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Året i korthet
INTENSIV PROGRAMVERKSAMHET

n Sex statsbesök har genomförts. Kungen öppnade 
 Riksmötet, höll utrikesnämnd och konseljer.
 32 ambassadörer togs emot vid högtidliga audienser

n Tre representationsmiddagar, statsrådsluncher 
 och traditionsenlig middag för nobelpristagare

n Kungaparet i Halmstad och Stockholm samt Kron
prinsessan Victoria i Lundsbrunn och Stockholm 

 på Nationaldagen. Stort kungligt deltagande under 
 Linnéåret

KLIMAT, ENERGI OCH INTEGRATION 
TEMAN FÖR ÅRET

n Kungen höll tal vid UNESCO i Paris och 
 klimatkonferens i Washington

n Kungaparet informerades om integrationsarbete 
 i Västra Götaland

n Drottningen djupt engagerad i insatser för 
 barn och ungdom

INVESTERINGAR OCH 
RESTAURERINGAR VID SLOTTEN

n Karl XI:s galleri restaurerat

n Omfattande renoveringsarbeten i Prinsessan Sibyllas 
våning 

n Högteknologiskt låssystem installerat och betydande 
 ITinvesteringar

DE KUNGL. SLOTTEN POPULÄRA TURISTMÅL

n De Kungl. Slotten lockade cirka 750 000 besökare

n Två populära utställningar om ”Kronprinsessan Victoria 
30 år”. Prins Carl Philips egna fotoutställning i Uppsala 
och Esbo, Finland

n Åtgärdsprogram har vänt besökstrenden 
 vid Gripsholms slott

FORTSATT FOKUS PÅ MILJÖARBETE

n Biobränslen ersätter fossila bränslen 
 vid Drottningholms slott

n Fler miljöbilar i Hovstallet

n Alltfler bergvärmepumpar ersätter olja 
 vid Djurgårdsförvaltningens fastigheter

Foto:
Kungl. Husgerådskammaren
Scanpix
Clas Göran Carlsson
Rickard Eriksson
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Kung Carl XVI Gustaf 
– Sveriges statschef
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KUNGENS UPPGIFTER SOM STATSCHEF
Sverige är en av världens äldsta monarkier. På 
den plats där Kungl. Slottet ligger har det stått en 
borg i över tusen år. Genom århundradena och in 
i våra dagar har det funnits en regerande monark 
i borgen.

Den svenska monarkin har genom historien 
uppträtt i många olika skepnader. Liksom våra 
nordiska grannländer Danmark och Norge är 
Sverige i dag en konstitutionell monarki, vilket 
innebär att monarkens befogenheter är reglerade i 
grundlagen (konstitutionen).

Den 1974 införda regeringsformen (RF) stad
gas att den som innehar Sveriges tron är rikets 
Statschef. Den svenska monarken har huvudsak
ligen ceremoniella och representativa plikter som 

”samlande representant och symbol för landet”. 
I RF sägs dessutom att Kungen skall vara 

ordförande vid informations och regeringsskif
teskonseljer liksom vid sammanträden i utrikes
nämnden.

Kungen skall också öppna riksmötet. Vidare 
gäller att monarken skall representera Sverige vid 
inkommande och utgående statsbesök samt ta 
emot utländska sändebud för ackreditering.

Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina upp
gifter som statschef, exempelvis på grund av ut
landsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort, in  
träder Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip 
eller Prinsessan Madeleine i nu nämnd succes
sionsordning som tillfällig riksföreståndare.

färg
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Riksmarskalken har ordet
Efterfrågan på medverkan av medlem ur Kunga
familjen vid olika evenemang i Sverige och ut
omlands har varit oförändrat hög under 2007.  
Närmare 1400 skriftliga förfrågningar och in
bjudningar registrerades. H.M. Konungen deltog 
i ett externt arrangemang var tredje dag året runt 
(123) utöver sammanträden och företräden på 
slottet. I merparten av dessa arrangemang deltog 
H.M. Drottningen. Därutöver deltog Drottningen 
ensam i 31 olika officiella program. Deras Majes
täters arbete för att representera Sverige i olika 
sammanhang inom och utom landet är sålunda 
mycket omfattande.

Under året har förberetts och genomförts sex 
statsbesök. Statscheferna från Kina, Brasilien och 
Bulgarien besökte Sverige, medan Kungaparet 
avlade statsbesök i Japan, Danmark och Öster
rike. Japans Kejsare och Kejsarinna besökte vårt 
land inom ramen för Linnéjubileet. Konungen 
sammanträffade därutöver med såväl Rysslands 
som Förenta staternas presidenter i samband med 
officiella besök i Moskva och Washington. Sam
mantaget kom sålunda den svenske statschefen att 
vid officiella besök och företräden under året sam
manträffa med statschefer i för vårt land mycket 
betydelsefulla länder. Detta har bidragit till att un
derlätta för företrädare för politik och näringsliv 
att verkningsfullt främja svenska intressen. Såväl 
förberedelser som genomförande av statsbesök 
och andra officiella besök har i traditionell ordning 
skett i nära samarbete med utrikesdepartementet. 
Statsbesökens form och innehåll är föremål för 
fortlöpande utvärdering.

Det åligger Kungl. Hovstaterna att för allmän
heten förevisa det kulturarv i form av slott och 
interiörer som är förknippat med den svenska 
monarkins historia. Denna visningsverksamhet 
finansieras med entréavgifter och viss försäljning. 
Antalet besökare blev för 2007 i nivå med 2006 
års rekordstora antal eller sammantaget cirka 
750 000 betalda entréer vid de kungliga slotten, 
därav cirka 460 000 till Stockholms slott. 

Den särskilda föreläsningsserie som startades 
med anledning av Stockholms slotts 250årsju
bileum 2004 har fått sin fortsättning under åren 
därefter. Föreläsningarna har blivit mycket popu
lära och utgör ett värdefullt inslag i informationen 
till allmänheten om vårt kulturarv.

Att beakta verksamhetens miljöeffekter är vik
tigt för Kungl. Hovstaternas arbete. Under året 
har biobränslen i allt större utsträckning använts 
som ersättning för fossila bränslen vid Drottning
holms slott. Vid ersättning av bilar vid hovstallet 
och maskiner i trädgårdsförvaltningarna väljs all
tid det vid varje tillfälle miljövänligaste alterna
tivet. Konungens stora intresse för dessa frågor 
påverkar både det externa och det interna arbe
tet. Åtskilliga av Konungens besök, arrangemang 
och anföranden berör miljö och klimatfrågor. En 
översyn av Hovstaternas miljöpolicy pågår.

Den ekonomiska förvaltningen har känne
tecknats av stor återhållsamhet. Fördelningen av 
riksdagens anslag på hovstaten respektive slotts
staten har skett i överensstämmelse med gällande 
överenskommelse med regeringen. Slottsstaten 
redovisar ett överskott på 4,8 mnkr tack vare gott 
utfall av visningsverksamheten och kostnadsbe
sparingar. Fördelningen av anslaget på de olika 
organisatoriska enheterna inom Hovstaten fram
går av redovisningen på sidan 6.

Riksdagen har beslutat att höja anslaget till 
Hovstaterna för 2008. Det är mycket välkommet. 
Ökningen kommer bland annat att disponeras för 
Kronprinsessans utvidgade verksamhet samt vissa 
säkerhetshöjande åtgärder och för inredning och 
utrustning av den gästvåning som Statens fastig
hetsverk påbörjat reparation av.

Vid fördelningen av medel inom hovstaten ges 
prioritet åt de uppgifter som Deras Majestäter ut
övar för att representera Sverige. Hovstatens verk
samhet, som omfattar all programverksamhet, re
presentation, ceremoniella och andra transporter, 
information och övergripande ledning, sker till en 
kostnad som motsvarar mindre än sex kronor per 
svensk invånare. Drift och vård av de kungliga 
slotten med inventarier belöper sig till motsvaran
de belopp. Det får anses vara belägg för effektiv 
förvaltning och gott utbyte av skattemedel.

Stockholm i mars 2008

Ingemar Eliasson
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Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att bistå statschefen och övriga Kungahuset i deras 
officiella plikter enligt 1974 års regeringsform. I den uppgiften ligger också att vårda och värna 
det kungliga kulturarvet samt att visa detta kulturarv för en bred allmänhet. Kungens valspråk 
”För Sverige – I tiden” är vägledande för allt arbete vid Hovstaterna.

Kungl. Hovstaternas uppgifter kan delas upp i 
fyra verksamhetsområden:

n Programverksamhet och representation
n Vård och underhåll av kulturarv
n Visningsverksamhet
n Ledning med flera övergripande funktioner

EKONOMI
Hovstaternas verksamhet är uppdelad i tre delar:

HOVSTATEN utgörs organisatoriskt av Riks
marskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, H.M. 
Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans 
hovstat, H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat 
och H.M. Konungens hovstall. Hovstaten finan
sieras med anslag från staten, det så kallade apa
naget. Hovstatens anslag skall enligt överenskom
melse med regeringen redovisas översiktligt.

SLOTTSSTATEN utgörs av Husgerådskam
maren med Bernadottebiblioteket och Ståthål
larämbetet med slottsförvaltningar. Verksamheten 
finansieras dels av anslag, dels av intäkter från 
visningar av de kungliga slotten och försäljning i 
slottsbodar.

KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING 
(KDF) är underställd Ståthållaren. Verksamheten 
är självfinansierad genom hyror och arrenden. 
Intäkter och kostnader skall långsiktigt balanse
ras och eventuella överskott används uteslutande 
för en långsiktig och hållbar utveckling av Kungl. 
Djurgården.

