  
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros

Musik av W. Peterson-Berger
6 juni kl. 15.00, Nationaldagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros

Lilla Akademiens Musikskola
6 juni kl. 16.00, Nationaldagen
Konstnärlig ledare Nina Baladina

Vokalensemble. Slottskören 
Konsertpianist Magnus Svenson
Dirigent Mary Ljungquist Hén

Vi sjunger in julen   
18 december kl. 15.00
Fjärde söndagen i Advent 
Hovsångare Karl-Magnus 
Fredriksson
Slottskyrkans Vokalensemble
Konsertpianist Magnus Svensson
Hovorganist Mary Ljungquist Hén 
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros

Julens sånger och psalmer
26 december kl. 15.00
Konsertsångerskan Susanne Rydén
Hovorganist Mary Ljungquist Hén 
Pastor i Hovförsamlingen 
Erland Ros 

Kammarmusikkonserter
Fyra torsdagar 2011 öppnas 
Slottskyrkans portar för att bjuda 
in till musikaliska upplevelser 
med Försvarsmusikens ensembler 
Marinens Musikkår, Arméns 
Musikkår ochoch Livgardets 
Dragonmusikkår.
Se www.kungahuset.se

Orgelkonserter
Juni–augusti är det orgelkonserter 
i Slottskyrkan fredagar kl. 13.00, 
med musik av bland andra 
Buxtehude, Bach och Roman. 
Fri entré.

Musikprogram 
i Riddarholmskyrkan
Med musik från medeltid, renäs-
sans och barock, i Riddarholmskyr-
kan lördagar och söndagar kl 13.00. 
Programmet annonseras på 
www.kungahuset.se i vår 

MUSIK PÅSLOTTET
Ingrid Tobiasson, Karl-Magnus Fredriksson, Michael Weinius, Marcus Jupither,
Alexander Ghindin, Mats Liljefors, Stockholms Ensemblen, St. Petersburgs Akademiska Orkester,
Würtenbergs Kammarorkester, Dortmundoperans balett.
Mer info www.royalfestivals.se Biljetter Ticnet tillgängliga fr. o.m. maj

15 augusti - 15 september
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Kungliga Slottet är öppet året om. Här vandrar du på 
egen hand i slottets paradvåningar och i slottets museer, 
eller följer med på de guidade visningarna (se tider på sid. 26). 
Representationsvåningarna, Skattkammaren och Museum 
Tre Kronor är öppna året om och en förmånlig kombinations-
biljett finns som inkluderar samtliga besöksmål. 

Under sommarmånaderna är även Gustav III:s 
Antikmuseum, Slottskyrkan, Riddarholmskyrkan och 
kaféet på Inre borggården öppna.

Representationsvåningarna är samlingsnamnet på slottets paradvåningar 
och salar som används vid H.M. Konungens officiella representation. 
Här tar Kungaparet bland annat emot statsbesök och ger representations-
middagar. Mellan de officiella uppdragen är Representationsvåningarna 
öppna för allmänheten. Våningarna visar exempel på inredningskonst från 
slutet av 1600-talet till nutid.

Museum Tre Kronor berättar om slottets äldsta historia, från pålspärren 
i Norrström på 900-talet till dagens barockslott. Med bland annat slotts-
modeller förmedlas slottets historia på ett estetiskt och pedagogiskt lättill-
gängligt sätt. Museet ligger i slottets norra källare och ringmuren från 
1200-talet och tegelvalven från 1500-talet bildar väggar och tak. 

Välkommen till Kungliga Slottet

Lejon i Slottsboden. Miniatyr av skulpturerna
på Lejonbacken.
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Skattkammaren är belägen i dunkla källarvalv 
i slottets södra del, och här förvaras monarkins 
viktigaste symboler – riksregalierna. Riksregalierna 
tas fram vid högtidliga ceremonier, senast vid 
Kronprinsessparets bröllop. Sedan 1970 är 
regalierna utställda i Skattkamma-
ren. De äldsta bevarade regalierna 
är Gustav Vasas rikssvärd och 
Erik XIV:s krona från 1500-talet 
(se bild på sista sidan). 

Gustav III:s Antikmuseum 
kan räknas till ett av de äldsta 
museerna i Europa, och öppnades 
för allmänheten redan år 1794. 
I slottets vackra stensalar är 
Gustav III:s samling av antika skulp-
turer utställda, exakt på samma plats 
som för tvåhundra år sedan. På om-
slaget ses Stora stengalleriet.

