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ALLT OM KUNGLIGA SLOTTEN
Läs allt om slotten, utställningar, museer, kyrkor och
parker som är öppna för besök! Här finns all besöksinformation du behöver och du kan också köpa entréoch programbiljetter. www.kungligaslotten.se

KORT & GOTT
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ÅR – GRATTIS
KRONPRINSESSAN!
Läs mer om kungafamiljen
på www.kungahuset.se

BAKOM KULISSERNA
Vill du veta lite mer om vad som händer bakom
kulisserna? Följ kungahuset på www.instagram.
com/kungahuset eller se unika filmklipp på
www.youtube.com/kungahuset

VÄLKOMMEN

i historien
Vill du lära dig mer? Kungliga slotten
erbjuder ett spännande program med föredrag, antikskola, konserter och specialvisningar för både barn och vuxna året om.
Läs mer på kungahuset.se/program där
d
du även kan
lladda ner
w
webbfoldrar
o
och köpa
b
biljetter.
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Kungligt trädgårdsintresse.
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Drottningholms slott
Den osannolika historien om
silkesodlingen på Drottningholm.

Sid 11
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Mer europeiskt än kinesiskt?
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Tullgarns slott
Minnet av tsarfamiljens besök.

Sid 14
Kungliga slottet
Internationella hantverkare skapade
en svensk version av spegelsalen.
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Strömsholms slott
Kungliga hästar med utländska anor.
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Mitt i den europeiska politikens centrum.
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Varför ett bord som står här var
så viktigt för Karl XIV Johan.
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Rosersbergs slott
Hur hamnade den amerikanska
självständighetsförklaringen här?

Sid 18
Riddarholmskyrkan
Med vapensköldar för serafimerriddare från hela världen.

DE KUNGLIGA SLOTTEN
ARJE ÅR BESÖKER människor

I DE KUNGLIGA SLOTTEN får vi en le-

från hela världen våra kungliga slott.
Slotten är en del av vårt gemensamma kulturarv. De är levande miljöer som
används av statschefen för representation,
statsbesök, konseljer och audienser. Samtidigt är slotten i huvudsak öppna för alla
att besöka under merparten av året.

vande bild av historien. Ta till exempel
Drottningholms slott där man hittar ett skåp
med sidenprover. Skåpet vittnar om att det
en gång förekom försök till silkesodling
här i Sverige. Ett annat exempel är den
hopfällbara himmelssängen som finns på
Gripsholms slott och som användes av

SLOTTEN ÄR KONSTVERK som har

”Vi påminns om
det svenska kulturarvets internationella rötter.”

skapats av yrkesskickliga människor under
hundratals år. Många av dessa snickare,
stenhuggare, arkitekter och konstnärer har
kommit från andra länder. I slutet av
1600-talet skapade franska konsthantverkare Karl XI:s galleri, ett av Kungliga slottets
mest praktfulla rum. I Kungafamiljen är vi
stolta över att kunna visa upp och använda
detta paradrum för gäster vid statsbesök
och middagar, och samtidigt hålla det öppet
för besökare under de flesta av årets dagar.
SVERIGES KUNGLIGA slott är unika.

Mycket av inredningar och möblemang är
intakta. Sett i ett internationellt perspektiv
– där många länder härjats av krig och fått
sina historiska byggnader förstörda – är
detta någonting ovanligt, som vi ska vårda
och värna.

drottning Hedvig Eleonora när hon
reste som kunglig brud från Tyskland
till Sverige 1654.
I Mälardalen finner vi de fantastiska slotten Rosersberg, Strömsholm och Tullgarn. Det är få som
känner till det, men på Rosersbergs slott hänger ett mycket
tidigt exemplar av den amerikanska självständighetsförklaringen. Ett spännande
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dokument som vittnar om Sveriges tidiga
relationer med den då unga republiken.
RESER MAN VIDARE västerut längs

Mälaren når man Strömsholms slott, som
vittnar om svenska monarkers hästintresse
från Gustav Vasas tid fram till våra dagar.
Karl XI tyckte så mycket om sina hästar,
många av dem från utlandet, att han lät
måla av flera av dem. Några av porträtten
kan man fortfarande se i rikssalen på
Strömsholms slott. Än i dag är Strömsholm
ett centrum för svensk ridsport.
I Södermanland, vid en av Östersjöns
många vikar, ligger vackra Tullgarns slott
med sin lummiga grönska. Varför inte
dricka te i parken precis som den
ryska tsarfamiljen gjorde när de
var på besök 1909?
Oavsett vilket kungligt slott vi
besöker, påminns vi om det svenska
kulturarvets internationella rötter.
JAG ÖNSKAR DIG varmt

välkommen till de kungliga
slotten och parkerna i
sommar!

Victoria

Intelligent kommunikation sedan 1984.

InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag.
Projektledare: Lars Jakobsson Artiklar: Sofia Hillborg
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Föreningen för den Beridna
Högvakten svarar för hästarna
i vaktparader och korteger
Som medlem i Föreningen får Du många förmåner, bland annat
fri entré till de Lungliga Tlotten och Hovstallet vid ordinarie visningar.
Bli medlem och stöd en tradition för framtiden!
Enskilt medlemskap 200 kr
Familjemedlemskap 300 kr (2 vuxna)
Ungdomsmedlemskap t.o.m. 25 år 100 kr
via pg 901550-4, bg 901-5504
eller vår hemsida www.beridnahogvakten.se

foto:mia litström

Tillsammans med 25 000 medlemmar gör vi detta möjligt

Från vrak till
världsklass!

Öppet dagligen 10-17.
www.vasamuseet.se
Kungl. Hovstaterna 3
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FÖR BARN?

SLOTTENS EGEN APP

Många kungliga slott har särskilda aktiviteter
för barn. Och slottsparkerna är perfekta för
barn med spring i benen. Läs mer på
www.kungligaslotten.se

I AppStore och Google Play kan du ladda ner kungliga slottens
egen app helt gratis till din smartphone. Med appen kan du själv
guida dig i slottens våningar och parker. För Kina slott, Gustav III:s
antikmuseum och Skattkammaren finns också en audioguide.

Specialvisningar, temakvällar, konserter
och föredrag: Se programmet
för kungliga slotten på
www.kungahuset.se/
program
Förb

oka
dina biljetter
på
kungahuset.
se/
biljetter
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Våra slott

kungliga slotten

Visste du att det finns inte mindre än 11 kungliga slott? Alla
ligger i Stockholm eller Mälardalen och 10 av dem är öppna
för allmänheten. De kungliga slotten tillhör alla oss svenska
medborgare (även om Kungen har dispositionsrätten).
➤ www.kungligaslotten.se

Gör en dagsutflykt till den
svenska historien!
Årets program för
de kungliga slotten
hittar du på
kungahuset.se/
program

För dig som seglar själv finns
båtbryggor vid exempelvis Rosersberg
Tullgarn och Gripsholms slott (Mariefred).
Eller varför inte ta en semesterresa
längs Strömsholms kanal och
passa
på att se
slottet.

Slottsboden
Butiken Slottsboden är en unik
presentbutik där många av produkterna
har tagits fram med inspiration från de
kungliga samlingarna. Här handlar du
böcker, presenter och inredningsartiklar
som har en historia att berätta.
Butiker finns på Kungliga slottet,
Drottningholms slott, Gripsholms
slott och Ulriksdals slott. Dessutom
finns försäljning av utvalda varor på
de övriga kungliga besöksmålen.

➤ www.kungahuset.se/slottsboden
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Förr var sjövägen snabbast och därför ligger alla kungliga slott vid vattnet.
Än i dag går det bra att ta båten till flera
av dem. Strömma kanalbolaget erbjuder
båtresor till Drottningholm, Kina slott,
och Rosersberg. Till Gripsholm kan du
åka med det hundraåriga ångfartyget
s/s Mariefred.

Fyra kungliga
slott har kyrkor
eller kapell där
man kan gifta sig.
Du kan ladda ner
en webbfolder med
information på
kungahuset.se/
slottskyrkorna

Inbjudande
parker
Slottsparkerna är öppna året runt,
men är särskilt inbjudande sommartid. Cykla till valfritt slott
och ta med dig picknick!
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Annons från Kungliga Patriotiska Sällskapet

Nya idéer och kunskaper flödar

”... till konsters, slöjders
och rikets näringars
Gustav III
uppmuntran.”

1700-talets mitt var en brytningstid för Sverige. Nya idéer och kunskaper flödade in från andra
länder. Vetenskapsmän, författare, politiker och filosofer bidrog till framstegsoptimism och en
modernare syn på människan. Epoken brukar kallas upplysningstiden. Mitt i denna tid grundades
Kungliga Patriotiska Sällskapet – med den framstegsvänlige Gustav III som beskyddare.

Foto: Nationalmuseum

Folkhälsa oroar
I slutet av 1700-talet är befolkningen sjuklig och det är brist på
arbetskraft. Hur kan ett modernt
samhälle utvecklas då? Roten till
det onda är undernäring och svält.
Sällskapet sprider kunskaper om
nya jordbruksredskap
och odlingsmetoder
i sin tidskrift
Hushållnings
Journal.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Växelbruket
slår igenom

Virkesbrist hotar på 1700-talet och Sällskapet propagerar för att använda sten i stället för trä till broar och inhägnader.
För att underlätta stenbyggeriet utlyser man en tävling om lämpliga redskap för att bryta och lyfta sten. En kärra från
Dalarna vinner. Många av de broar och stenmurar som blir resultatet finns fortfarande kvar runt om i Sverige.