Under året erhöll Kungl. Hovstaterna 98,5 (97,5) 
miljoner kronor i anslag från riksdagen, en ökning 
med 1,0 procent från föregående år. Enligt över
enskommelse med regeringen har 51 procent av 
anslaget eller 50,4 (49,6) miljoner kronor tilldelats 
verksamheten inom Hovstaten och 49 procent el
ler 48,1 (47,9) miljoner kronor verksamheten inom 
Slottsstaten. Intäkter från visningsverksamhet och 
försäljning uppgick till 47,0 (47,2) miljoner kronor 
och har i sin helhet finansierat verksamhet inom 
Slottsstaten. Resultatet för Kungl. Djurgårdens 
Förvaltning uppgick till 1,5 (0,6) miljoner kronor. 
Se vidare Slottsstatens och KDF:s bokslut.

Kungl. Hovstaterna

AnslAgsutveckling exklusive engångsbelopp

Belopp i mnkr 2003 2004 2005 2006 2007
Hovstaten 46,7 48,2 48,6 49,6 50,4
Slottsstaten 44,9 46,3 47,0 47,9 48,1
Förändring från föregående år (%) 9,7 3,3 1,1 2,0 1,0

HovstAten slottsstAten

49%51%
Statschefens 
representativa 
uppgifter 
i Sverige och 
internationellt 
50,4 mnkr

Kulturarvets 
vård och 
bevarande 
48,1 mnkr

Chefsgruppen Från vänster: 1:e hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide, hovstallmästare Mertil Melin, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, riksmarskalk Ingemar Eliasson (ordförande), hovmarskalk Elisabeth 
Tarras-Wahlberg, kanslichef Christer Lignell (sekreterare), informationschef Nina Eldh, ståthållare Lennart Ahlgren, överintendent Agneta Lundström, överintendent Bengt Telland, personalchef Gun-
Britt Flingdal, stabschef Håkan Pettersson (adjungerad). Foto: Rickard Eriksson.

AnslAg från
sveriges riksdAg
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ANVÄNDNING AV MEDEL 
INOM HOVSTATEN
Den del av anslaget som finansierar Hovstaten har 
fördelats på de olika organisatoriska enheterna. 
Huvuddelen av kostnaderna utgörs av löner, in
klusive sociala avgifter. De sammanlagda kostna
derna för verksamheten inom Hovstaten fördelar 
sig enligt följande:

 28 (28) procent för sådan övergripande ledning 
som organisatoriskt faller på Riksmarskalksämbe
tet. De staber och funktioner som ingår i ämbetet 
betjänar Hovstaternas alla verksamhetsdelar.
 26 (26) procent för sådan verksamhet som orga
nisatoriskt faller på Hovmarskalksämbetet, främst 
för officiell representation och resor.
 21 (21) procent för sådan verksamhet som orga
nisatoriskt faller på Drottningens hovstat, främst 
kostnader för den personal som tjänstgör i kök 

och servering vid den officiella representationen 
på Kungl. Slottet och Drottningholms slott.
 6 (6) procent för sådan verksamhet som organi
satoriskt faller på Kronprinsessans hovstat, främst 
löner till personal.
 19 (19) procent för sådan verksamhet som orga
nisatoriskt faller på Hovstallet, varav cirka hälften 
av kostnaderna utgörs av ceremoniella transpor
ter. Intäker och kostnader för slottstatens verk
samhet återfinns på sidan 3034.

MEDARBETARE
Kungl. Hovstaterna hade under året sammanlagt 
210 (209) tillsvidareanställda medarbetare, mot
svarande 197 (194) heltidstjänster. Därutöver an
litas varje år ett stort antal personer för tillfälliga 
uppdrag, bland annat i samband med represen
tations och galamiddagar, och under sommar
säsongen i parkerna och i visningsverksamheten. 
Dessa insatser motsvarar cirka 59 (60) heltids
tjänster på årsbasis och engagerar cirka 500 per
soner varje år.

Som ett led i kompetensutvecklingen inom 
Hovstaterna, anordnas kontinuerligt semina
rier och föreläsningar, framför allt i ämnen med 
historisk och kulturell anknytning. Ett flertal ut

MedArbetAre

 2007 2006 2005 2004 2003
Antal tillsvidareanställda 210 209 200 203 203
Andel kvinnor, procent 50 50 50 53 53
Andel män, procent 50 50 50 47 47
Snittålder 50,5 51 50,3 49,6 49,2
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2,6 3,0 3,3 3,9 -

0
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20072006200520042003

 
Hovstaten Slottsstaten
Kungl. Djurgårdens Förvaltning 

Antal tillsvidareanställda 
omräknade till
Heltidstjänster

Under 2007 renoverades Karl XV:s galleri på Kungliga slottet. På verksamhetsberättelsens baksida kan 
det färdiga resultatet beskådas. Foto: Alexis Daflos, Kungl. Husgerådskammaren

Stolarna ska stå i en absolut rak linje vid representationsmiddagarna. Här måttar Kungl. 
Husgerådskammarens tekniker Sven Erik Jansson och Håkan Lundblad. 
Foto: Alexis Daflos, Kungl. Husgerådskammaren
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bildningar och kurser i ämnen som berör arbets
organisation, ledarskap och arbetsmiljö har ge
nomförts. I det aktiva säkerhetsarbetet vid Kungl. 
Hovstaterna har flertalet anställda genomgått de
fibrillatorutbildning, bland annat som beredskap i 
den växande visningsverksamheten.

Hovstaterna arbetar aktivt med förebyggande 
insatser för att minimera riskerna för ohälsa. Un
der året har också ett nytt arbetsmiljöprogram ta
gits fram. Alla medarbetare omfattas vidare av ett 
avtal med ett hälsovårdsföretag som Kungl. Hov
staterna tecknat. Företaget anlitas framför allt i 
förebyggande syfte, bland annat med ergonomisk 
översyn av arbetsplatser och för riskbedömningar, 
men även för individuella hälsobefrämjande insat
ser. Varje år erbjuds också motionsbidrag för egna 
aktiviteter. Sjukfrånvaron var 2,6 (3,3) procent, 
vilket är lägre än genomsnittet i landet. En förkla
ring till de mycket låga ohälsotalen är att hovets 
medarbetare har ett stort engagemang och intres
se för sina arbetsuppgifter och en stimulerande 
arbetsmiljö med ett värdefullt kungligt kulturarv 
att vårda.

UNIKA YRKEN OCH 
SPECIALKOMPETENSER
I Kungl. Hovstaternas uppgift att representera, 
vårda och visa ett levande kulturarv ställs höga 
krav på medarbetarna. Varje medarbetare bidrar 
i sin yrkesroll med sin specifika kunskap till att 
Kungen och Kungafamiljen kan genomföra sina 
representativa plikter på ett framgångsrikt sätt 
och med hög kvalitet. Stor yrkeskunskap och 
engagemang krävs också för att vårda och visa 
upp kulturarvet idag och i framtiden. Vid Kungl. 
Hovstaterna arbetar ett stort antal kvalificerade 
specialister som representerar unika yrken och 
specialiserade hantverk. Här ligger ett stort ansvar 
för att behålla och utveckla dessa kompetenser. 
Vidare ställer den kungliga representationen krav 
på integritet, stor noggrannhet och känsla för hög 
kvalitet.

Många av de administrativa uppgifterna har 
rationaliserats och effektiviserats, men majoriteten 
av arbetena är hantverks och handarbeten som 
inte kan ersättas med modern teknik. Överföring 
av kompetens över tiden kräver kontinuitet, lång
siktighet och planering. I många fall sker kompe
tensöverföringen genom praktik eller ”on the job
training”. En stor del av den specifika kunskap 
som finns kring hur ett hov representerar, förval
tas och utvecklas går därför traditionsenligt i arv 
från äldre medarbetare till yngre.

orgAnisAtion

H.M. konungen

riksmarskalken
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Riksmarskalksämbetet
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Under ledning av riksmarskalken finns en led
ningsgrupp, där cheferna för de olika ämbetena 
och stabsavdelningarna ingår. Inom Riksmar
skalksämbetet finns kansli, personalavdelning, 
ekonomiavdelning och informationsavdelning. 
Även ansvaret för den ceremoniella musiken ligger 
inom ämbetet. Vidare omfattar ämbetet ett antal 
funktioner som står till Kungens förfogande. Dit 
hör Överhovmästarinnan, som har en rådgivan
de funktion och medverkar vid statsbesök inom 
landet samt vid andra ceremonier på uppdrag 
av Kungen; Expeditionschefen, som handlägger 
frågor av allmänt administrativ och juridisk art 
och Hovauditören som är juridisk rådgivare. Till 
ämbetet hör även Kleresistaten som består av en 
överhovpredikant, pastor i Hovförsamlingen, hov
predikanter och en hovorganist. Hovförsamlingen 
är en icketerritoriell församling inom Svenska 
kyrkan. Vidare ingår Läkarstaten med förste liv
medici och hovtandläkare.

Under året har kansliet handlagt ett stort antal 
ärenden av juridisk och administrativ natur. Till 
dessa hör bland annat frågor rörande tillstånd att 
använda bilder av Kungafamiljen och de kungliga 
symbolerna. Kansliet handlägger även förfråg
ningar från forskare om att få ta del av material 

i Bernadotteska Arkivet. Kansliet ansvarar vidare 
för att årligen ta fram Hovkalendern samt förbe
reder och medverkar vid medaljförläningar, vilka 
redovisas på sidorna 4243.

Informationsavdelningen har under året hand
lagt ett stort antal ärenden och förfrågningar från 
såväl massmedier som allmänhet. Under 2007 in
kom cirka 250 intervjuförfrågningar i första hand 
till Kungen och Drottningen. Inför varje utgående 
statsbesök arrangeras pressmöten. År 2007 hölls 
möten med danska och österrikiska journalister 
inför statsbesök i dessa länder. Avdelningen tar 
emot en stor mängd förfrågningar från allmänhe
ten både via telefon och epost. 