Krona i takplafond och krona i Slottsboden. 
Produkterna är framtagna med inspiration av 
interiörer på de kungliga slotten och föremål 
i de Kungliga samlingarna.
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Visningar på Kungliga Slottet

Vår, höst, vinter 2 jan–13 maj, 26 sep–30 dec Sommar 14 maj–25 sep

TIS–SÖN, PÅ SVENSKA:
kl. 13  Representationsvåningarna
kl. 14  Skattkammaren
kl. 15   Museum Tre Kronor 

TIS–SÖN, PÅ ENGELSKA
kl. 13   Skattkammaren
kl. 14   Representationsvåningarna 
kl. 15  Representationsvåningarna 

FÖR BARN, LÖR–SÖN:
kl. 12.15  »Gamla borgen Tre Kronor«

DAGLIGEN, PÅ SVENSKA:  
kl. 11   Museum Tre Kronor
kl. 11   Gustav III:s Antikmuseum
kl. 13   Representationsvåningarna
kl. 14   Skattkammaren 
kl. 15   Riddarholmskyrkan
kl. 16   Representationsvåningarna

DAGLIGEN, PÅ ENGELSKA: 
kl. 11   Representationsvåningarna
kl. 13   Skattkammaren
kl. 14   Representationsvåningarna
kl. 14   Riddarholmskyrkan
kl. 15   Gustav III:s Antikmuseum
kl. 16   Museum Tre Kronor

DAGLIGEN, PÅ TYSKA: 
kl. 15   Representationsvåningarna
kl. 16   Skattkammaren

Låt våra kunniga guider göra besöket till en extra upplevelse! Under den guidade turen får 
vi veta mer om rummens användning förr och nu, om de kungar och drottningar som bott 
här och om föremålen i de kungliga samlingarna. 

De guidade turerna är ett komplement till den egna rundvandringen och ingår i entré-
avgiften. Om du vill gå på egen hand finns vägledningar att köpa.
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Ta med dig barn 
och barnbarn
På lördagar och söndagar, perioden 
26 september–13 maj, är visningen i 
Museum Tre Kronor anpassad för 
barn. Vi berättar om hur det var att 
leva, bo och arbeta i den medeltida 
borgen. 

Under skolloven är det extra evene-
mang för barn med bland annat berät-
telser om nattjärsor och gengångare 
eller den förödande slottsbranden. 
Ingen förbokning, plats till alla. 

2 jan–13 maj, 26 sep–30 dec: tis–sön kl. 12–16
14 maj–25 sep: dagligen kl. 10–17 
Datum för stängningar i samband med representation finns på www.kungahuset.se

ENTRÉPRIS: Per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr 
barn/studerande (*inkl. Representationsvåningarna, Skattkammaren, Museum Tre Kronor, och under sommarsä-
song även Gustav III:s Antikmuseum. Dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar).

INFO: tel 08-402 61 30 (mån–fre kl. 9–12), www.kungahuset.se

ÖPPET: se ovan.

GUIDADE VISNINGAR: se föregående sida
VISNING FÖR BARN: 26 sep–13 maj, lör–sön kl. 12.15 (med undantag för skolloven nedan).

SKOLLOVSPECIAL: datum och program annonseras i dagspress och på www.kungahuset.se.  
Aktuella lov: Sportlov vecka 9 (stängt måndag), påsklov 19–29 april (stängt Långfredag, öppet Annandag påsk), 
höstlov vecka 44 (stängt måndag).  

ENTRÉPRIS: 50 kr barn/studerande. Barn under 7 år fri entré. Vuxna 100 kr.

Öppettider

Böcker. För vuxna och barn i Slottsboden.
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Slottsboden 
– en butik med kungligt kulturarv
Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik vid Kungliga Slottet med produkter 
som har anknytning till föremål i de kungliga samlingarna. Många av 
varorna är tillverkade i begränsad upplaga. 

I butikens sortiment finns porslin, inredningsartiklar, accessoarer, smycken och 
presentartiklar i alla prisklasser. Här finns också kulturhistoriska böcker och vägled-
ningar till de kungliga besöksmålen. Till de nyutkomna böckerna hör Drottningholms 
slott – från Gustav III till Carl XVI Gustaf, som är det sjunde bandet i bokverket De 
kungliga slotten, och skriften Hemma på Slottet – där experter berättar om de 
första Bernadotternas samtid, fritid och engagemang. 
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ÖPPET: 2 jan–13 maj, 26 sep–30 dec: tis–sön kl. 12–16.30. 14 maj–25 sep: dagligen kl. 10–17.30. 
Endast butiksförsäljning. 

Hemma på Slottet

– hos de första Bernadotterna

H
em

m
a på S

lottet – hos d
e första

 B
ern

a
d

ottern
a

Kronprinsessan Josefina i sitt tavelrum, 

samtida gouache. Kungl. Hovstaterna.