Fyra sekel
Kungliga Patriotiska Sällskapet har bidragit till
framsteg för svenskt jordbruk, industri, näringsliv
och forskning under fyra sekel.
Kungliga Patriotiska Sällskapet grunda-

I dag stöder Kungliga Patriotiska Sällskapet

des 1766 ”till konsters, slöjders och rikets
näringars uppmuntran”. Sällskapet blev
snabbt en mötesplats för Sveriges mest framstegsvänliga vetenskapsmän och näringslivspersoner, exempelvis Carl von Linné, Jöns
Jacob Berzelius och Niclas Sahlgren. På
1700-talet var ordet patriot starkt positivt
värdeladdat. Det användes om personer som
arbetade för det allmännas bästa, inte bara
för egen vinning.
I tidens anda arbetade man för att effektivisera jordbruket, men också för att utveckla
det fattiga Sveriges näringsliv. Senare tillkom
insatser för folkbildning.

landets utveckling genom bidrag till bland
annat vetenskapliga symposier, publicering,
utställningar och sociala ändamål. 2016 beviljades 15 miljoner kronor från Kungliga
Patriotiska Sällskapets understödsfond och
Fredrik Björns donationsfond. Under vår tid
har sociala frågor och integration allt mer
kommit i blickpunkten vid sidan av näringsliv
och vetenskap. 2016 beviljades exempelvis
bidrag till lägerverksamhet för Maskrosbarn
och Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa samt till förebyggande verksamhet
mot hedersvåld till Riksorganisationen Glöm
aldrig Pela och Fadime.

Visste du att ...

äldre kvinnor som arbetat länge inom vården i
Stockholm har möjlighet att ansöka om bidrag från Fredrik Björns donationsfond?

Medaljbelöningar
edal
aj
I dag delar Sällskapet ut exempelvis M
Medalj
alj,
för betydande gärning, Kulturarvsmedalj,
Hantverksmedalj, Trädgårdsmedalj och
medalj
Fostrargärningsmedalj och Näringslivsmedalj.
Arbetsgivare har möjlighet att premiera
anställda med medaljen Uppskattad arbetsinsats. Medaljen finns också som miniatyr
på armband.

Alkoholsvagare
Skörbjugg är en
sjukdom som drabbar den fattiga befolkningen, men är
också ett problem för
sjöfarten. Hovläkaren
och folkhälsoreformatören Abraham
Bäck propagerar
1793 för fruktodling
och bär som hjortron
och lingon: ”Så
länge som frukter
och växter fås,
insjuknar ingen
i skörbjugg”.

Den utbredda dryckenskapen är
ett stort problem och driver dessutom upp priset på brödsäd.
Kemisten Jöns Jacob Berzelius
får Patriotiska Sällskapet att stödja
arbetet för folknykterhet och
1832 framställer Sällskapet en
prisfråga om
bästa sättet för
att framställa öl
och svagdricka
– detta för att
få fram alternativ till brännvin.

S
Skeppsbygge

Foto: Colourbox

Kan man få ekar att växa
böjda så att de kan användas
d
direkt till skeppsbyggen? Sven
Rörström, trädgårdsmästare i
Karlskoga, diskuterar frågan
med skeppsbyggmästaren
Fredrik af Chapman i Hushållningsjournalen 1782.

Stipendier och bibliotek
1864 börjar Sällskapet dela ut stipendier till ”begåvade
studeranden vid de praktiska läroverken”, bland annat
för utbildningsresor. Också skickliga uppfinnare
får resestipendier. 1863 börjar Sällskapet stödja
sockenbibliotek. Fram till 1906 får150 kommuner
bidrag till inrättande av folkbibliotek.

Foto: Colourbox

av framsteg

1806 propagerar Jean Eric
Gerss för växelbruk i Sällskapets
tidskrift, metoden att omväxlande
odla spannmål och vallväxter på
åkermark. När växelbruket slår
igenom bidrar det till avsevärt större
skördar. Det gula och gröna i
Sällskapets medaljband symboliserar
just spannmål och vall. Tack vare
jordbrukets tekniska framsteg och
effektivare odling kan folkmängden i Sverige fördubblas mellan
1750 och 1850.

www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Kungl. Hovstaterna 5

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kungl. Hovstaterna

SOMMARLOV FÖR HÄSTARNA

SOUVENIRER

KUNGLIGA KRONOR

Hästarna på Hovstallet har sommarlov från den
3 juli, men finns i stallet igen från 10 juli.
Hovstallets innergård med trädgård, butik
och kafé har öppet hela sommarsäsongen.

Köp med dig en spännande souvenir eller bok från
Slottsboden i Hovstallet.

I Kungliga slottets källarvåning finns Skattkammaren med Sveriges kungliga kronor.
Här finns exempelvis Lovisa Ulrikas krona,
som har en spännande historia.

HOVSTALLET

.

• Den unika samlingen med 50
spännande vagnar
på Hovstallet.
• Hovstallets
praktfulla uniformer och seldon.

PA KUNGLIGT UPPDRAG
Klockan är tio, det är måndag
förmiddag och i Hovstallet
förbereder man sig för en av
årets viktigaste arbetsinsatser:
ett statsbesök från Kanada.
Åtta hästar ska dra två paradvagnar med Kungaparet
och det gästande generalguvernörsparet i kortege till
Kungliga slottet.

UTANFÖR ÄR DET fullt pådrag med polisbilar och avspärrningar. Inne i stallet på
Väpnargatan är stämningen lugn. Seldon
klirrar, annars är det tyst. Kavaljerskusken
Markus Henriksson selar på halvblodet Favorit
med lugna, vana, effektiva rörelser.
– Vi gör det här nästan dagligdags, så det
tar inte så lång tid. En halvtimme tar det att
sela på alla hästar.
Han känner efter så seldonen sitter som de
ska, justerar lite till och borstar sedan igenom hästens pannlugg. Så avslutar han med
skygglappar och en huva med öronskydd.
Insidan av Hovstallets tegelbyggnad är ljus
och luftig, med smäckra järnpelare och stora
boxar åt de omkring 20 hästarna. Ovanför
boxarna hänger namnskyltar; Favorit, Galant,
Dandy. Hästnamnen i Hovstallet har gamla
anor, vissa har funnits med sedan 1600-talet.
Förr var det ett riktigt slitgöra att arbeta

Alla Hovstallets
hästar är mörkbruna halvblod
som är ungefär
170 centimeter
i mankhöjd.

som kusk. Dagens anställda på Hovstallet
är högt kvalificerade och har gått igenom treårig hippologutbildning eller motsvarande.
Sju av åtta är kvinnor. Det är en liten, samtrimmad organisation.
– I dag är Hovstallet en nästan helt kvinnodominerad arbetsplats. Det är väldigt viktigt
att vi fungerar som grupp. Alla är lika viktiga,
säger Sofia Alvsommar, kavaljerskusk.
I DAG, NÄR det är statsbesök, används de

allra finaste vagnarna. Kungen och Kanadas
generalguvernör David Johnston åker i sjuglasvagnen, en paradvagn från 1897 med
kronor på taket. Drottningen och generalguvernörens fru Sharon Johnston åker i Karl
XV:s paradkupé från 1859. Vagnarna glimmar av lackat trä, siden, förgyllningar och slipat glas. De är tunga (sjuglasvagnen väger 1,2
ton), men bekväma att åka i. På varje vagn

Lisa Elmqvists färska e-handel
Det är med stor portion glädje vi välkomnar
dig till Lisa Elmqvists färska e-handel, där
du även finner varor från vårt systerföretag
Husmans Deli. Här har vi lagt ned lika mycket energi
och omtanke på att tillgodose alla behov och önskemål som vi gjort för våra kunder och gäster sedan
starten 1926.
Vi har kort och gott skräddarsytt en matupplevelse
som skall passa olika behov och situationer, men med

en given gemensam nämnare – samma höga kvalitet
och service som du finner hos oss på plats. På vår
e-handel, Mat Online, kan du handla allt från fisk till
kött i form av styckevaror, matkassar, presenter, hela
menyer och mer därtill.
Dessutom levererar vi dina varor till bostaden,
kontoret, landet eller utomlands.
Smaklig måltid!

ÖSTERMALMS SALUHALL • TEL 08 553 404 00 • WWW.LISAELMQVIST.SE
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VAKTPARADEN

SOMMARCAFÉ

6 JUNI I KUNGLIGA HAGA

Under sommarhalvåret marscherar eller
rider vaktparaden med musikkår fram till
Kungliga slottet med vaktavlösning
12:15 vardagar och 13:15 helgdagar.

Hungrig? Under sommarsäsongen är Hovstallets
sommarcafé öppet på innergården
med kaffe, saft och bakverk.

Fira nationaldagen i Hagaparken tillsammans
med Kungliga Operan. Storslagen och festlig
föreställning i det gröna. Medtag picknickkorg!
Läs mer på operan.se/haga

GUSTAV III:S PAVILJONG
Kungaparet tar emot det gästande
generalguvernörsparet från Kanada
på Hovstallets gård. Eftersom det är
statsbesök används Sjuglasvagnen
tillsammans med paradseldon och
paraduniformer från 1870-talet.

Antikinspirerade sullastolar i Gustavv
III:s paviljong – och på Haga slott där
Kronprinsessan och hennes familj bor.