Informationsavdelningen ansvarar för utveck
lingen av webbplatsen www.kungahuset.se eller 
www.royalcourt.se. I samband med Kronprinses
sans 30årsdag skapades en ny födelsedagssajt. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och 
redovisning för Hovstaten, Slottsstaten, Kungl. 
Djurgårdens Förvaltning samt för Kungafamiljen 
privat. Inom avdelningen handläggs även frågor 
rörande Solliden och Stenhammar samt ett flertal 
stiftelser som genom åren tillkommit genom in
samlingar i samband med kungliga bemärkelse
dagar. Stiftelserna delar ut avkastningen till olika 
allmännyttiga ändamål. Stiftelsernas verksamhet 
redovisas i särskild ordning.

Personalavdelningen ansvarar för personal 
och lönehanteringen, interninformation och in
tranät samt kompetens och rekryteringsfrågor 
inom Hovstaten, Slottsstaten och Kungl. Djurgår
dens Förvaltning.

Riksmarskalksämbetet
Riksmarskalksämbetet är riksmarskalkens stabsorgan som har till uppgift att 
leda och samordna verksamheten inom Kungl. Hovstaterna för Statschefens 
räkning. Riksmarskalken är chef för Kungl. Hovstaterna och håller kontakterna 
med riksdag och regering. Ämbetet inger årligen en anslagsframställning för 
hovstaternas del av statsbudgeten.

Slottsorganist 
Mary Ljungquist Hén

Överhovmästarinnan 
Alice Trolle-Wachtmeister

Expeditionschef 
Johan Fischerström

Hovauditör 
Bengt Ljungqvist

Överhovpredikant 
Lars Göran Lönnermark

Stabschef 
Håkan Pettersson

Överintendent 
Bengt Telland

Informationschef 
Nina Eldh

Personalchef 
Gun-Britt Flingdal

Kanslichef 
Christer Lignell

Riksmarskalk Ingemar Eliasson
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Kungl. Hovstaternas miljöarbete

DEN KUNGLIGA DISPOSITIONSRÄTTEN 
De kungliga slotten och tillhörande markområden 
ägs av staten genom Statens Fastighetsverk (SFV). 
Den kungliga dispositionsrätten, som förvaltas av 
Ståthållarämbetet, instiftades 1809. Ståthållaräm
betet svarar även för driften av Stockholms slott 
medan SFV svarar för drift och underhåll av de 
övriga slotten med tillhörande byggnader. Tack 
vare Kungens dispositionsrätt till Djurgården och 
de kungliga slotten har Kungen möjlighet att sätta 
tydliga ramar för en hållbar utveckling av dessa 
unika natur och kulturområdena också i framti
den.

MINSKAD ANVÄNDNING 
AV FOSSILA BRÄNSLEN
Hovstaterna har som mål att generellt minska an
vändningen av energi, i synnerhet fossilbaserad 
energi. Sex av de tio kungliga slotten har hittills 
övergått till uppvärmning med miljövänliga alter
nativ. På Drottningholms slott installerade SFV 
för ett par år sedan en fjärrvärmeanläggning för 
biobränsle. Det har inneburit att oljeberoendet har 
minskat från 260 kubikmeter per år till 15 kubik
meter rapsolja. På Stockholms slott har fjärrvärme 
installerats och Strömsholms slott värms upp med 
rapsolja. Djurgårdsförvaltningen arbetar kontinu
erligt med att byta ut oljepannor mot bergvärme
pumpar.  

KÄLLSORTERING 
OCH AVFALLSHANTERING
Hovstaterna har som uttalat mål att minimera av
fall. Stockholms slott har en omfattande avfalls
hantering med källsortering för återvinning. All 
hämtning av avfall sker med egen elbil. Djurgårds
förvaltningen planerar att 2009 starta en kompos
teringsanläggning för gödsel. Miljövinsten består 
i minskade transporter, en bra slutprodukt samt 
minskade inköp av jordförbättringsprodukter som 
frigör ekonomiska resurser för fortsatt hållbar ut
veckling av området. Djurgårdsförvaltningen har 

också en väl etablerad källsortering av sopor och 
restprodukter för återvinning. 

SLOTTENS PARKSKÖTSEL
Ståthållarämbetet svarar för förvaltning av alla 
de kungliga slottens parker och trädgårdar samt 
Kungliga Djurgården. Inga kemiska bekämp
ningsmedel andvänds i parkerna och 95 procent 
av drygt hundratalet olika handredskap och gräs
klippare är miljöklassade eller drivs med miljögod
kända drivmedel. Ett femtontal fordon kommer 
successivt att ersättas med miljöklassade varianter 
i takt med att nya modeller finns tillgängliga. 

HOVETS BILAR OCH FORDON
När nuvarande bilars tekniska livslängd upphör 
ersätts de successivt med miljöbilar. Cirka 40 pro
cent av alla fordon är miljöfordon och alla fordon 
som anskaffades 2007 är miljöklassade. Samman
taget finns följande miljöanpassade drivmedel re
presenterade: biogas, etanol, el och elhybrid. 

Bland de fordon som ännu inte är utbytta till 
miljöklassade bilar finns bland annat limousiner 
vilka enbart används vid statsceremonier. Det är 
svårt att i dag hitta ersättningsfordon för dessa 
bland miljöbilarna, men Hovstallet räknar med att 
utbudet på marknaden av miljöklassade alternativ 
ökar successivt.

Kungl. Hovstaterna, bedriver sedan lång tid 
ett målmedvetet och aktivt miljöarbete, något 
som Kungens starka engagemang i både miljö- 
och klimatfrågor bidragit till. Miljöarbetet styrs 
av Kungl. Hovstaternas miljöpolicy. 

Foto: Prins Carl Philip, från utställningen/
boken ”En glimt av paradiset ” som presen-
teras på sidan 19.
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Det ceremoniella arbetet utgår från Kungens upp
gift att vara en samlande symbol och representant 
för Sverige. Till uppgiften hör att representera 
Sverige bland annat i samband med statsbesök. 
Till de årligen återkommande officiella program
punkterna hör dessutom att Kungen öppnar Riks
mötet, tar emot utländska ambassadörer vid hög
tidliga audienser och deltar tillsammans med den 
övriga Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet. 

Kungen och Kungafamiljen fick i genomsnitt 
cirka 115 (110) förfrågningar varje månad om 
deltagande i olika sammanhang. Sammanlagt 
registrerades 1 384 (1 334) förfrågningar under 
året. Det stora antalet förfrågningar kan ses som 
ett uttryck för den stora uppskattning som det 
svenska folket hyser för Kungens och Kungafa
miljens arbete för Sverige. 

Kungen deltog själv i 110 (124) olika pro
grampunkter under året och i 48 (67) tillsammans 
med Drottningen. Ett statsbesök omfattar ett stort 
antal programpunkter och när detta beaktas stiger 
antalet genomförda arrangemang till 123 (137) 
för Kungen och 84 (103) tillsammans med Drott
ningen. Till detta kommer en mängd företräden 
och sammanträden på Kungl. Slottet.

Omfattningen av de representativa insatserna 
ställer stora krav på hovstaternas organisation och 
dess medarbetare. Samtliga förfrågningar och 
inbjudningar föredras vid planeringsmöten och 
handläggs individuellt. Ett datoriserat verksam
hetsplaneringssystem kommer att tas i drift under 
2008 för att ytterligare effektivisera planerings 
och uppföljningsarbetet för Kungafamiljens sam
lade programverksamhet. I planeringsarbetet tas 
särskild hänsyn till att Kungafamiljen vill besöka 
alla delar av Sverige i sina officiella program. Den 
internationella representationen planeras i samråd 
med regeringen. Varje statsbesök har en tydlig än
damålsbeskrivning från regeringen och läggs upp 
i enlighet med riktlinjer som gemensamt formule

Hovmarskalksämbetet
Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genom-
förande av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representation 
i form av statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, mot-
tagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med mera.

Kungen och Drottningen tillsammans med det japanska Kejsarparet i Uppsala. Kejsarparet besökte Sverige med anledning av Carl von Linnés 300-årsjubileum. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Förste hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide
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rats av riksmarskalksämbetet och regeringskans
liet. Generellt har den ökade internationella upp
märksamheten kring de globala klimatfrågorna 
kommit att prägla många av programpunkterna 
vid årets statsbesök.

STATSCEREMONIELLA UPPGIFTER
Kungen har tillsammans med Drottningen år 
2007 genomfört sex statsbesök: tre inkommande 
från Kina, Brasilien och Bulgarien och tre utgåen
de statsbesök till Japan, Danmark och Österrike. 
Varje statsbesök kräver ett omfattande förberedel
searbete med ett intensivt samarbete med bland 
annat ambassader, UD och representanter från 
värdlandet samt näringslivsorganisationer och 
kulturinstitutioner. Arbetet innebär detaljplaner
ing, avstämning av besöksprogram och förbesök. 
Det aktiva deltagandet av statsråd understryker 
statsbesökens betydelse för Sveriges internatio
nella kontakter.

Inkommande statsbesök genomförs oftast un
der tre dagar och innefattar välkomstceremoni, 
kortege med hästanspända galavagnar, motta
gande tillsammans med regeringen på Inre borg
gården, utbyte av gåvor samt representations
måltider. Ett program anpassat till de gästande 
statschefernas önskemål genomförs i Sverige vid 
statsbesöken. Vid statsbesöken knyts och befästs 
viktiga kontakter mellan Sverige och det gästande 
landet på olika nivåer i samhället. Vid statsbesök 
i utlandet medför Kungen oftast egen personal 
och egen servis för att skapa en svensk inramning 
och på ett värdigt sätt representera Sverige och 
svenska traditioner vid mottagningar och svars
middagar. 

Kungen har under året mottagit 32 utländska 
ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev 
vid så kallade högtidliga audienser vid sammanlagt 
åtta tillfällen. Vid audienserna färdas de utländska 
ambassadörerna med hästanspänd galavagn från 
UD till Kungl. Slottet. tjugo ambassadörer mot
togs i avskedsaudienser i samband med att de av
slutade sin stationering i Sverige.