Pärlbroderade tofflor med inskriptionen: 

»Lenge leve Carl Johan! Norges Fader, 

Folkets Ven«. Kungl. Hovstaterna
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Välkommen till Gripsholms Slott 
– ett spännande utflyktsmål för hela familjen

Gör en dagsutflykt till idylliska Mariefred och vasaborgen Grips-
holms Slott, ett av Sveriges kungliga slott. Här finns Statens 
porträttsamling med porträtt från 1400-talets slut fram till idag, 
i världens äldsta nationella porträttgalleri med över 4500 verk. 
Här ses också unika inredningar från fyra sekler – Hertig Karls 
kammare från 1500-talet och Gustav III:s teater hör till några av 
höjdpunkterna.

För barnfamiljen erbjuds familjevisningar av slottet. Porträtt 
av prinsessor och prinsar, uppstoppat lejon och rustningar från 
Gustav III:s tid, är källor till fantasieggande visningar för barn. 
Rundturen i slottet avslutas i Målarstugan där barnen kan teckna 
och måla sina upplevelser.

Sommaren och hösten 2011 arrangeras konsertserien Musik på 
Gripsholm samt flera kulturaftnar och föredrag. Bland artisterna 
kan nämnas Benny Anderssons Orkester med Helen Sjöholm 
och Tommy Körberg den 29 juli. Mer information om aktuella 
konserter och kulturaftnar publiceras löpande på 
www.kungahuset.se

ÖPPET: 1–14 maj, 16 sep–30 nov: lördag–söndag kl. 12–15. 
15 maj–15 sep: dagligen kl. 10–16. 
Extra öppethållande Trettonhelgen och Påskhelgen.
ENTRÉPRIS: 80 kr vuxna, 40 kr barn/studerande. 
Barn under 7 år fri entré. Familjebiljett 200 kr (2 vuxna med 
barn upp till 18 år) 
GUIDAD VISNING: 15 maj–15 sep: dagligen kl. 12 och 14 
på svenska, kl. 13 på engelska. Familjevisning kl. 15, 
se datum på www.kungahuset.se

I Gripsholms slottsbutik finns produkter 
med anknytning till slottet och de 
Kungliga samlingarna. Här finns bland 
annat en porslinsserie med mönster 
från Gripsholmsservisen. Original-
servisen skeppades hit i slutet av 
1700-talet och var en gåva till 
Gustav III från Ostindiska kompaniet.

Hertig Karls kammare på Gripsholms Slott
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Upptäck världsarvet Drottningholm

På Drottningholm upplever du en historisk miljö av internationellt 
högsta klass. Drottningholms slott är tillsammans med det exotiska 
lustslottet Kina slott, slottsteatern och den storslagna slottsparken, 
upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Det är vårt bäst bevarade 
kungliga slott uppfört på 1600-talet i Sverige och som är represen-
tativt för all europeisk kunglig arkitektur från den tiden. 

Slottet är öppet året om och i paradvåningarna vandrar du på 
egen hand eller följer med på de guidade visningarna. För barnen 
erbjuds roliga familjevisningar och extra aktiviteter på skolloven.

Vid vattnet, framför slottet, ligger besökscentret med information 
om världsarvet Drottningholm och dess besöksmål. Här finns även 
butiken Slottsboden och en restaurang som serverar luncher och 
bakverk.

ÖPPET: Nov–mars: lör–sön kl. 12–15.30. April, okt: lör–sön kl. 11–15.30. Maj–aug: dagligen kl. 10–16.30. 
Sep: dagligen kl. 11–15.30
ENTRÉPRIS: 80 kr vuxna, 40 kr barn/studerande. Barn under 7 år fri entré.
GUIDAD VISNING: kl. 12 och kl. 14. Utökade tider under sommarsäsong, se tider på www.kungahuset.se
FÖR BARN: Familjevisning söndagar kl. 13, perioden okt–apr. Extra program för barn under skolloven (ej sommar). 
Skollovsprogram annonseras i dagspress och på www.kungahuset.se

Den sjunde delen av bokverket De Kungliga 
Slotten har nyligen utgivits: Drottningholms 
slott – från Gustav III till Carl XVI Gustaf. 
Här presenteras den gustavianska epoken, 
det mindre kända 1800-talet och för första 
gången får dagens kungliga residens – Ett 
kungligt hem i tiden – en vidare presentation. 
Sedan 1981 är slottet det nuvarande 
Kungaparets permanenta bostad. 



   ANNONS               HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN              ANNONS                                                  

www.kungahuset.se
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