Italiensk inspiration i
Gustav III:s paviljong

finns förutom kusken två personer vars uppgift är att hjälpa kungaparet och deras gäster.
Det är dags att värma upp. Fyrspannen kör
varv efter varv på innergården, där redan
Livgardet till häst har ställt upp med sina
ekipage. 18 hästar rids i första trupp, ytterligare 18 i andra. De av Hovstallets ekipage
som ska fungera som förridare ansluter.
Bakom första vagnen rider hovstallmästaren och vakthavande major från Livgardet,
bakom andra vagnen rider stallmästaren
och en major från Livgardet. Dessutom tillkommer ridande poliser. Totalt är det ett 80-tal
hästar. Till slut befinner sig alla i rätt ordning. Kungaparet anländer, sedan generalguvernörsparet. Livgardets trumpetare blåser
startsignal och så är kortegen på väg.
När den gästande generalguvernören hedras
med hästdragen kortege genom Stockholm,
följer man en tradition som går hundratals år
tillbaka i tiden. I Europa är det bara Sverige,
Storbritannien, Nederländerna och Danmark
som fortfarande håller denna tradition vid liv.
De tunga vagnarna svänger med enorm
precision genom den trånga porten till
Väpnargatan. Kortegen slingrar sig längs
Strandvägen och Nybrokajen. Hästarna i fyrspannen rör sig som en helhet, smidigt och
jämnt. Kortegen ökar takten bort mot Norrbro. Åskådarna, en blandning av intresserade

personer och förvånade turister, blir allt fler.
Ekipagen rör sig via Slottskajen och Skeppsbron och tar sats uppför Slottsbacken.
Slutligen saktar de av mot Inre borggården
och den högtidliga välkomstceremonin.
Så startar det officiella programmet, som
Kungen, med sina 43 års erfarenhet av statsbesök, har låtit Kungl. Hovstaterna utforma i
samarbete med Utrikesdepartementet, den
kanadensiska ambassaden och andra experter.
– Kungen och Drottningen är djupt engagerade i detta och lägger mycket kraft på
förberedelser så att statsbesöket ska bli så
givande som möjligt, berättar förste hovmarskalk Mats Nilsson.
Under sina fyra dagar i Sverige
kommer generalguvernören och
hans följe att möta ett tvärsnitt av
det svenska samhället; politiker,
forskare, entreprenörer, kulturutövare och vårdpersonal.
– Personligen tror jag att det
är väldigt viktigt att träffas på
alla nivåer, säger Mats Nilsson.
– Kanske behövs det
i dag mer än någonsin.

ÖPPETTIDER:
Vid guidad visning
från 13 jan–4 juni,
21 aug–2 sep,
8 sep–10 dec.
Öppet 10 juli–20
aug, dagligen. Se
tider på webbsidan.
3–10 juli är hästarna på grönbete.
Inträde: Vuxna
100 kr, studerande
& barn 7–17 år 50
kr, barn 0–6 år fri
entré. Servering:
Ja, 10 juli–20 aug.
Hitta hit: Väpnargatan 1. T-bana
Kungsträdgården
eller Östermalm.
Slottsbutik: Ja.
➤ www.hovstallet.se
e

Paraduniformerna
som används vid
högtidliga tillfällen
är från 1870-talet.

1783–1784 gjorde Gustav III en resa som kom att påverka den
svenska inredningskonsten och bidra till en ny, stramare inredningsstil som i Sverige ofta kallas den sengustavianska stilen
och fortfarande påverkar hur vi inreder våra hem.
Att göra en europeisk bildningsresa och besöka de arkeologiska utgrävningarna i Herculeanum och Pompeji var något av
ett måste för en bildad intellektuell i dåtidens Europa. Många
unga adelsmän gjorde en sådan resa, men det var knepigare för
en kung, som delvis var tvungen att resa inkognito. Gustav valde
att kalla sig ”greven av Haga” under sin resa då han bland annat
besökte Paris, Florens, Venedig och Rom.
Men kanske var höjdpunkten Neapel där Gustav besteg vulkanen
Vesuvius sittande i bärstol, och framför allt besökte ruinstäderna
Pompeji och Herculeanum. Dessa städer begravdes vid ett stort
vulkanutbrott år 79 e.Kr. och utgrävningarna av dem gjorde stort
intryck på 1700-talets människor. Den sofistikerade stil som man
upptäckte vid utgrävningarna blev en stor
trendsättare och påverkade allt ifrån arkitektur och litteratur till mode och inredning.
I Gustav III:s paviljong på Haga märks det
antika italienska inflytandet tydligt.
Rummen pryds av kolonner och antika
motiv. I paviljongen finns en divansoffa, ett
exempel på turkisk exotism i sengustaviansk dräkt, som kanske kan sägas vara
föregångaren till dagens bekväma tv-soffor.
Här finns också en unik stolmodell, sulGustav III fascinelastolen, som är direkt hämtad från antika
rades av utgrävningförebilder. Stolmodellen är stark och djärv
arna i Pompeji.
i sitt formspråk, men samtidigt bekväm att
sitta i, perfekt för en kung som strävade
efter ”eviga” och upphöjda ideal.
Sullastolen blev aldrig en särskilt vanÖPPETTIDER:
lig stolmodell i Sverige, kanske ansågs
den allt för extrem. Men Kronprinsessan,
15 jun–13 aug
som har sin bostad på Haga slott, ett stenVisning kl. 12, 13,
kast från Gustav III:s paviljong, har valt att
14 & 15.
möblera med just denna stolmodell.

Vad har hänt på våra kungliga slott?
Läs om prinsessor, prinsar och barnhusbarn, hemliga kupper,
uppstoppade lejon och gömda skatter ...
Här finns fantastiska berättelser – och allt har hänt på riktigt!
Berättat av Gitten Skiöld och Magnus Bard.

En bok för alla åldrar!
➤ Säljs i slottsbutiker, på museer, i bokhandeln och nätbokhandeln. Boken finns även i engelsk version.
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GIFT DIG PÅ ETT SLOTT

Besök Confidencen

Kaffe i slottsparken

Visste du att det går bra att gifta sig i Ulriksdals vackra
slottskapell? Kapellet vid Edsviken invigdes på drottning
Lovisas namnsdag 1865. Här kan du även låna en unik
brudkrona. kungahuset.se/slottskyrkorna

Missa inte att besöka Sveriges
äldsta rokokoteater, Confidencen
på Ulriksdal. Guidade visningar
15 juni–13 augusti.

Njut av en skön fikastund
på Ulriksdals slottscafé med
uteservering i slottsparken.
Hundar särskilt välkomna!

ULRIKSDALS SLOTT

KUNGLIG ODLING
Under barocktiden var Ulriksdals slottsträdgård en av de mest påkostade
i Sverige. På 1700-talet odlades
exotiska växter och under 1900-talet
präglades Ulriksdal av Gustaf VI
Adolfs stora trädgårdsintresse.

I Orangeriet
från 1600-talet
finns förutom
växter även fantastiska skulpturer. I Orangeriets
portik brukade
den blomsterälskande Gustaf VI
Adolf sitta om
vårarna.

PÅ DEN TID när Ulriksdal fortfarande hette

Missa inte

• Vardagsrummet.
• Orangerimuseet

Jakobsdal och ägdes av den ofantligt rika
familjen de la Gardie, anlades vid Edsviken
en av Sveriges mest påkostade trädgårdsanläggningar. Här fanns parterrer, alléer, lusthus,
dyrbara importerade växter och ett orangeri
där man odlade exotiska frukter.
En noggrant anlagd och odlad trädgård representerade mycket möda och var en viktig
statussymbol. På 1660-talet köptes slottet av
drottning Hedvig Eleonora, mycket på grund
av lustparken och slottets läge nära Stockholm.
– För dåtidens människor var det viktigt
att kunna dra sig tillbaka från det brusande
livet i staden. Trädgården representerade ro,
återhämtning och vila, den var grunden i välbefinnandet och hälsan. Den ordnade naturen
i parken sågs som ett konstverk som stod i motsats till den vilda naturen, berättar Lars Ljungström på Kungliga Husgerådskammaren.
MAN KÖPTE IN mängder av exotiska växter
från utlandet. Enligt en inventering 1771
fanns i orangeriet bland annat 9 stora och 85
små apelsinträd, 7 citronträd, 59 lagerträd,
12 cypressträd, 12 fikonträd och ett granatträd.
Växterna vinterförvarades i orangeriet och bars
ut när sommaren kom, på samma sätt som
man gör än i dag.
Trädgårdsmästarna var skickliga yrkesmän
och kom ofta från Tyskland eller Holland.
Deras odlarmöda skattades så högt att man

ibland till och med lät måla av de sällsynta
växter som de lyckades driva upp. På
Ulriksdal finns till exempel en målning av
en ananas i kruka, tydligen något alldeles
oerhört år 1729. Och när Karl XII befinner
sig i fält och i ett brev ber sin syster Hedvig
Sofia skicka över några pomeranser, hade
de kanske odlats just här på Ulriksdal.
PÅ ULRIKSDAL ODLADES också mer
vanliga frukter och grönsaker för hovets behov. Där handelsträdgården finns i dag har det
funnits nyttoodlingar ända sedan 1700-talet
och ungefär där värdshuset ligger fanns en
stor köksträdgård.
Växtsamlande har en lång historia på
Ulriksdal. Kungligheter har i alla tider gett
bort och tagit emot sällsynta växter i gåva.
När Paulina Landin nyligen tillträdde som
slottsträdgårdsmästare på Ulriksdal, började hon forska i varifrån växterna i växthuset
egentligen kommer.
– Jag kände att jag hade upptäckt en skatt.
För mig var det förvånande att växtmaterial
från Gustaf VI Adolf hade överlevt.
BLAND DE kungliga växterna på Ulriksdal
finns delar av Gustaf VI Adolfs orkidésamling och ett myrtenträd som det är tradition
att kungahusets brudar tar en kvist ifrån.
Det kommer från en planta som kronprinsessan

Margareta, Kungens farmor, tog med sig
från England när hon skulle gifta sig med
den blivande Gustaf VI Adolf 1905. Plantan
hade anor från hennes farmor, brittiska drottning Victoria.
Margareta skrev böcker om trädgårdsarkitektur och älskade att omge sig med blommor. Detta typiskt engelska intresse var något
hon hade med sig hemifrån.
– Den brittiska kungafamiljens stora trädgårdsintresse kan spåras tillbaka till Victoria
och Alberts barnuppfostran. På Osborne
House, deras sommarslott på Isle of Wight,
finns fortfarande en trädgård där varje barn
hade en liten odlingslott som de fick sköta
själva, berättar Lars Ljungström.
Både Margareta, som tyvärr dog ung, och
drottning Louise, förde med sig många brittiska influenser till det svenska kungahuset.
Den svenska kungafamiljen talade engelska
med varandra, läste engelska barnböcker
för barnen och Gustaf VI Adolf tog till sig
blomsterintresset. På bilder från hans tid
syns orkidéer och vaser med snittblommor
lite här och där i rummen på Ulriksdals slott.
Särskilt älskade Gustaf Adolf
olf att vistas på
Ulriksdal under vårarna, när tusentals
usentals vårblommor och lökväxter blommade
made i
trädgården. Senare i livet satt han
gärna i sin korgstol i orangeriets
ets
portik och njöt av växtligheten.
n.