Kungen öppnade på talmannens uppdrag 
2007/2008 års Riksmöte. På Nationaldagen gjor
de Kungaparet traditionsenligt besök ute i landet, 
detta år i Halmstad i samband med stadens 700
årsjubileum. Senare på kvällen deltog Kungafa
miljen i Nationaldagsfirandet på Skansen. Kvällen 
avslutades med mottagning för representanter för 
det officiella Sverige och den diplomatiska kåren 
på Kungl. Slottet.

Kungen och Kungaparet har i samband med 
officiella besök därutöver mottagit ett stort antal 

utländska gäster, däribland Tanzanias, Palestinska 
myndighetens och Lettlands presidenter, Tjeck
iens och Sydkoreas premiärministrar samt Fin
lands och rumänska senatens talmän. 

REPRESENTATIONSMIDDAGAR 
OCH ANDRA BJUDNINGAR
Tre stora representationsmiddagar har genom
förts. Till dessa bjuds representanter från riksdag 
och regering, myndigheter, kommuner, landsting 
samt näringsliv, kultur och idrott, såväl centralt, 
regionalt som lokalt. Även representanter från 
den diplomatiska kåren inbjuds. Vid inkomman
de statsbesök och andra officiella besök bjuds till 
galamiddagar och representationsluncher. Där
utöver konseljluncher, statsrådsluncher och No
belmiddag. Traditionellt utövar även Kungen sin 
representation för inbjudna svenska och utländska 
gäster i form av jakter med åtföljande måltider. 
Sammantaget fick under året cirka 2 900 (1 600) 
personer åtnjuta gästfriheten på Kungl. Slottet 
och under statsbesök utomlands.

TEMADAGAR
För att skapa ytterligare möjligheter att sätta sig 
in i aktuella samhällsfrågor tog Kungen under 
2004 initiativ till att utveckla den officiella pro
gramverksamheten med ”temadagar”.  I linje med 
Kungens starka engagemang för integrations och 
klimatfrågor, var dessa frågor teman under året. 
Bland annat anordnades ett seminarium om inte
gration i Göteborg. I Örnsköldsvik genomfördes 
en temadag om alternativa drivmedel och i Stock
holm deltog Kungaparet i temadagar kring svensk 
avtalsrörelse med besök på LO, där de mötte ar
betstagarorganisationerna LO, SACO, TCO och 
ett besök hos Svenskt Näringsliv.

hovm a r sK a l Ksä m betet
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”Kammarherrenyckeln” är numera en del av uniformen. Foto: Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna

Ceremonistaten
Ceremonistaten heter den del av Hovmar-
skalksämbetet som svarar för ceremonier 
vid statsbesök, officiella middagar, hög-
tidliga audienser, diplomatmottagningar 
och annan officiell representation samt vid 
kungliga dop, vigslar och jordfästningar.
I ceremonistaten tjänstgör överceremoni-
mästaren, ceremonimästaren, vice ceremo-
nimästaren, kabinettskammarherrar och 
kammarherrar. De representerar olika delar 
av samhället och tjänstgör vid behov.
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ÖVRIG PROGRAMVERKSAMHET
Under året genomfördes under Kungens ord
förandeskap tre informationskonseljer och två 
sammanträden med utrikesnämnden. För att in
formera sig och för att bättre lära känna regering
ens ledamöter har Kungaparet inbjudit enskilda 
stadsråd till lunchöverläggningar. Kungen och 
Drottningen gjorde på inbjudan av statsministern 
ett studiebesök vid regeringskansliet Rosenbad. 
Årets kommunbesök genomfördes i Täby kom
mun.

Kungens engagemang för klimatförändringar 
och integration har även kommit att prägla många 
av årets övriga programpunkter. 

Miljöminister Carlgren bjöd in till ett inter
nationellt miljöministermöte kring klimatföränd
ringar i Riksgränsen, i vilket även Kungen och 
Kronprinsessan deltog. I anslutning till detta möte 
bjöd Kungaparet på middag på Kungl. Slottet. 
Som förste svenske statschef talade Kungen vid 
UNESCO:s generalkonferens i Paris. Talet hand
lade om klimatförändringarna och UNESCO:s 
ansvar att försöka förmå medlemsländerna att ut
veckla utbildningsprogram för hållbar utveckling. 
Vidare har Kungen deltagit i ett internationellt en
ergiseminarium ”3C  Combat Climate Change” i 
Washington och i Royal Colloquium på Grönland 
som hade titeln “Past Climate Change, Human 
Survival Strategies”. Dessutom tog Kungen emot 

en 60årspresent från Sveriges landshövdingar i 
form av ett havsmiljöseminarium om tillståndet 
i Östersjön som genomfördes i Kalmar. Energi 
och miljöfrågor har även belysts vid ett flertal stu
diebesök vid svenska och utländska företag, bland 
annat vid Volvo och Preem. Kungen deltog i Royal 
Technology Mission i Ryssland arrangerad av 
Ingenjörsvetenskapsakademien. I samband med 
detta besök togs Kungen emot av president Putin 
i Kreml.

Kungafamiljen deltog på flera sätt i firandet 
av 300årsminnet av Carl von Linnés födelse, ett 
jubileum som gav ett stort eko i världen. Bland 
annat invigde Kungen Linnéåret i Växjö. Kunga
paret var närvarande vid avslutningen av detsam
ma vid en ceremoni i Jukkasjärvi. Kungaparet tog 
under maj emot det japanska kejsarparet i Sverige 
i samband med Linnéjubileets stora festdagar i 
Uppsala. Kungaparet invigde även en blomsterut
ställning till Linnés ära vid London Chelsea Flo
wer Show i London. Bland övriga högtidsdagar 
kan nämnas Kungaparets deltagande i firandet av 
Kung Haralds och Drottning Sonjas 70årsdagar.

I februari invigde Kungen alpina VM i Åre och 
var närvarande vid tävlingarna tillsammans med 
Drottningen och Kronprinsessan. I Stockholm 
invigde Kungen och delade ut priser i världscup
tävlingen ”Royal Palace Sprint”, som avgjordes 
på en bana runt Kungl. Slottet. Kungen besökte 

Kung Carl XVI Gustaf under Kungaparets 
besök på Introduktionsskolan i Bergsjön. 
Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Kungen besökte frivilligorganisatio-
nerna i Boden ett år efter Nordens 
största skogsbrand i området. Vid besöket 
informerades Kungen bland annat om hur 
det omfattande brandräddningsarbetet 
som företogs på plats organiserades. Kaj 
Nyström vid Bodens brandkår berättade 
även om skogsbrandens förlopp. Foto: Alf 
Lindbergh/Scanpix
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Västerbotten för att informera sig om den svåra 
renbetessituationen och samtalade med represen
tanter från Sametinget och Svenska Samers Riks
förbund. 

Kungen gjorde ett flertal besök hos Försvars
makten, bland annat vid Marinen i Karlskrona 
och Hemvärnet i Skaraborg, samt deltog som 
observatör vid Nordic Battle Groups slutövning i 
Luleå, Boden och Jokkmokkområdet.

Under året delade Kungen ut priset ”Årets 
nybyggare”. Kungen deltog även i en aktivitet ar

rangerad av Fryshuset och ”Lugna gatan” i Stock
holm tillsammans med ett stort antal ungdomar 
med invandrarbakgrund. Kungen är sedan många 
år starkt engagerad i World Scout Foundation 
och har deltagit i möten i bland annat Danmark, 
England, Frankrike, Japan, Malaysia och vid årets 
”Jiingijamboree” i Kristianstad, där cirka 18 500 
scouter deltog. Även Världsnaturfondens (WWF) 
och de Kungliga Vetenskapsakademiernas arbete 
har Kungen, liksom tidigare år, tagit aktiv del av.

I november genomförde Kungaparet en 
temadag om integrationsfrågor i Västra 
Götaland. Bland annat besökte Kungapa-
ret den så kallade “Introduktionsskolan” 
i Bergsjön och fritidsgården Mixgården i 
Hammarkullen. Där träffade Kungaparet 
representanter för gruppen Sharafs hjältar. 
Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Kungen talade vid klimatkonferensen 3C 
(Combat Climate Change) i Washington 
D.C., där 46 ledande företag från hela 
världen uppmanade regeringarna att 
samverka för att utveckla ett globalt ram-
verk för att bekämpa klimatförändringen. 
Foto: Joel Lawson

H.M. Konungens stab tillhör Försvarsmakten och 
lyder direkt under Kungen. Staben leds av stabs-
chefen och har till uppgift att stödja Kungen och 
Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet. 
    Vid staben tjänstgör även adjutanterna. Ordet 
”adjutant” har sin grund i det latinska ordet ’adiuto’ 
som betyder hjälpa eller understödja. En adjutant 
vid hovet är således en officer som biträder en 
kunglig person i tjänst. För närvarande finns 12 
adjutanter (av Major till Överstes grad) i tjänst hos 
Kungen och de tjänstgör en månad i taget. Kron-
prinsessan Victorias fem adjutanter och Prins Carl 
Philips två adjutanter bildar en pool ur vilken en 
adjutant tjänstgör på veckobasis till stöd för alla de 
Kungliga Ungdomarna. 

Adjutanterna har en viktig uppgift som kontaktyta 
gentemot arrangörer och olika hovfunktionärer 
när beslutade programpunkter ska genomföras. 
Genom att hela tiden finnas nära de kungliga per-
sonerna ansvarar adjutanterna för att dessa är väl 
insatta i program och arrangemang. Adjutanterna 
säkerställer även att transportbehov liksom olika 
säkerhetsarrangemang är omhändertagna. I sam-
arbete med informationsavdelningen kan vid be-
hov viss kommunikation med medier förekomma. 
Vid utlandsresor är adjutanternas roll att biträda 
de kungliga personerna i genomförandet mer ut-
talad både vad gäller planlagd som icke-planlagd 
verksamhet. 
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H.M. Konungens stab och adjutanterna
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Drottningen har, vid sidan av Kungaparets ge
mensamma program, ett omfattande eget pro
gram och deltog i 31 (42) egna arrangemang och 
48 (67) tillsammans med Kungen. Bland de ge
mensamma uppdragen är statsbesöken de mest 
omfattande. Vid statsbesöken har Drottningen 
alltid många egna programinslag omfattande stu
diebesök och seminarier kring bland annat barn, 
äldre och handikappfrågor. När statsbesökens 
programpunkter beaktas, stiger antalet genomför
da arrangemang till 49 (56) och 84 (103) tillsam

mans med Kungen. Utöver de statsceremoniella 
programpunkterna, har Drottningen deltagit i 
flera av de temadagar som Kungen tagit initiativ 
till, vid statsråds och konseljluncher, medaljutdel
ningar, stipendieutdelningar med mera (se även 
avsnittet om Hovmarskalksämbetets verksamhet, 
sidorna 1013 samt Dagbok, sidorna 4858).