Blomstrande vårfest på Ulriksdal
Vardagsrummet, det hemtrevliga
rum som Gustaf Adolf och Louise
fick i bröllopsgåva, visar deras
engelskinspirerade, mindre
formella syn på hemlivet.
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Under
U
d 2017 pågår
å å arbetet
b t t med
d ett
tt
vårdprogram för Ulriksdals slottspark.
I vår återuppstår en del av den forna
blomsterprakten i boskén, med 65 olika
sorters narcisser och pingstliljor.

Missa inte sista utställningsdagarna av utställningen
Blomstrande Vårfest på Ulriksdal. Här visas 100 penséarter
och 150 historiska tulpaner, bland annat en tulpan från
1595, en tid då en tulpanlök kunde kosta en förmögenhet.
Utställningen visas i Orangeriet och pågår till den 1 maj.
Parken och Orangeriet kan man besöka hela sommaren.
Läs mer på www.kungahuset.se/blomstrandevårfest

ÖPPETTIDER:
Öppet 15 jun–
13 aug, tis-sön. Se
www.kungahuset.
se för visningstider.
Inträde: Vuxna
120 kr, studerande
& 7–17 år 80 kr,
barn 0–6 år fri
entré. Orangeriet
och Slottsteatern
60 kr.
Servering: Ja,
kafé i slottsparken.
Barnaktiviteter:
Aktivitetsbok,
Parkkul Quiz.
Slottsbutik: Ja.
Båtutflykt: Nej.
Bröllop: Ja,
vigslar i Ulriksdals
slottskapell.
➤ www.kungliga
www.kungligaslotten.se/
ulriksdalsslott
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Välkommen till oss, vi har öppet året runt!
Slottsträdgårdsvägen 8, 170 79 Solna

- Handelsträdgård
- Trädgårdsbutik
- Café & Restaurang
- Konferens & Festvåning

- Trädgårdsdesign
- Visningsträdgårdar
- Frilandsodling med självplock
- Växthusodling

N:o 64 Fredmans sång
Fjäriln vingad syns på Haga,
mellan dimmors frost och dun,
Sig sitt gröna skjul tillaga.
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HÄR BOR KUNGAPARET

SLOTTSBODEN
SL

GIFT DIG PÅ DROTTNINGHOLM

Drottningholms slott är bostad för Kungaparet, men större delen av slottet är öppet
för besökare. Något som utländska turister
brukar bli mycket förvånade över.

I pre
present- och souvenirbutiken Slottsboden finns chansen att köpa med sig
bode
något kungligt hem. Produkterna har
någo
anknytning till de kungliga samlingarna.
ankn

Visste du att du kan gifta dig i den
vackra Drottningholmskyrkan?
Läs mer på kungahuset.se/slottskyrkorna

DROTTNINGHOLMS SLOTT

I mitten av 1700-talet var Drottningholms
slott centrum för intensiva försök att odla
siden i Sverige. 1753 kunde drottning
Lovisa Ulrika stolt lämna över råsilke från
egenhändigt uppfödda silkesmaskar till
Kungliga Vetenskapsakademien.

DROT
LOVISA ULRIKA HADE själv skött om

silkesmaskarna och fött upp dem på mullbärsblad. 13,3 gram silke hade framställts
per 100 silkesmaskar och kvaliteten var enligt Akademiens handlingar ”så godt, mjukt
och hållfast, som någonsin det Utländska”.
Det var ett allvarligt menat försök. För
att föda silkesmaskarna hade Lovisa Ulrika
låtit plantera mullbärsträd på Drottningholm
och rekryterat en utländsk expert på silkesodling, fransmannen Jean Meaurin. Syftet
var att försöka skapa en ny industri i Sverige.
Delvis kan man säga att det lyckades.
Sverige blev framstående inom sidenvävning,
och det banade vägen för den svenska industrialiseringen. 1750 fanns 260 sidenvävstolar i
Sverige, 1766 hade den siffran stigit till 964.
Med själva silkesodlingen gick det däremot sådär. Att få silkesmaskar att överleva
är inte det lättaste i ett klimat som det
svenska. Man beställde fjärilsägg från södra
Europa och sedan gällde det att äggen
kläcktes samtidigt som bladen på mullbärsträden slog ut. När larverna hade kläckts
skulle de matas med mullbärsblad. Silkesmaskar som inte åt självmant fick man försöka mata med en fjäder eller liten pensel.

Drottningholm
ÖPPETTIDER:
Maj–sep. kl. 10–
16:30. Övriga tider,
samt visningar, se
webbsidan.
Inträde: Vuxna
130 kr, studerande
och barn 7–17 år,
65 kr, barn 0–6 år
fri entré.
Servering: Ja,
i besökscentret
och Våffelstugan
Barnaktiviteter:
Ja, massor.
Hitta hit: T-bana
Brommaplan, därefter buss 301–
323, 176 eller
177, cykelväg från
Stockholm C,
bil till Brommaplan, följ skyltar
mot Drottningholm,
parkering finns.
Slottsbutik: Ja.
Båtutflykt: Ja,
med Strömma
Kanalbolaget.
Bröllop: Ja, vigslar
i Slottskyrkan.
➤ www.kungliga
slotten.se/
drottningholm
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DROTTNINGEN VAR INTE ENSAM om
att vilja odla silke i Sverige. Flera vetenskapsmän, bland annat hennes gode vän Carl

”Så godt, mjukt
och hållfast som
någonsin det
Utländska.”

FIKAPAUS VID SLOTTET

Ta båten till Drottningholm

Hungrig? På Drottningholm kan du stilla aptiten
med kaffe, bakverk och hemlagad mat på
Karamellan vid Drottningholms slott. Här finns
också Slottsboden. Lite längre bort i slottsparken
finns Våffelstugan – inrymd i Kina slotts kök. I den
vackra parken finns också många fina picknickplatser.

Förr i tiden åkte kungligheterna oftast båt till
Drottningholm. Det kan man göra än i dag. Avnjut en dagskryssning med vackra fartyg från förra sekelskiftet som avgår från Stadshuskajen och lägger till vid slottets brygga.
Höjdpunkten är ett besök på Drottningholms slott, Kina
slott och slottsteatern. Läs mer på stromma.se
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FIRA 6 JUNI

SLOTTSKUL FÖR BARN

VISSTE DU ATT ...

Fira Nationaldagen 6 juni på
Drottningholm. Ett fullspäckat program
med musik och spännande aktiviteter
i samarbete med Ekerö kommun.

På Drottningholms slott finns aktiviteter för hela
familjen och särskilt roliga bildjakter för barn.
Välj mellan Lejonsafari, Guldjakt, Fauna och Flora.
Passar barn i åldrarna 4–12 år. Alla öppetdagar.

... världens största samling av skulpturer av
Adriaen de Vries finns på Drottningholm? Skulpturerna är krigsbyten från Prag. Museum de Vries
är öppet 27 augusti samt för förbokade grupper.

KINA SLOTT
En liten bit från
Drottningholms slott
odlades en gång i tiden
svenskt silke. I idealbyn
Kanton, med sina idylliska
trähus, skapades en
industri för lyxprodukter.

TTNINGHOLM
von Linné, vurmade för inhemsk silkesodling: ”Huru mycket silke skulle man icke då
slippa att köpa utifrån och huru många
1000:e menniskor skulle icke härigenom
kunna föda sig?”. Liknande försök gjordes
på andra ställen i Europa, bland annat av
Lovisa Ulrikas bror Fredrik den Store av
Preussen. I ett brev till Voltaire 1775 skriver
han: ”Wir haben in diesem Jahren 10 000
Pfund Seide gewonnen” (under dessa år har
vi framställt 10 000 pund silke – 5000 kilo,
red. anm.). I Centraleuropa fanns en framgångsrik lyxindustri som tillverkade sådant
som porslin, spetsar och exklusiva textilier.
Samtidigt var Sverige ett relativt fattigt land
med ytterst få industrier, och man kan se silkesodlingen på Drottningholm som ett försök att utveckla det svenska näringslivet.
Tidens fascination för det kinesiska och
österländska spelade också in. Kina ansågs
vara ett land av rikedom och själslig harmoni. Att dricka te i importerade kinesiska
koppar, klädd i siden och omgiven av utsökta
kinesiska föremål var höjden av förfining.
NÄRA KINA SLOTT på Drottningholms
slottsområde lät Lovisa Ulrika bygga en
mönsterby för manufakturer, Kanton, där
silket skulle förädlas. Hit rekryterade hon
utländska experter och här lät hon skapa en
idealisk livsmiljö där de nya industrierna
skulle växa fram. Tanken påminner starkt
om våra dagars science parks. Man ska inte
låta lura sig av de vackra trähusen och den
idylliska miljön; här fanns nämligen en ansenlig del av 1700-talets hightech i form av
manufakturer. Här fanns bland annat en vapensmedja och ett framgångsrikt sidenväveri,
men också ”en Silkesstrump-fabrique, en

• Sidenskåpet,
en gåva till
Gustav III.
• Kanton, den
idylliska trähusbebyggelsen i
slottsparken.
• Lovisa Ulrikas
bibliotek, som
visar hennes
intresse för
vetenskap.

siden-Band-fabrique, en Knöppel-Schola eller
Fabrique hwarest fattiga unga Flickor af en
ifrån Brabant införskrifwen Läromästarinna
underwisas i förfärdigandet af de finaste
Bruxelleske Spetsar”.
KANTON SKULLE VARA en kunglig före-

bild för industriell verksamhet i Sverige. De
som levde i idealbyn var ålagda att alltid klä
sig propert, om de skulle få fint besök. 1762
visades till exempel en grupp riksdagsmän
runt på Kanton. De blev vederbörligen imponerade och drottningen fick beröm för sin
silkesmaskavel. Fyra år senare var det återigen dags för studiebesök. Då överlämnade
drottningen drygt två kilo egenodlat silke.
Drottningens försök med silkesodling
pågick i över fjorton år, men det tycks inte
ha producerats några stora mängder siden på
Drottningholm. Det svenska klimatet lämpar
sig inte särskilt väl för de mullbärsträd som
krävs för att silkesmaskar ska trivas. Men
kvar på Drottningholms slott finns fortfarande
ett skåp med silkesprover som påminner om
denna tid i slottets historia.