Drottningens djupa engagemang i sociala 
frågor kom tydligt till uttryck under året. Drott

ningen tog emot ett flertal utmärkelser, bland 
annat BRIS hederstecken, BadenWürttembergs 
förtjänstmedalj och det prestigefyllda tyska priset 
”Quadriga Award”, som delades ut av den franske 
utrikesministern Bernard Kouchner och Ukrainas 
president Viktor Jusjenko på den tyska national
dagen. Utöver studiebesök och deltaganden i se
minarier, invigde Drottningen bland annat konfe
rensen ”Bättre demensvård i väst” i Göteborg och 
Mellannorrlands Hospice. Drottningen var när
varande vid ett internationellt möte i Paris under 
värdskap av President och Madame Chirac för or
ganisationer inriktade på försvunna barn och barn 
som utsatts för sexuella övergrepp. Drottningen 
invigde också en forskningskonferens med anled
ning av Park insonförbundets forskningsfonds 20
årsjubileum och var närvarande vid Röda Korsets 
Sjukhus 80årsjubileum. Drottningen har genom 
sitt beskyddarskap för mer än 90 organisationer 
och institutioner haft många företräden och delta
git i olika evenemang.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
Stiftelsen World Childhood Foundation grunda
des 1999 av Drottningen för att värna barns rätt 
till en trygg barndom. Den arbetar särskilt för 
bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta 
miljöer över hela världen. Stiftelsen fokuserar i 
första hand på att hjälpa gatubarn, unga mammor 
samt på att motverka sexuellt utnyttjande och ex
ploatering, inklusive handel med barn för sexu
ella ändamål. Tillsammans med Drottningen har 
fjorton företag, stiftelser och privatpersoner gått 
in som medstiftare. Dessutom har Childhood sys
tematiserat arbetet med stora sponsorer och sam
arbetspartners genom så kallade ”major partner” 
 avtal. Childhood stödjer 100 projekt i 15 länder. 
Drygt 300 000 barn och ungdomar nås direkt el
ler indirekt genom de olika projekten.

Som hedersordförande i World Childhood 
Foundation har Drottningen deltagit i styrelsens 
möten, olika insamlingsevenemang och semina
rier i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA. Drott
ningen har dessutom gjort ett flertal projektbesök 
bland annat i Brasilien, Tyskland och USA. I 
Stockholm genomförde ”Childhood Second Ge
neration” ett tvådagarsmöte på Kungl. Slottet, där 
Drottningen deltog tillsammans med Prinsessan 
Madeleine, som var medansvarig i programmet. 
Förutom ett besök på Fryshuset för ”Childhood 

Drottning Silvia invigde en pedagogisk 
utställning riktad till barn och ungdomar 
med särskilda behov på upplevelsemuse-
um för världsarvet Höga Kusten På bilden 
ses även Västernorrlands landshövding 
Gerhard Larsson och avdelningschef Eva 
Carron från länsstyrelsen. Foto: Örjan Leek

Statsfru Kirstine von Blixen-Finecke

H.M. Drottningens hovstat 
H.M. Drottningens hovstat har till uppgift att svara för förberedelser, genom-
förande och uppföljning av Drottningens många engagemang. Hovstaten 
ansvarar också för en stor del av Kungaparets korrespondens, gåvor med 
mera. Till hovstaten hör också det kungliga hushållet på Stockholms och 
Drottningholms slott. Vidare är Prins Carl Philips och Prinsessan Madeleines 
gemensamma studiehandledare knuten till Hovstaten.
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Second Generation” anordnades en middag på 
Kungl. Slottet. 

World Childhood Foundation arrangerade i 
samarbete med Barnombudsmannen, BRIS och 
Rädda Barnen ett seminarium, ”Barn och unga 
visar vägen”. Seminariets syfte var att ungdomar 
skulle ge goda exempel på idéer och arbetssätt som 
på olika vis kan hjälpa barn och unga som lever i 
utsatta situationer. Vid seminariet, som ägde rum 
på Kungl. Slottet, deltog politiker och tjänstemän 
från Sveriges 50 största kommuner.

MENTOR FOUNDATION
1994 grundades Mentor Foundation på initiativ 
av Drottningen, som är hedersledamot i Men
tor Sverige och hedersordförande i Mentor In
ternational. Stiftelsen arbetar med att förhindra 
drogmissbruk bland ungdomar. För närvarande 
finns Mentor i Sverige, Belgien, Litauen, Storbri
tannien, Tyskland, Colombia, USA samt Mentor 
Arabia. Olika arbetsmodeller som är anpassade 
till respektive lands kultur har utvecklats. Mentor 
Sverige, som i år firade sitt 10årsjubileum, prakti
serar en framgångsrik modell där anställda vid fö
retag under ett år är mentorer för unga skolelever 
som behöver stöd från vuxna. Dessutom driver 
man ett populärt föräldraprogram. Drottningen 
har deltagit i ett flertal styrelsesammanträden 
både i Sverige och utomlands. Drottningen var 
också närvarande vid insamlingsgalor på Mainau 
i Tyskland, i Bogotá och i Kuwait till förmån för 
Mentor.

STIFTELSEN SILVIAHEMMET
Stiftelsen Silviahemmet, där Drottningen är ord
förande, främjar vetenskaplig forskning och be
driver undervisning, utbildning och vård inom 
demensområdet. Den nionde kullen Silviasystrar 
påbörjade en 40poängs internetbaserad utbild
ning under året. Sophiahemmets högskola ansva
rar för utbildningen och bistår med sakkunskap, 
marknadsföring och praktik. Silviahemmet utbil
dar vårdpersonal från hela landet och anordnar 
regelbundna vårdseminarier. Drottningen har 
deltagit i årets styrelsemöten och seminarier. Stif
telsen Silviahemmet fick ett officiellt erkännande 
genom ett regeringsbeslut i augusti, där man anvi
sat medel till Stiftelsen Silviahemmet och Stiftel
sen Stockholms läns äldrecentrum för att bilda ett 
nationellt kompetenscentrum för demensfrågor. 

DET KUNGLIGA HUSHÅLLET
Det kungliga hushållet arbetar med att förbereda 
och genomföra Kungaparets officiella represen
tation i form av mottagningar, luncher, middagar 
samt banketter på Kungl. Slottet och utomlands i 
samband med statsbesök. Hushållet har ansvaret 
för vård och underhåll av glas, silver och porslin 
i samband med representationstillfällena. Hus
hållets medarbetare lägger ned ett omfattande 
arbete med att bevara och utveckla den kungliga 
representationens traditioner, inte minst genom 
dukning och blomsterarrangemang. Hög kvalitet 
vid matlagning och servering är också känneteck
nande för hovets representation. Menyer, dekora
tioner och placering vid dessa representationstill
fällen fastställs i samråd med Kungaparet. Cirka 
2 900 (1 600) personer fick under året åtnjuta 
gästfriheten på Kungl. Slottet och under statsbe
sök utomlands.

Drottningen tog i oktober emot det presti-
gefyllda tyska priset ”Quadriga Award” för 
sitt humanitära arbete och sina insatser 
när det gäller utsatta barn.
Foto: Peer Grimm/EPA-Scanpix
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HOVSTATENS VERKSAMHET
Hovstaten har till uppgift att bistå Kronprinses
san Victoria, Prins Carl Philip och Prinsessan Ma
deleine i deras uppdrag. Verksamheten leds av en 
hovmarskalk och omfattar i övrigt en sekreterare 
samt en studiehandledare anställd på halvtid.

År 2007 har inneburit en fortsatt hög aktivitet 
och omfattande planeringsarbete av studiebesök, 
företräden och resor. Framförallt Kronprinses
san får förfrågningar från regeringskansliet om att 
delta i aktiviteter som syftar till att främja svenska 

intressen runt om i världen. Dessa prioriteras var
efter planering och genomförande sker i nära sam
arbete med UD. Hovstaten har dessutom hand
lagt 391 separata förfrågningar om deltagande av 
Kronprinsessan eller de Kungliga ungdomarna i 
olika evenemang. I linje med den höga servicenivå 
och det personliga bemötande som eftersträvas 
vid de Kungl. Hovstaterna, behandlas varje för
frågan om deltagande individuellt efter sedvanlig 
föredragning på planeringsmöte med Kungapa
ret. De besvaras därefter oftast skriftligen, oavsett 
om medlemmar av den Kungliga Familjen har 
möjlighet att delta eller ej. Kronprinsessan Victo
ria avslutade under året UD:s ettåriga diplomat
program och fortsatte under hösten sina studier 
i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon 
vidareutbildade sig även i franska språket i Frank
rike. Prinsessan Madeleine har kompletterat sin 
filosofie kandidatexamen med studier inom bland 
annat barnrätt. Prins Carl Philip och Prinsessan 
Madeleine har studerat svensk författningsrätt un
der ledning av Riksdagens förre talman, docenten 
i statsvetenskap, Björn von Sydow. 

KRONPRINSESSAN VICTORIAS 
PROGRAMVERKSAMHET
Kronprinsessan Victorias 30årsdag firades i 
Stockholm med en gudstjänst i Slottskyrkan, var
efter hon uppvaktades på Kungl. Slottet av bland 
andra regering och riksdag samt organisationer 
för vilka hon är beskyddare. Vidare genomfördes 
en ceremoni på Inre borggården med musikupp
visning. Kronprinsessan fick där också tillfälle att 
ta emot folkets hyllningar. Senare på dagen firades 
Victoriadagen traditionsenligt dels på Solliden, 
dels i Borgholm. I samband med festligheterna 
delade Kronprinsessan ut årets Victoriastipendi
um till fotbollsspelaren Henrik Larsson.

Vid sidan av de statsceremoniella uppdra
gen i samband med Riksmötets öppnande och 
tre inkommande statsbesök samt statsbesöket i 
Danmark, deltog Kronprinsessan i flera offici
ella sammanhang både inom och utom landet. 
Hon deltog även i konseljer och sammanträden 
med utrikesnämnden. På Nationaldagen besökte 
hon Götene i Hertiginnelandskapet Västergöt

H.K.H. Kronprinsessans hovstat
Tillika hovstat hos Hertigen av Värmland 
och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland

Kronprinsessans hovstat, tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Her-
tiginnan av Hälsingland och Gästrikland ansvarar för planering och genom-
förande av ärenden som rör de Kungliga ungdomarnas officiella uppdrag, 
liksom för övrigt stöd i deras dagliga arbete.

Kronprinsessan Victoria läser ur julevangeliet vid en TV-sänd adventsmässa från Slottskyrkan. 
Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg
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land under dagen, varefter hon tillsammans med 
Kungafamiljen deltog i det traditionella firandet 
på Skansen i Stockholm och efterföljande mottag
ning på Kungl. slottet. Kronprinsessans intresse 
för kris och konflikthantering ledde till att hon 
deltog i en konferens om krisberedskap i Växjö. 
Kronprinsessan praktiserade två veckor vid Sveri
ges EUrepresentation i Bryssel och deltog även i 
det följande EUtoppmötet i december.

I samband med Linnéåret har Kronprinses
san Victoria deltagit i firandet av 300årsminnet 
av Carl von Linnés födelse i Råshult i Småland, 
men också i Uppsala, i samband med det japanska 
kejsarparets besök, samt i Alnarp. Som Hertiginna 
av Västergötland, besökte Kronprinsessan Ulrice
hamn i samband med stadens 700årsjubileum 
under sensommaren. 

Kronprinsessan Victorias närvaro vid en mo
dern uppsättning av Wilhelm Mobergs ”Utvand
rarna” av Riksteatern i Skärholmen var ett uttryck 
för hennes engagemang för integrationsfrågor. 
Hon var även närvarande vid svenskjordanska 
föreningens årsmöte på Medelhavsmuseet. 

Såväl Kronprinsessan som Kronprins Frede
rik av Danmark är beskyddare av ”Internationella 
Polaråret 20072008”. Av den anledningen deltog 
Kronprinsessan i ett seminarium i Stockholm och 
var tillsammans med den danske Kronprinsen 
närvarande när isbrytaren Odens Polarexpedition 

avseglade från Köpenhamn. Hon deltog även i 
Kungens middag för utländska miljöministrar och 
i Tällberg Forum i slutet av juni. 

Kronprinsessan Victoria invigde utställningen 
om samekultur ”Sapmi” i Nordiska Museet. Hon 
deltog också i museets 100årsjubileum. I sam
band med 100årsminnet av Astrid Lindgrens fö
delse invigde hon det nya kulturcentret Näs i Vim
merby och som beskyddare av Astrid Lindgrens 
barnsjukhus besökte hon sjukhuset. I september 
var Kronprinsessan, tillsammans med Drott
ningen, närvarande vid en minnesföreställning på 
Dramaten i Stockholm med anledning av Ingmar 
Bergmans bortgång.

Kronprinsessan firade tillsammans med 
Kungaparet både Kung Haralds och Drottning 
Sonjas 70årsdagar i Norge. Kronprinsessan re
presenterade Sverige både vid Kronprins Wilhelm 
Alexanders 40årsdag i Nederländerna och Prin
sessan Isabellas dop i Köpenhamn.

Första advent läste Kronprinsessan Victoria en 
bibeltext i Slottskyrkan under en TVsänd guds
tjänst. Hon deltog även vid Kungl. Musikaliska 
Akademiens och Svenska Akademiens årssam
mankomster.

Kronprinsessan var under året engagerad som 
prisutdelare vid alpina VM i Åre. Hon invigde 
också VM i rullstolstennis i SALKhallen i Alvik. 

Kronprinsessan Victoria besökte Vim-
merby för att inviga Astrid Lindgrens 
Näs, ett nytt kulturcentrum vid Astrid 
Lindgrens barndomshem. 
Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
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PRINSESSAN MADELEINES 
OFFICIELLA PROGRAM
Fortsatta studier och praktikarbete har även detta år 
i viss mån begränsat Prinsessans Madeleines möj
ligheter att delta i representativa uppdrag. Bland de 
statsceremoniella programpunkterna som Prinsessan 
Madeleine deltog i under året kan nämnas Riksmö
tets öppnande, galamiddagarna vid samtliga inkom
mande statsbesök, Nationaldagsfirandet på Skansen 
och Nobelfestligheterna.

Prinsessan Madeleine har parallellt med halv
tidsarbete för World Childhood Foundation (WCF) 
genomfört sin tredje magisterkurs i barn och ung
domspsykologi vid Stockholm universitet. För WCF:s 
räkning besökte hon under året bland annat Kina och 
Estland. Vidare deltog hon i Childhoodmöten i både 
Washington och New York. Prinsessan Madeleine 
var, i egenskap av beskyddare för Europa Nostra, 
närvarande vid ett symposium om det svenska kul
turarvet med efterföljande middag i Stockholms 
stadshus tillsammans med Kungaparet. Hon var även 
närvarande vid firandet av kung Haralds 70årsdag i 
Oslo. Under hösten genomförde Prinsessan Made
leine ett heldagsbesök i Gävle i egenskap av Herti
ginna av Hälsingland och Gästrikland. Tillsammans 
med Kungaparet, var hon närvarande vid premiären 
av baletten ”Askungen” på Kungliga Operan.

Prinsessan Madeleines 25årsdag högtidlighölls 
med en militär uppvaktningscermoni på Kungliga 
slottets inre borggård. Närvarande var också den öv
riga Kungafamiljen samt Prinsessan Lilian.

PRINS CARL PHILIPS 
OFFICIELLA PROGRAM
Prins Carl Philip påbörjade under året Försvars
högskolans högre reservofficerskurs. Kursen kom
mer att avslutas 2008. Bland de ceremoniella pro
grampunkter där Prinsen har deltagit kan nämnas 
Riksmötets öppnande, galamiddagarna vid samt
liga inkommande statsbesök, Nationaldagsfiran
det på Skansen och Nobelfestligheterna.

Prins Carl Philips engagemang i Carl von Lin
nés 300årsjubileum tog sig bland annat uttryck 
i en resa med Mattias Klum i Linnés fotspår och  
produktion av en utställning. “En glimt av paradi
set” omfattar Prinsens egna bilder från Uppsala 
Botaniska trädgård. Den premiärvisades på Mu
seum Gustavianum i Uppsala i närvaro av Prin
sen. Därefter visades utställningen, som drog re
kordpublik på Hanaholmen, det svenskfinländska 
kulturcentret i Esbo i Finland. Också där var Prins 
Carl Philip närvarande vid öppnandet. 

Även en bok med titeln ”En glimt av paradiset” 
har producerats på svenska och engelska med fo
tografier av Prins Carl Philip och texter av Karin 
Martinsson och Magnus Lidén. 

I sin egenskap av Hertig av Värmland, invigde 
Prins Carl Philip en forskningsanläggning vid 
Thermia i Arvika. I november delade han ut Vol
vos miljöpris vid en ceremoni på Grand Hôtel i 
Stockholm. Prins Carl Philip, som år 2006 slutför
de sin utbildning i grafisk design, har under 2007 
också påbörjat arbetet med egna designuppdrag.

Prins Carl Philip besökte företaget 
Thermia i Arvika i oktober.

Som beskyddare av ”Min Stora Dag” 
besökte Prinsessan Madeleine Drott-
ning Silvias barnsjukhus i Göteborg i 
februari.
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Hovstatens chef är en hovmarskalk som ansvarar 
för både Prinsessan Lilians officiella och privata 
program. Av åldersskäl har Prinsessan under året 
dragit ned på sitt officiella program. 

I juni delade Prinsessan Lilian traditionsenligt 
ut priserna i biltävlingen Prins Bertils Memorial på 
Djurgården i Stockholm. Prinsessan deltog även 
under året i firandet av nationaldagen på Skansen 
samt vid Kungafamiljens födelsedagar. 

Prinsessan Lilian är hedersmedlem i en rad 
olika organisationer, bland annat som beskyddare 
av SOS Barnbyar.

H.K.H. Hertiginnans 
av Halland hovstat

Hovmarskalk Elisabeth Palmstierna

Prins Carl Philips bilder
visar glimtar av paradiset
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Hertiginnans av Halland hovstat ansvarar för Prinsessan Lilians officiella och 
privata program samt tar även hand om hennes korrespondens. 

Prins Carl Philips stora fotointresse tog sig under året uttryck i fotoutställningen ”En glimt av paradiset”, som invigdes i maj på 
Museum Gustavianum i Uppsala. Vid vernissagen närvarade också Kungaparet och Kronprinsessan Victoria. Prins Carl Philip tol-
kar Botaniska trädgården i Uppsala och har med fotografen Mattias Klum som mentor porträtterat ättlingarna till de växter som 
Linné en gång systematiserade. Bilderna ligger även till grund för en bok som presenterades i samband med vernissagen. Under 
hösten visades den mycket välbesökta utställningen också på Hanaholmens kulturcenter i Esbo, Finland. Under 2008 finns ”En 
glimt av paradiset” i Liege, Belgien och på Solliden, Öland.