På Drottningholm står ett
märkligt skåp. Det skänktes
1781 till Gustav III från
silkesfärgaren Adrian Hardt.
Skåpet har inläggningar som
skildrar de olika stegen i
silkesfärgning och innehåller
prover på silke i regnbågens alla färger.

SLOTTSTEATERN
Drottningholms unika slottsteater,
först byggd av Lovisa Ulrika, är en
unikt välbevarad 1700-talsmiljö.
Komplett med kulisser, kostymer,
åskmaskin och loger. Boka biljett
till föreställningarna på dtm.se

Kinesiska
föremål och
europeiskt
1700-tal
möts på
Kina slott.
I bakgrunden
syns engelska
sash windows.

Drömmen om Kina
Som en röd lackask, exotiskt och fantasieggande,
dyker Kina slott upp bland träden i Drottningholmsparken. Men hur kinesiskt är det egentligen?
En julikväll 1753 överraskades drottning Lovisa Ulrika med en
fantastisk födelsedagspresent. I bortre delen av Drottningholms
slottspark hade kung Adolf Fredrik i all hemlighet låtit uppföra ett
lustslott i kinesisk stil. Vid den här tiden var allt kinesiskt högsta
mode. Under 1700-talet förde de ostindiska handelskompanierna
in mängder av te, kryddor, siden, porslin och exklusiva konstföremål
till Europa. Kina framstod som ett exotiskt sagoland, delvis för att
det i princip var stängt för utlänningar.
Kina slott är unikt välbevarat, men faktum är att det vid den
här tiden uppfördes flera liknande anläggningar runt om i Europa.
Lovisa Ulrikas syskon och släktingar hade flera stycken, och
brevväxlade entusiastiskt om kinesisk arkitektur.
Kina slott är fantasin om det kinesiska. Men slottet är egentligen mer europeisk rokokobyggnad än typiskt kinesisk. Flera av
interiörerna har den svensk-engelske arkitekten William Chambers
ritningar av kinesiska byggnader som förebilder. Och kanske är
William Chambers orsaken till att Kina slott har utrustats med
typiskt engelska så kallade sash windows?
När Nathaniel Wraxall från engelska Ostindiska Kompaniet
såg byggnaden 1775 skrev han: ”I trädgården har änkedrottningen
nyligen byggt ett litet lustslott ... i den stil
som vi vanligen kallar kinesisk. Bortsett
från att några mandariner och kinesiska
vaser hör till denna stil, om vilken vi egentKina Slott
ligen knappast vet någonting, kan det
ÖPPETTIDER:
lika väl kallas en europeisk byggnad ...” .
Maj–aug,
kl. 11–16:30.
Inuti slottet samsas kinesiskt inspireSep, 12–15.30
rade svenska möbler i rokoko med imInträde: Vuxna
porterade kinesiska föremål. Flera av rum100 kr, studerande
men har fortfarande kvar sina ursprungliga
och barn 7–17 år,
väggbeklädnader av kinesiskt siden och
50 kr, barn 0–6 år
papper. Här finns lackskärmar, glasmålfri entré.
ningar, porslin och andra prydnadsföremål, många troligen importerade av
Audioguide: Ja.
svenska Ostindiska Kompaniet.
➤ www.
kså ännu äldre
Men här finns också
kinaslott.se
issa är från Hedvig
kinesiska föremål. Vissa
ning Kristinas tid, då
Eleonoras och drottning
porslin var ofattbart dyrbart.
Kinesiska turister tjusas av
Kina slott, men känner inte
riktigt igen sig. Bland annat
har drakarna vingar, vilket
kinesiska drakar inte har.

Världsarvet Drottningholm
Unikt välbevarat

Hela Drottningholms slottsområde med Drottningholms och Kina slott, teatern och parken finns med
på Unesco:s världsarvslista över platser av omistligt värde för mänskligheten.
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Missa inte
• Gästboken, som
finns i ett rum på
Tullgarn, där hela
den ryska tsarfamiljen har skrivit
sina namnteckningar.
• Stora matsalen,
där de åt lunch.

:

:

.

TULLGARNS SLOTT

PA SLAKTBESOK
EN VACKER SOMMARDAG den 28 juni
1909 kom världshistorien till Tullgarn. Den
ryske tsaren Nikolaj II:s 112 meter långa
yacht Standart, inredd med mahogny och
kristallkronor, lade till vid Tullgarns slott,
mitt i den sörmländska sommaridyllen.
Händelsen var inte riktigt så häpnadsväckande som man skulle kunna tro. Den svenska
kungafamiljen har släktband med den ryska
tsarfamiljen, bland annat genom drottning
Victoria och kronprinsessan Margareta, och
året innan hade Gustaf V:s och drottning
Victorias näst äldste son Wilhelm gift sig med
den ryska storfurstinnan Maria Pavlovna.
Så bortsett från den oundvikliga pompa och
ståt som alltid följde tsarfamiljen, var det
delvis ett släktbesök som det handlade om.
VID SEKELSKIFTET 1900 sjöd det under
ytan på många ställen i Europa. Samtidigt
som många rika utvecklade en provocerande lyx, levde den stora massan av arbetare
under eländiga förhållanden. En våg
av attentat svepte genom Europa. I
Stockholm sköts en svensk officer
i paraduniform av en anarkist som
troligen misstog honom för att
Visste du att ... du kan lägga till
vid Tullgarns brygga med båt?

Te i parken för tsarfamiljen och svenska
kungligheter. En avancerad affär med stora
hattar, vita linnedukar, bästa porslinet och
delikata bakverk, kanske bakade på plats
i det omfångsrika slottsköket.

vara tsaren. Kvällen innan tsarfamiljens ankomst till Tullgarn anlände därför en grupp
detektiver för att genomsöka slottet och säkra
parken. Sedermera fick flera svenska konstaplar ryska ordnar för sina insatser.
Efter militära hedersbetygelser med flaggor,
parader och nationalhymner kunde tsarfamiljen äntligen kliva iland vid Tullgarns slott.
Halv ett var det dags för en välbehövlig lunch
inne på slottet, halv tre var det dags för en något mer avslappnad programpunkt; picknick
och promenad i den vackra slottsparken, med
dess kanaler, holmar, broar och blomsterprakt,

något som ansågs passa även de yngre kungligheterna. Tsaren hade med sig alla sina fem
barn, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia och den
femårige Alexej. Klockan sju bjöd kejsarparet
på ”familjediné” på Standart och vid tio var det
så dags för tsarfamiljens avfärd, med alla tillbörliga hedersbetygelser.
I biljardrummet på slottet hänger en rysk
målning som visar avskedet från Tullgarn den
28 juni 1909. Det blev sista gången tsarfamiljen besökte sina släktingar i Sverige. 1917 utbröt revolutionen i Ryssland och ett år senare
hade hela den ryska tsarfamiljen mördats.

ÖPPETTIDER: Guidade turer. Maj
och sep, lör–sön kl. 11–15, juni–aug,
tis–sön kl. 11–16. Inträde: Vuxna 100
kr, studerande och barn 7–17 år 50 kr,
barn 0–6 år fri entré. Servering: Ja, kafé
och restaurang finns i anslutning till slottet.
Barnaktiviteter: Ja, aktivitetsspår.
Hitta hit: E4 söderut mot Nyköping,
avfart Tullgarn. Slottsbutik: Ja.
➤ www.tullgarnsslott.se

Kunskap för livskvalitet
Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottning
Silvia som tidigt uppmärksammat behovet av utbildning inom demensområdet. Demens är idag en av de största folksjukdomarna. Kunskap
om symtom, metoder och strategier för att stödja den drabbade och närstående är avgörande för god vård och omsorg.
I samarbete med Sophiahemmet Högskola utbildas Silviasystrar och
Silviasjuksköterskor. I samarbete med Karolinska Institutet utbildas
Silviaarbetsterapeuter, Silviafysioterapeuter och Silvialäkare. Allt fler vårdoch omsorgsenheter runt om i landet erhåller Silviahemmets certifikat.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Rojalistiska Föreningen

Den 14 juni 2016 tog Silviasjuksköterska Yuko Hasegawa Elg emot brosch och diplom
av H.M. Drottningen. I juni 2017 delas den 600:e Silviasysterbroschen ut till en
undersköterska efter två års studier på halvfart.

Rojalistiska Föreningen är en riksomfattande, ideell och
partipolitiskt obunden sammanslutning, vars målsättning är
att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i
Sverige som en omistlig del i tradition och statsskick.
Som medlem i Rojalistiska Föreningen hjälper du oss att
sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket,
dess historiska förankring och nuvarande ställning.

Stöd gärna vår verksamhet!
Medlemskap 200 kr/år
inkluderar tidskriften Rojalisten
Plusgiro 10 10 06-5

Bankgiro 699-2960

Valhallavägen 128 114 41 Stockholm
Tel. 08-783 67 64 (svarare)
www.rojf.se

info@rojf.se

Stiftelsen Silviahemmet® | www.silviahemmet.se
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ÖPPET SLOTT 6 JUNI

GIFT DIG PÅ STRÖMSHOLM

FÖRE BRANDEN

Den 6 juni har Kungliga slottet fri entré och
öppnar sina dörrar för massor av spännande
aktiviteter som passar både stora och små.
Programmet finns på kungligaslottet.se

Visste du att du kan gifta dig på sagoslottet
Strömsholm? Det vackra slottskapellet ligger
högst upp i slottet. Läs mer på kungahuset.
se/slottskyrkorna

På Museum Tre Kronor i Kungliga
slottets källare vandrar du genom
historien om det gamla slottet som
förstördes i en brand 1697.