Kungl. hovstaterna 200720

Hovstallet sköter samtliga biltransporter för 
Kungafamiljen liksom transporter av gästande 
statsöverhuvuden och medföljande besökare. 
Verksamheten är uppdelad i en bil och en stall
avdelning samt en expedition som bland annat 
ansvarar för transportledning och transportplane
ring. Av de medel Hovstallet disponerar, används 
knappt hälften för den ceremoniella hästverksam
heten, inklusive kostnader för vård och nödvän
digt underhåll av uniformer, seldon och vagnar. 
Resterande medel fördelas på bilavdelningen och 
ledningsfunktioner. Genom rationell drift och väl 
inarbetade rutiner uppgick den genomsnittliga 
årskostnaden per häst till cirka 26 000 (27 000) 
kronor. Viss del av fodret till hästarna, hösilaget, 
inköps sedan 2006 från Stenhammar.

Det ställs stora krav på bilförare, kuskar och 
hästar för att transportverksamheten ska kunna 
utföras med säkerhet och elegans. Därför be
drivs en omfattande utbildnings och tränings
verksamhet och ett målmedvetet kvalitetsarbete. 
Hovstallets medarbetare har under året genom
fört cirka 330 (400) utbildningstimmar.

Transporterna med bil inom ramen för ordi
narie verksamhet sköts av bilavdelningens fem 
bilförare. Under året har 5 200 (5 100) kör
uppdrag genomförts med bilar, varav cirka 65 
procent i samband med Kungafamiljens offici
ella program. Övriga köruppdrag är bland an
nat administrativa transporter inom hovet. Vid 
genomförandet av officiella program, som vid 
statsbesök, engagerades cirka 25 extra bilförare 
från bland annat Stockholms Kvinnliga Bilkår, 
en frivilligorganisation inom Försvarsmakten. 
Bilavdelningens kvalitetsarbete är inriktat på sä
kerhet, tillgänglighet och flexibilitet. Det system 
för transportplanering som togs i bruk 2005 är 
föremål för utvärdering. Systemet syftar till ett 
effektivare utnyttjande av transportorganisatio

H.M. Konungens Hovstall
Hovstallets huvuduppgift är att tillgodose den Kungliga Familjens behov av 
transporter med bil samt vid ceremoniella tillfällen med häst och vagn. Vidare 
har Hovstallet till uppgift att vårda och värna den kungliga ekipagekulturen 
samt att för allmänheten visa upp hästar, vagnar, selar, uniformer och andra 
inventarier av kulturhistoriskt värde.

Hovstallmästare Mertil Melin
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nen och har resulterat i en betydande minskning 
av det individuella arbetstidsuttaget för de fast 
anställda bilförarna. Byte till miljöbilar fortsät
ter i den takt ekonomin tillåter och allt eftersom 
tillgången på representativa fordon ökar. Vid 
årets slut var cirka 40 procent av hovets bilar för 
officiella transporter miljöbilar. Huvuddelen av 
de nyanskaffade bilarna har leasats. Nya före
skrifter som prioriterar miljöbilsanvändning vid 
Hovstallet är under utarbetande.

Inom stallavdelningen arbetar åtta perso
ner, varav en beridare, en fodermarsk och sex 
kavaljerskuskar. Ceremoniella köruppdrag har 
genomförts med häst och vagn, däribland tre 
inkommande statsbesök, Riksmötets öppnade, 
Nationaldagen och 32 högtidliga audienser. 
Därutöver har Hovstallets hästekipage deltagit 
vid kommunbesök i Täby och vid invigningen 
av Äppelmarknaden i Kivik. Vid årets slut fanns 
16 hästar. Hästarnas sommarbete pågick detta år 
under 65 dagar.

Vid stallavdelningen kompletteras de dag
liga träningspassen med hästarna på Djurgår

den med regelbunden rid och körträning under 
ledning av externa instruktörer. Verksamheten 
kännetecknas av ett aktivt kvalitets och säker
hetstänkande, bland annat i form av ett nära sam
arbete och samövningar med Försvarsmakten 
och Polismyndigheten. I vården av kulturarvet 
har restaureringen av en paradlandå från senare 
delen av 1800talet påbörjats. Renoveringspro
grammet avseende sammanlagt 12 paradselar 
har fortsatt. Två vardagsselar och två hästar har 
anskaffats under året. 

ARRANGEMANG OCH 
VISNINGSVERKSAMHET
I samband med guidade visningar har 3 200 
(4 500) personer besökt Hovstallet. Den ordina
rie visningsverksamheten har kompletterats med 
ett antal särskilda arrangemang. På Nationalda
gen anordnades ”Öppet Hovstall”. Vidare arrang
erades under första adventhelgen en julmarknad. 
Dessa arrangemang lockade tillsammans cirka 
14 800 (11 000) besökare.

Vagnslykta på Karl XV:s paradkupé som 
efter varsam restaurering åter används vid 
de högtidliga audienserna. Paradvagnen 
tillverkades i Tyskland 1859 av vagnmaka-
ren Lauenstein. 

Beridaren inspekterar det kungliga 
fyrspannet. 

Hovstallet med anor från 1535 vårdar de 
kungliga ekipagetraditionerna i samband 
med högtidliga audienser hos Kungen på 
Stockholms slott. I bakgrunden skymtar 
samtidigt en miljöbil som inköpts av Kung-
en personligen. Ett uttryck för tradition och 
förnyelse vid det svenska hovet. 

Foto: Rickard Eriksson.
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Kungl. Husgerådskammarens uppgift är att vår
da och bevara de kungliga samlingarna så att de 
både kan användas vid den kungliga represen
tationen och visas, idag och långt in i framtiden. 
Samlingarna skall hållas väl förtecknade. Vidare 
har Husgerådskammaren till uppgift att hålla alla 
de tio kungliga slotten möblerade med hänsyn till 
byggnadens karaktär och aktuella användning. 
Det innebär framför allt att ställa Kungl. Slottet 
i ordning för Kungaparets representation, inne
bärande arbeten med bland annat tillfälliga möb
leringar vid middagar, mottagningar samt och i 
gästvåningarna. Husgerådskammaren ansvarar 
också för visningsverksamheten vid Kungl. Slot
tet, Rosendals slott, Ulriksdals slott, Gustav III:s 
paviljong vid Haga samt Riddarholmskyrkan.

De kungliga samlingarnas ställning i svenskt 
kulturarv har, som tidigare år, medfört ett stort 
antal förfrågningar från forskare, institutioner och 

intresserad allmänhet. Ett långsiktigt arbete med 
att i digital form sammanföra huvudkatalogerna 
med annan lagrad information pågår och syftar 
till effektivare dokumentation av samlingarna.

VÅRD, KONSERVERING OCH KULTUR
HISTORISK RENOVERING
I samband med de renoveringar av Festvåningen 
på Kungl. Slottet (Karl XI:s galleri, Gustav III:s 
sängkammare och audiensrummet), som under 
året genomförts av Statens Fastighetsverk, har 
omfattande arbeten utförts av konserveringsav
delningen. Åtta ljuskronor har omelektrifierats, 
24 lampetter har konserverats och delvis omför
gyllts, sju vävda tapeter har konserverats och om
monterats. Nya skydds och klädesgardiner har 
sömmats och satts upp. I Bernadottevåningen har 
Pelarsalen fått nya sidengardiner. Kavaljershuset 
på Tullgarns slott och Hagapaviljongen har fått 
nya gardiner i 15 respektive 18 fönster. Möble
ringen i Kungens audienssal på Gripsholms slott 
har konserverats i flera etapper med ekonomiskt 
stöd från Gripsholmsföreningen, arbetet är nu 
slutfört. På Kina slott har Åttkantiga salongens 

Kungl. Husgerådskammaren          med Bernadottebiblioteket
Kungl. Husgerådskammarens arbetsuppgifter utgår från de kungliga samling-
arna. Den lösa inredningen omfattar cirka 250 000 enskilda föremål fördelat 
på de tio kungliga slotten. ”Husgerådet” utgörs framför allt av lös inredning 
som möbler, mattor, gardiner och vävda tapeter och konsthantverk.

Överintendent Agneta Lundström

Den stora mattan i Victoriasalongen till-
verkades redan år 1867 och kräver mångas 
medverkan när slottet ställs i ordning för 
representation. Foto: Alexis Daflos, Kungl. 
Hovstaterna.



Kungl. hovstaterna 2007 23

Kungl. Husgerådskammaren          med Bernadottebiblioteket
väggsiden konserverats. Konserveringsateljéerna 
lade en mycket stor arbetsinsats på möblerna från 
Drottningholmsteatern (bland annat stolar, by
råar, sängar, bänkar). 

Vid större ceremonier används uniformer och 
livréer enligt gammal hävd. Bland annat har de 
karolineruniformer som bärs vid drabantvakt för
nyats under året.

Husgerådsmästarens avdelning har genomfört 
omfattande evakuerings och återmöbleringsar
beten med anledning av renoveringsarbeten, inte 
bara på Kungl. Slottet (Festvåningen och Prin
sessan Sibyllas våning), utan också på Kina slott, 
Rosersbergs slott, Drottningholms slott samt vid 
Drottningholmsteatern. Stora insatser görs regel
bundet i samband med Kungens och Drottning
ens representation, till exempel vid officiella mid
dagar och statsbesök. 

SAMARBETEN MED 
ANDRA INSTITUTIONER
Ett sjuttiotal föremål ur de kungliga samlingarna 
har varit utlånade och visats vid tillfälliga utställ
ningar på Nationalmuseum, Livrustkammaren, 

Grafikens hus i Mariefred, Millesgården, Läckö 
slott, Kulturen, Haus der Kunst, München, Stadt
geschichlichen Museum Wolgast, De Danske 
Kongers Kronologiske Samling, Lillehammer 
Kunstmuseum, Palacio Real och Patrimonio Na
cional, Madrid. 

Husgerådskammaren deltar sedan 1998 i det 
EUfinansierade nätverket Europeiska Kung
liga Residens. Ett symposium på temat ”Hosting 
Events” hölls i Stockholm under värdskap av 
Kungl. Husgerådskammaren med deltagare från 
åtta andra europeiska länder.