Karl XI:s galleri

:

KUNGLIGA SLOTTET

SLOTT I VARLDEN
Det mest praktfulla rummet i Kungliga slottet i Stockholm är kanske Karl XI:s galleri.
Den som har sett bilder av spegelsalen i Versailles ser likheterna direkt. Det är
ingen slump. Många av konsthantverkarna hade tidigare arbetat just i Versailles.
mängd länder; gipsgjutare från Italien, glasmästare och skulptörer från Tyskland, och
snickare och bildhuggare från Frankrike.
Under byggtiden måste slottsbygget ha
varit ett sammelsurium av hundratals hantverkare som talade en mängd olika språk;
franska, italienska, tyska, holländska. För att
uppnå den höga klass som anstod en europeisk stormakt krävdes utländska experter.
Tidigare hade man hämtat konstnärlig
kompetens till slottsbyggen från Holland,
Flandern och Tyskland. Men Tessin började
medvetet rekrytera franska skulptörer och
konstnärer. Många hade deltagit i bygget av
Versailles. Totalt handlade det om ett 20-tal
skickliga franska målare, skulptörer som
kunde utföra avancerade ornament i sten och
trä, samt brons- och gipsgjutare. Tessin ville
ha ett samtrimmat arbetslag som behärskade
le bon goût, den goda smaken.
För att locka dessa utländska experter till
Sverige erbjöds de mycket goda villkor. Den

franske skulptören Chauveau fick till exempel
1000 daler silvermynt per år. Som jämförelse
betalades en styrman 24 daler silvermynt per
månad och den tyskfödde hovmålaren David
Klöcker Ehrenstrahl 1 200 om året. Kungen
stod för resekostnaderna samt ”hushyra,
weed och ljus”.
Dessutom kom hantverksgesäller från andra
länder på eget initiativ för att delta i det stora
slottsbygget, en tradition som faktiskt lever vidare än i dag. Till de stora fasadrenoveringar
som pågår på Kungliga slottet just nu har flera
tyska stenhuggargesäller kommit vandrande.
TESSIN INSPIRERADES AV sina besök i

Frankrike och Italien. Mycket i Karl XI:s
galleri påminner starkt om spegelgalleriet i
Versailles, inte minst hur speglar används.
Att belysa stora salar var svårt, men speglar
återkastade dagsljuset så att rummet förblev
ljust länge. Och när de tända ljuskronorna
reflekterades kvällstid i speglarna, blev effekten dubbelt så slående. Karl XI:s galleri är

Foto: Myrabella / Wikimedia Commons

I SLOTTET FANNS specialister från en

Många av de franska konsthantverkare som skapade
Karl XI:s galleri på Kungliga
slottet (tv) hade arbetat med
spegelsalen i Versailles (th).

mindre än spegelsalen i Versailles, 47 meter
lång och 6 meter bred jämfört med 73 gånger
10 meter, men spegelglasen, som var mycket
dyra, är faktiskt större i den svenska salen.
Också dekorationerna i Karl XI:s galleri
har stora likheter med spegelsalen i
Versailles. I mittplafonden syns det särskilt
tydligt. Här har konstnären ersatt Ludvig
XIV med Karl XI i en snarlik målning.
Här och där finns ledtrådar till vad kungen
ville förmedla. På en plats finns till exempel
den latinska texten ”Praestat pax mille triumphis”, ”Fred är bättre än tusen segrar”.
Karl XI fick aldrig se det praktfulla galleriet stå färdigt. Och när hans son Karl XII
dog i fält blott 36 år gammal, hade Sverige
hamnat i ekonomiska svårigheter som innebar att man fick vänta många år med att fortsätta slottsbygget.
Det sägs att när Tessin 1728 ville övertyga
rådsherrarna om att ta den stora kostnaden
att fullfölja slottsbygget, var det till Karl XI:s
galleri han tog dem för att visa hur praktfullt
slottet skulle kunna bli. De gick med på utgifterna.

ÖPPETTIDER:
Öppet dagligen
Maj–sep kl. 10–17
Inträde: Vuxna
160 kr, barn 7–17
år och studerande
80 kr, barn 0–6 år
fri entré.
Servering:
Sommarkafé.
Barnaktivitet: Ja.
Audioguide: Ja.
Hitta hit:
T-bana Gamla
stan, buss 2, 43,
55, 71 eller 76
till Slottsbacken.
Slottsbutik: Ja.
➤ www.kungliga
slottet.se

STRÖMSHOLMS SLOTT
Ända sedan Gustav Vasa bedrev hingstavel på
Strömsholm har Strömsholms slott präglats starkt av
hästar. Karl XI, som kanske var den mest hästkunnige
svenske monarken någonsin, engagerade sig i hästaveln på Strömsholm och hit kom flera av hans dyrbara
utländska hästar.
Karl XI älskade sina hästar så mycket att han lät
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hovmålaren Ehrenstrahl måla av flera av dem. I rikssalen
på Strömsholms slott hänger sju av dessa hästporträtt.
1600-talets välutbildade stridshästar kunde rädda livet
på sin ryttare på slagfältet. De var oerhört dyrbara och gavs
ofta i gåva mellan kungligheter. Från den spanska drottningen fick Karl XI ett tiotal spanska hästar som ansågs

vara de absolut bästa vid den här tiden. Kungens favorithästar Stenbock och Favorit Hispanicus kom just från
Spanien. Från den franske kungen fick Karl minst en berberhäst, Precieux var en sådan häst. Hästar kom också från
andra håll. Sultan och Vezir var gåvor från fältmarskalken
Bielke, som hade tagit dem som krigsbyte när han deltog i
den österrikiska arméns fälttåg mot den turkiske sultanen.
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MUSIK PÅ SLOTTEN
Slottskyrkornas konserter är öppna för alla. I Riddarholmskyrkan ges under sommaren
konserter med gregoriansk musik och barockmusik. Sommarmusiken på Gripsholm
inleds i maj. Musikserien Ton och Reflektion i Ulriksdals Slottskapell under juni månad.
Sommarmusik i Drottningholm under juli månad. Läs mer på www.kungahuset.se

Kungliga slottet

Tre favoriter från
skattkammarsamlingen

Under sommarsäsongen har Kungliga
slottet öppet dagligen, med fri rundvandring, utställningar och guidade
turer. Under sommaren har också slottets
kafé på Inre borggården öppet med
kaffe, juice, bakverk och lättare luncher.
Vaktparaden lockar många.
Vaktavlösningen sker klockan 12:15
vardagar och 13:15 helgdagar.
Slottsboden har förstås också öppet.

Det här oerhört storslagna saltkaret är från 1600-talet. Det är
skulpterat av elfenben efter
teckningar av den nederländske konstnären Rubens och
köptes in av drottning Kristina.

Kaffe och bullar på sommarkaféet
på Inre borggården – kan det vara
något?

De här silvermonterade
Den
po
pokalen är tillverkad av en
ko
kokosnöt, mycket exotiskt vid
16
1600-talets slut. Kokosnöten
ko
kom kanske från Sydostasien.

Det här strutsägget med
skämtsamma
hyllningsverser fick Lovisa
Ulrika vid
1700-talets
mitt.
Strutsägget
kommer
kanske
från Afrika.

• Gustav III:s paradsängkammare,
skapad av svenska och franska
hantverkare. Här dog kungen för
225 år sedan.
• Skattkammarsamlingen i Festvåningen
– med spännande föremål från världens alla hörn.

H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare

Utställning av nominerade bidrag
28 april - 25 juni 2017
Gustav III:s Antikmuseum
Kungliga Slottet
www.kungahuset.se/dentänkandehanden
#dentänkandehanden

Unga tecknare

Dining Cruises at Sea
LUNCH
Vårens stora utställning på
Kungliga slottet lyfter fram unga tecknare. Utställningen ”Den tänkande
handen” är ett samarbete mellan Kungl.
Hovstaterna och Konstakademien och
kommer att visa ett tiotal bidrag till
H.M. Konungens stipendietävling
för unga tecknare. Teckningarna
visas i Gustav III:s antikmuseum på
Kungliga slottet, i samspel med de
antika statyer som Gustav III köpte
med sig på sin Italienresa 1783.
Vid Kungens födelsedag 2016
instiftades en stipendiefond för unga
tecknare. Tävlingen är öppen för unga
tecknare som arbetar med visuell
gestaltning inom exempelvis konst,
arkitektur, mode, illustration eller spelutveckling. Tre stipendiater kommer
att utses och tilldelas 100 000 kronor
vardera. ”Den tänkande handen” kommer
att vara årligen återkommande.

• B RU N C H • D I N N E R

Enjoy fantastic food and the beautiful

archipelago on board our classic boats.

På det fascinerande
Strömsholms slott finns
många spår av
svenska
monarkers
hästintresse.

ÖPPETTIDER: 13–31 maj: lör, sön, helgdag,
kl. 12–16, juni & aug: dagligen 12–16, juli: dagligen kl. 12–17. Inträde: Vuxna 100 kr, studerande
& barn 7–17 år 50 kr, barn 0–6 år fri entré.
Servering: Ja, slottskafé. Hitta hit: E18 till
Västerås, avfart 252 mot Strömsholm, besöksparkering finns. Slottsbutik: Ja.
Bröllop: Ja, vigslar i slottskapellet.
➤ www.stromsholmsslott.se

LUNCH

• Mar 31 – Oct 22 • fr. SEK 160
Incl. boat cruise. À la carte menu on board.

BRUNCH

• Sat & Sun, year round • SEK 520
Incl. boat cruise and buffet. Sat & Sun, year round.

DINNER

• Feb 9 – Nov 17 • fr. SEK 200
Incl. boat cruise. À la carte menu on board.

Kungl. Hovstaterna 15

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kungl. Hovstaterna

GRÖNA UPPLEVELSER

GUSTAV III:S SERVIS

MUSIK PÅ GRIPSHOLM

Följ med på en trädgårdsvandring eller en naturvandring i
Hjorthägnet. Eller lyssna till ett föredrag om pelargoner
eller biodling. Gröna upplevelser på Gripsholm 27–28
maj. Biljetter säljs i Slottsboden samma dag.

Gripsholmsservisen är eftertraktad av samlare, men visste du att
du kan köpa mindre dyra kopior
av servisen i Slottsboden?

Missa inte sommarens klassiska konserter på
Gripsholm. Några tips: Bellmandagen i Hjorthagen
23 juli, Barnkonserter 19 augusti och Brustna Hjärtan
Barock 12 augusti. www.kungahuset.se/program

GRIPSHOLMS SLOTT

Hedvig Eleonoras
hopfällbara resesäng
är ett av många
spännande utländska föremål på
Gripsholm. I samma
rum står ett skåp
med exotiska bilder.
– Ett typiskt
exempel på tidens
fascination för främmande länder, säger
Josefine Lindqvist.

GRIPSHOLM

Stormaktstiden var en av de mest internationella epokerna i den svenska
historien. Drottningarna på Gripsholm
befann sig mitt i händelsernas centrum.

NÄR MAN GÅR in i Gripsholms slott är det

första man möter två enorma kanoner. De är
en påminnelse om att Sverige inte alltid var
så fredligt som vi är vana vid i dag. Under
1600-talet, i slutet av 1500-talet och början
av 1700-talet var Sverige en av Europas
stormakter. I Tyskland, Ryssland, Tjeckien,
Danmark, Frankrike och Polen minns man
fortfarande de svenska härjningarna, och en
hel del föremål på svenska museer och slott
har kommit hit genom plundring. Kanonerna
inne på Gripsholms yttre borggård är till exempel ryska. Många spännande föremål
kom också till Sverige med de kvinnor och
män som gifte in sig i det svenska kungahuset, och som alla hade utländsk bakgrund.
De kom från furstendömen i Tyskland,
Polen och Danmark, och hade i sin tur släktingar på platser som Spanien, England,
Italien och Ryssland. Ambitionen var att
skapa mäktiga fredsallianser.
Hedvig Eleonora var 18 år när hon 1654
kom till Sverige från det strategiskt belägna
hertigdömet Holstein-Gottorp, som garant
för den geopolitiska alliansen mellan

• Slottsteatern,
där Gustav III:s
franska skådespelare uppförde teaterpjäser.

Hedvig Eleonora
kom från HolsteinGottorp i nuvarande
Tyskland.

Skrivschatullet
använde Hedvig
Eleonora för brevskrivning när hon
var på resande fot.

Sverige och hertigdömet. Gripsholms slott
med omgivande landområden blev en del av
hennes livgeding, en ekonomisk säkerhet
om kung Karl X skulle avlida. Vilket han
också gjorde efter endast sex års äktenskap.
ATT GE SIG UT på långresa i mitten på

1600-talet var komplicerat och inte helt
riskfritt. Den unga bruden färdades med ett
stort följe, totalt 250 personer, bland annat
hovpredikant, livmedicus, kock, violinist
och målare. Hon förde också med sig stora
mängder kläder, smycken, bordssilver och
dyrbara textilier. Dessutom hade hon med
sig en resesäng som idag står på Gripsholms
slott. Självklart är sängen inte en säng vilken
som helst. Den skulle spegla hennes ställning och är därför vackert förgylld och snidad, och behängd med sänghimmel och förhängen av ursprungligen aprikosfärgad silverbrokad. Inuti får man känslan av romerskt
tält. Men sängen är mer funktionell än man
kan tro. Den sitter ihop med gångjärn och är
lätt att fälla ihop. En praktisk resesäng –
fast med kunglig touch.
Kanske var brudresan inte enda gången

som den här sängen fick komma ut och resa
i Europa? Hedvig Eleonora och Karl X tycks
ha varit varmt fästade vid varandra, och strax
efter födelsen av deras första och enda barn
Karl (XI) följde hon sin man i fält. Tanken att
ta med sig en himmelssäng i fält var inte så
vansinnig som vi kanske kan tycka. Under
1600-talet stred man ofta på väl definierade
slagfält och det kunde vara förhållandevis
lugnt bara någon kilometer bort från stridigheterna. Som kunglighet inhystes drottning
Hedvig Eleonora troligen i något ståndsmässigt slott i närheten, men att det fanns en
lämplig säng att tillgå kunde inte garanteras.
På bordet intill himmelssängen står Hedvig
Eleonoras skrivschatull. Det är en påtaglig
symbol för hennes makt. Drottningen manövrerade skickligt för att försvara tronen åt
sin då omyndige son. Samtidigt förvaltade
hon sitt livgeding med slott och landegendomar som omfattade stora delar av Sveriges yta.
Intill skrivschatullet och sängen står ett
annat föremål som är typiskt för Hedvig
Eleonoras tid och intressen: ett skåp i senbarock med kinesiska lackimitationer, kanske
tillverkat i Sverige. Världen utanför Europa

”De kvinnor och män som gifte in
sig i det svenska kungahuset hade
alla utländsk bakgrund.”

RIKSSALEN OCH VITA SALONGEN
I Rikssalen, slottets största rum, kan man få ett intryck av hur slottet
tedde sig när Vasafamiljen, startpunkten för det moderna Sverige, hade
sitt högsäte här. Väggarna täcks av porträtt av utländska furstar som var
samtida med Gustav Vasa. Detta för att framhålla kungens ställning
bland sina likar i Europa. Samma tanke tycks ligga bakom Gustav III:s
samling av samtida regentporträtt i Vita salongen.
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I dag tar Gripsholms slott emot besökare
från hela världen. Samlingarna med sina många
internationella föremål från länder som Ryssland,
Japan, Spanien, Tyskland och Frankrike ger en
bild av Sverige i ett internationellt sammanhang.
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FÖREDRAG OCH SPECIALVISNINGAR
Unna dig en historisk upplevelse på fantastiska Gripsholm! Välj mellan unika
specialvisningar och föredrag med kända historiker som Dick Harrison och
Herman Lindqvist. Ladda ner programfoldern om Gripsholm på kungahuset.se/
gripsholm. För mer information och biljetter: www.kungahuset.se/program

Boende i

Välkommen att bo i prinsessan
Eugenies f.d sommarresidens på Gotland.
Boka i dag på boka@fridhemspensionat.se
eller ring 0498-29 60 18

På Gripsholms borggård står två
enorma kanoner. Den
ena togs som krigsbyte under ett
slag i Narva 1581 och
den andra 1612 i Ivangorod. De väge
r tillsammans 11 ton.

var fortfarande ganska okänd och fantasieggande. De små bilderna på skåpet visar exotiska djur som kameler och elefanter, och
miljöer som påminner om Thailand, Indien,
Sydamerika, arabvärlden och Japan.
UNDER EN STOR DEL av 1600-talet föröddes Europa av krig. Men 1648 gjordes det faktiskt ett rejält försök att skapa fred i Europa;
Westfaliska freden. Vid fredskonferensen efter 30-åriga kriget drogs riktlinjerna upp för
att förhindra liknande religionskrig i Europa.
Att Sverige och Frankrike stod som garanter
för freden visar hur stark Sveriges ställning
som stormakt var vid den här tiden.
Fredskonferensen ansågs som så betydelsefull att man lät måla av delegaterna. Ett helt
galleri på Gripsholms slott är fullt av deras
porträtt, vilket visar vilket hopp man satte till
fredsöverenskommelsen. Kanske kan man
säga att vissa av idéerna från fredskonferensen senare fick sin fortsättning i EU-tanken.
Men freden i Europa blev inte långvarig.
Krigshandlingarna återupptogs och ironiskt
nog blev det inte förrän med yrkesmilitären
Jean Baptiste Bernadotte som Sverige fick en
bestående fred. Men drömmen om fred i
Europa existerade långt innan dess.

www.fridhemspensionat.se

ÖPPETTIDER:
15 maj–sept:
dagligen kl.10–16.
Övrig tid: apr–nov,
se webbsidan.
Inträde: Vuxna
130 kr, studerande
65 kr, barn 0–6 år
fri entré.
Servering: Ja,
i parken.
Barnaktiviteter:
Ja. Hitta hit: E20
mot Strängnäs,
avfart mot
Mariefred/
Gripsholm.
Slottsbutik: Ja.
Båtutflykt: Ja,
med Mariefreds
ångfartyg från
Stadshuskajen.
Buss: Se info på
Sörmlandstrafiken.
Tåg: Tåg till
Läggesta, därefter
ångtåg till Mariefred.
➤ www.grips
holmsslott.se
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KUNGLIGT PORSLIN

VISSTE DU ATT ...

GÄRDESLOPPET

Utställningen Kungligt Porslin på Rosersbergs slott
förlängs och visas över sommaren. Missa inte denna
unika samling av porslin och keramik från Rörstrand
Museum och de kungliga samlingarna över 300 år.

... man kan gifta sig i Rosersbergs,
Strömsholms och Ulriksdals slottskapell,
samt i Drottningholms slottskyrka? Läs
mer på kungahuset.se/slottskyrkorna

Upplev Djurgården och passa
på att se unika veteranbilar.
Prins Bertil Memorial går
av stapeln 21 maj.

ROSENDALS SLOTT

ROSERSBERGS
SLOTT

KUNGENS BORD
På Rosendals slott står ett föremål som Karl XIV Johan värderade
mycket högt – ett franskt bord, tillverkat helt i Sèvresporslin.
BORDET STÅR I slottets finaste rum,

Lanterninen. Med sin takkupol, sina kraftiga
färger, förgyllningar och dekorationer på i
princip varje yta, är detta rum så långt ifrån
dagens minimalistiska heminredningsideal
som man kan komma. Och varför står just
detta närmast överdekorerade bord i rummets centrum? Svaret är att smaken skiftar.
På 1840-talet var detta bord något av det
yppersta som den franska lyxindustrin kunde åstadkomma och Sèvresmöbler i porslin
var mycket dyra. Ett bord som det som står
på Rosendal betingade då miljontals kronor
i dagens penningvärde, men framför allt
hade det ett mycket stort personligt värde
för kungen.
KARL JOHAN FICK bordet av den franske
kungen Ludvig Filip 1843 som gengåva för
två stora porfyrurnor som han hade skänkt
till restaureringen av slottet i Pau, den franska
stad där Karl Johan själv var född.
Att bordet på Rosendal är specialtillverkat
som gåva just till Karl Johan framgår av
bordsskivans dekor som visar tronsalen i
slottet i Pau. I fönstren står Karl Johans två
porfyrurnor, en mycket medveten artighetsgest. Dessutom pryds skivan av bilder på
Henrik IV, den förste franske kungen av ätten
Bourbon, och hans släktingar, vilket tycks
antyda en acceptans för Karl Johan som
grundare av en ny kunglig dynasti i Sverige.

I det finaste rummet på Rosendals slott står en av Karl XIV Johans högst värderade ägodelar, ett bord som visade att han accepterades som grundare av en ny kunglig dynasti.

slott, sin egen personliga tillflyktsort, omgivet av ett litet mässingsgaller för att skydda
det. Och i ett av de sista officiella porträtt
som målas av kungen finns bordet med.
Cirkeln var sluten. Från uppväxten i franska
Pau till svensk kung, slutligen erkänd också
av sitt gamla fosterland. Strax innan kungen
dog den 8 mars 1844 dikterade han följande
ord: Ingen har uppfyllt en bana liknande min.

BEKRÄFTELSEN VAR välkommen. Under
slutet av Napoleonkrigen hade kungen
nämligen fått motta bittra anklagelser från
dem som trott att en tidigare marskalk i
Napoleons armé självklart skulle stå på
Frankrikes sida i kriget mot Ryssland. Men
Karl Johan gjorde i stället tvärtom. Han
skapade fred med Ryssland, England och
Preussen och lade därmed grunden för den
svenska neutralitetspolitik som har resulterat
i mer än 200 år av fred.
Porslinsbordet tycks ha betytt mycket för
Karl Johan. Han lät ställa det på Rosendals

ÖPPETTIDER: 15 juni–13 aug:
tis–sön kl. 12, 13, 14 och 15.
Inträde: Vuxna 100 kr, studerande och
7–17 år 50 kr, barn 0–6 år fri entré.
Servering: Nej, men Rosendals
Trädgård har kafé. Slottsbutik: Ja.
➤ www.rosendalsslott.se

Bästa sättet att ta sig till Rosendal på
Dju
Djurgården är med cykel. Njut av parke
ken som Karl XIV Johan planlade
oc
och avsluta med en slottsvisning på
Ro
Rosendals slott.

uppåt väggarna
På en vägg i Rosersbergs slott hänger ett
mycket tidigt exemplar av den amerikanska
självständighetsförklaringen. Något som
genom åren har förvånat helt vanliga amerikanska turister, men också officiella besökare, som den tidigare amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice. Orsaken är
att Sverige var ett av de första länderna i
världen att erkänna USA när landet förklarade sig självständigt från Storbritannien.
Gustav III:s vän, officeren Axel von
Fersen d.y., var på plats under amerikanska revolutionen och deltog på kolonialisternas sida vid slaget vid Georgetown.
Eftersom han talade både franska och
engelska fick han fungera som tolk och
även träffa George Washington.
Kanske var det en bidragande orsak till
att USA:s ambassadör i Paris, Benjamin
Franklin, och Sveriges sändebud kunde
skriva på ett svenskt-amerikanskt vänskaps- och handelstraktat redan den 3
april 1783. Det innebar att Sverige blev
den första stat utanför de krigförande
parterna som erkände den nya staten.
Den förste amerikanske diplomaten
skickades till Stockholm 1814, en period
då Karl XIII och kronprins Karl (XIV) Johan
vistades mycket på Rosersbergs slott.
Kanske överlämnade diplomaten Jonathan
Russel trycket i samband med en audiens,
som ett bevis på de mycket goda relationerna mellan Sverige och USA.
Man kan undra över tronföljaren Karl
Johans känslor. Dels hade han själv kämpat i en annan revolution, den franska, och
hade kanske sympatier för amerikanernas
självständighets
självständighetssträvanden, dels hade
han själv var
varit på vippen att skickas
iväg till A
Amerika som diplomat
av Napoleon.

• Karl XIV Johans
bibliotek.
ÖPPETTIDER: Maj & sep, lör–sön,
juni–aug: tis–sön. Inträde: Vuxna 100 kr,
studerande och barn 7–17 år 50 kr, barn
barn 0–6 år fri entré. Servering: Ja.
Barnaktivitet: Ja. Slottsbutik: Ja.
Båtutflykt: Ja.
➤ www.kungligaslotten.se/rosersberg

RIDDARHOLMSKYRKAN

Nelson Mandelas sköld
I Riddarholmskyrkan vilar svenska regenter. Men på väggarna hänger
också serafimerriddarnas vapensköldar. Sedan 1975 delas serafimerorden bara ut till medlemmar av kungafamiljen och utländska statschefer
på statsbesök. På begravningsdagen hängs vapenskölden upp i kyrkan.
I Riddarholmskyrkan finns därför vapensköldar för serafimerriddare
från världens alla hörn – från Nelson Mandela till Charles de Gaulle.
Läs mer på www.riddarholmskyrkan.se

18 Kungl. Hovstaterna

Midsommarafton

Medeltida och gregoriansk
sång. Ensemblen Pisces Dei.

16 juli

Johann Sebastian Bach
med Anna Paradiso, cembalo,
och Dan Laurin, flöjter.

9 juli

Johann Sebastian Bach
Semmy Stahlhammer, violin.

Johann Sebastian Bach
Cembalo: Bengt Tribukait.

6 augusti

2 juli

Ensemble Scala Jacobi
under ledning av Veikko Kiiver.

30 juli

23 juli

Skuggor och dagar
1600- och 1700-talsmusik
med Ensemble Cima Rosa.

Johann Sebastian Bach
Orgel: Otto Olsson.
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Storkyrkan
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entré 6

pensionärer 5

barn tom 18 år gratis

Gudstjänst, en stunds tystnad eller bön är alltid gratis.
öppet 365 dagar om året

www.storkyrkan.nu

Axess är tidningen om samtidsdebatt som tar vid där
diskussionen i andra medier vanligtvis slutar.
Prenumerera nu och få 30 % rabatt! Gå in på: axess.se/kungligaslotten

EXKLUSIVT FRÅN AXESS

I Slottsboden i Ulriksdals orangeri
finns ett tilltalande presentutbud med
anknytning till slottets odlingshistoria.

Från Slottsboden på Drottningholms slott kan du köpa
med dig unika presenter inspirerade av föremål i de kungliga
samlingarna på Drottningholm och Kina slott.
I Slottsboden i Gripsholms slott
finns spännande föremål som anknyter till slottets renässanshistoria.

Slottsbodarna
IS
Slottsboden på Kungliga slottet, Drottningholm,
Ulr
Ulriksdal och Gripsholm hittar du föremål som har
en h
historia att berätta. Många av dem har tagits fram
m
med inspiration från de kungliga samlingarna.

kungligaslotten.se
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NU BÖRJAR försommarkvällarna bli så

där härligt frestande igen. Men vart ska
man gå för den bästa matupplevelsen?
Ska man välja högklassig mat eller
vacker miljö? På Brasseriet, Strömterrassen och Guldterrassen, belägna
i Stockholms hjärta, behöver man inte
välja.
PÅ BRASSERIET präglas matlagningen av skandinaviska smaker och lokala

Hela denna bilaga är en annons från Kungl. Hovstaterna

råvaror, med modern touch. Miljön i
den anrika lokalen gör besöket till något
alldeles speciellt. Här kan man välja fritt
mellan många spännande mellanrätter –
så att alla i sällskapet kan få sina favoriter.
STRÖMTERRASSEN är rena drömmen
en skön sommarkväll. Utsikten här är
nog stans bästa – över Strömmen och
Kungliga slottet. Och på menyn finns
precis det man vill ha: grill och skaldjur.

Humöret avgör om man väljer en burgare
eller grillad hummer.

En upplevelse här dröjer kvar länge i
minnet. Och efteråt går man sakta hemåt
med hela Stockholm för sina fötter.

PÅ GULDTERRASSEN, takterassen

rakt ovanför Kungliga Operans huvudentré är medelhavskänslan total. Här
äter man plockmat med svensk touch
och avnjuter ett glas med något friskt
svalkande tillsammans med sina
vänner. Här vill man bara sitta länge,
länge. Allt medan kvällssolen värmer.

www.brasseriet.se

Stockholms
Auktionsverk
Bli en del av vår historia
Stockholms Auktionsverk har gamla anor av försäljning av föremål från
några av landets främsta gods och gårdar. Redan under Gustav III:s tid
ombesörjde vi försäljningen av Carl Gustaf Tessins lösöre från Åkerö.
I modern tid har traditionen fortsatt genom såväl anonyma försäljningar
som mer spektakulära specialauktioner med föremål från exempelvis
Danbyholm och Biby.

Gustaf Lundberg. Såld för 245.000 kr.

Konsolbord. Sålt för 1.175.000 kr.

Kaﬀekopp med fat. Såld för 44.000 kr.

Jordglob. Såld för 245.000 kr.

Nu söker vi nya spännande uppdrag inför årets auktioner – såväl enstaka
objekt som större samlingar av antikviteter, konst och möbler.
Vi har förmedlat konst och antikviteter sedan 1674
– välkommen att bli en del av vår historia.

VÅRENS AUKTIONER
Moderna
10 – 11 maj
Orientaliska
6 juni
Klassiska
7 – 8 juni
Nutida
9 juni
Bok
20 juni
Kontakta våra experter för värdering och rådgivning inför försäljning.
MÖBLER: Markus Anderzon
ĭNBSLVTBOEFS[PO!BVLUJPOTWFSLFUTF
KONST: Pierre Olbers Saint Bellies
ĭQJFSSFPMCFST!BVLUJPOTWFSLFUTF

www.auktionsverket.se
20 Kungl. Hovstaterna

Vävd tapet. Såld för 735.000 kr.

Dörröverstycke. Sålt för 600.000 kr.