VISNINGSVERKSAMHET 
Ett aktivt arbete bedrivs inom Kungl. Hovstaterna 
för att öka tillgängligheten till det kungliga kultur
arvet så att så många som möjligt får tillfälle att 
besöka slotten. I Kungl. Slottet visas representa
tionsvåningarna, Bernadottebiblioteket, Museum 
Tre Kronor, Skattkammaren, Slottskyrkan och 
Gustav III:s Antikmuseum. Ståthållarämbetet har 
ansvaret vid flertalet övriga slott där utfallet av 
visningsverksamhet och övriga evenemang redo
visas av respektive slottsförvaltning. Forts. på nästa sida

Ku ngl . husger å dsK a m m a r en

Bernadottebibliotekets Stora salong togs 
i bruk 1796 och var då det svenska natio-
nalbiblioteket, Kungl. bibliotekets praktsal. 
Idag hyser salongen de Bernadotteska 
kungarnas och drottningarnas böcker. 
Varje enskild samling speglar personlighet 
och intressen hos de olika medlemmarna 
av den Bernadotteska ätten. 

De första fotografierna i Sverige visades 
1839 på det som idag är Bernadottebiblio-
teket. Ett par av de mer betydande pion-
järfotograferna i vårt land var drottning 
Victoria och kronprinsessan Margareta. 
Idag omfattar den Bernadotteska foto-
samlingen bort emot 800 000 fotografier 
av stort person - och kulturhistoriskt in-
tresse.  Idag är Bernadottebiblioteket i hög 
grad ett forskningsbibliotek. 

Helene Bladh i hovlakejuniform och Eva 
Ohlsson i taffeltäckaruniform. 

Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.
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Från vardag till fest

Visningsverksamheten marknadsförs med lö
pande annonsering, distribution av foldrar och 
trycksaker, medverkan på turistbyråer, affische
ring och utökad information på den egna webb
platsen, www.kungahuset.se. 

Under året genomfördes mer än 2 500 (2 300) 
guidade visningar vid Kungl. Slottet, av vilka cirka 
1 000 visningar genomfördes på engelska. Anta
let besökare uppgick till 455 539 (531 596) för 
övriga slott se sidorna 2528. Det sammanlagda 
öppethållandet under året uppgick till cirka 7 500 
(6 220) timmar. Programverksamheten ”Slottet 
som historisk scen” fortsatte för fjärde året i rad 
med 22 välbesökta evenemang. Visningsavdel
ningen deltog även i år tillsammans med Berna
dottebiblioteket på Bok och biblioteksmässan i 
Göteborg. För skollediga barn har temavisningar 

anordnats. Bland annat visades Representations
våningarna och Museum Tre Kronor vid 23 olika 
tillfällen för 831 barn och vuxna enbart under 
höstlovet.

Det nya kassa/bokningssystemet för visnings
verksamheten är nu infört vid samtliga kungliga 
slott. 

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Kungl. Husgerådskammaren har under året pro
ducerat två utställningar på temat ”Kronprinses
san Victoria 30 år” som visats på Kungl. Slottet 
respektive Sollidens slott.

På Nationaldagen den 6 juni anordnades tra
ditionsenligt ”Öppet Slott” med visningar, fö
redrag, utställningar, musikprogram och andra 
evenemang. Årets tema var ”Bernadottebibliote
ket 100 år”. Kungl. Slottet hade 5 995 besökare 
under dagen.

17 uppskattade musikarrangemang i Riddar
holmskyrkan som lunchkonserter, helgkonserter 
har genomförts under sommaren.

BERNADOTTEBIBLIOTEKET 100 ÅR
Bernadottebiblioteket omfattar cirka 130 000 
bok    volymer. Här bedrivs även bildbyråverksam
het med fotomaterial dels från Husgerådskamma
rens samlingar, dels från den Bernadotteska foto
samlingen. Den sistnämnda samlingen omfattar 
cirka 800 000 fotografier från år 1839 och framåt. 
Biblioteket har i år firat sitt 100årsjubileum med 
seminarier, konserter och publikationen ”Berna
dottebiblioteket – en kunglig kulturskatt”.

Forts. från föregående sidaUtställningen ”Kronprinsessan Victoria 
30 år” visades både på Kungl. Slottet och 
Sollidens slott.

Kungl. Slottet är ett öppet slott och visas 
under de flesta dagar på året för allmän-
heten. Men i samband med att Kunga-
parets representation, till exempel vid 
statsbesök, representationsmiddagar och 
annan officiell representation, stängs re-
presentationsvåningarna tillfälligt under 
ett antal dagar. Det händer mycket bakom 
kulisserna när slottet omvandlas från var-
dag till fest.
    Personal från alla ämbeten inom Hov-
staterna deltar med sina speciella arbets-
uppgifter. Husgerådsmästarens avdelning 
inom Kungl. Husgerådskammaren sköter 
den omfattande uppmöbleringen av de 
våningar i Kungl. Slottet som används vid 
Kungaparets representation. Det handlar 
i första hand om Karl XI:s galleri och Vita 

Havet i Festvåningen, Västra Gästvåning-
en och i förekommande fall Bernadottevå-
ningen och Prins Bertils våning.
    Till exempel så sätts värdefulla vävda 
tapeter upp och gångmattor ersätts av 
antika mattor ur de kungliga samlingarna. 
Sammanlagt arbetar fem museitekni-
ker cirka 470 timmar med förberedelser 
inför och återställande av våningarna i 
samband med ett statsbesök. Cirka 100 
timmars arbete krävs i samband med en 
representationsmiddag.
    Detta omsorgsfulla arbete görs för att 
ge en värdig inramning till den kungliga 
representationen och för att visa upp det 
kungliga kulturarvet i nationella och inter-
nationella sammanhang.



Kungl. hovstaterna 2007 25

Ståthållarämbetet står under ledning av ståthål
laren, vilken tillika är slottsfogde vid Stockholms 
slott. Ämbetet svarar för förvaltning, tillsyn och 
visning av de kungliga slotten och till dem hö
rande byggnader, parker och trädgårdar. I upp
giften ingår att aktivt förädla de tillgångar i form 
av kultur och naturarv som slotten och Kungl. 
Djurgården utgör. Detta görs inom ramen för den 
kungliga dispositionsrätten, som grundar sig på 
en överenskommelse 1809/10 mellan dåvarande 
regenten Karl XIII och Riksens Ständer.

Under Ståthållaren finns fem slottsförvaltningar:
n Stockholms slottsförvaltning
n Drottningholms slottsförvaltning
n Gripsholms slottsförvaltning
n Ulriksdals slottsförvaltning
n Kungl. Djurgårdens förvaltning

De kungliga slotten och tillhörande markområden 
ägs av staten. Ståthållarämbetet svarar för driften 

av Stockholms slott medan Statens Fastighetsverk 
(SFV) svarar för drift och underhåll av de övriga 
slotten med tillhörande byggnader. Undantag är 
Rosendals slott som ingår i den så kallade Djur
gårdskassan. Vidare är Haga slott upplåtet till reger
ingen för dess representation.

SÄKERHET OCH SKYDDSARBETE
Ståthållarämbetet ansvarar för säkerhetsfrågor och 
det fysiska skyddet vid de kungliga slotten i nära 
samarbete med garnisonsavdelningar och polis
myndigheten. Ett aktivt säkerhetsarbete med fort
satta investeringar i säkerhetssystem har fortsatt 
under året framför allt vid Stockholms slott och 
Drottningholms slott. Krav ställs på en säkerhets
nivå vid Kungl. Hovstaterna motsvarande den som 
råder vid regeringskansliet. Bland annat har instal
lationerna av ett nytt avancerat låssystem slutförts. 
Vidare har en fortsatt riskinventering genomförts i 
syfte att öka skyddet för såväl anställda som bygg

Ståthållarämbetet
Ståthållarämbetets uppgift är att inom ramen för den kungliga dispositionsrätten värna, vårda 
och visa de kungliga slotten med tillhörande parkanläggningar. Kungl. Djurgårdens Förvaltning 
rapporterar till ståthållaren. Dessutom ansvarar Ståthållarämbetet för säkerhets- och IT-frågor 
vid Kungl. Hovstaterna. Även ansvaret för viltvård och jakt ligger inom ämbetet.

Ståthållare Lennart Ahlgren

Forts. på nästa sida

Slottet som historisk scen – Visningar och föredrag
Utöver uppgiften att bistå Statschefen och 
övriga Kungahuset i deras officiella arbete, 
har Kungl. Hovstaterna också uppgiften att 
visa upp det kungliga kulturarvet. Under 
året genomfördes till exempel på Kungl. 
Slottet ett stort antal visningar och före-
drag för både barn och vuxna.
   Särskilda barnvisningar med temat ”Gam-
la borgen Tre Kronor” var mycket uppskat-
tade. Kungliga slottets källarvalv skapar en 
fantasieggande och lärande miljö och de 
uppbyggda modellerna är utmärkta att an-
vända när byggnadens äldsta historia ska 
illustreras. Under skolloven engagerades 
många barn av visningarna kring ämnet 
”Märkliga händelser på slottet”, som inne-
fattar det mesta från spöken, bränder el-
ler någon dramatisk belägring. I samband 
med visningarna fanns en klurig och lärorik 
tipspromenad i Skattkammaren. ”Slottet 
brinner” var också ett spännande tema 

där guiderna, utklädda i historiska dräkter, 
berättade om hur det gick till när slottet 
brann 1697. Guiden föreställde en brand-
vakt vid namn Hansson, som är en historisk 
person, och berättade med inlevelse om 
brandförloppet. 
  Föredragsserien ”Slottet som historisk 
scen” genomfördes för fjärde året i rad. De 
22 föreläsningarna lockade en stor publik. 
Herman Lindqvist föreläste under rubriken 
”Från vikingatida myter till Sverige i tiden” 
Chefen för Bernadottebiblioteket Göran 
Alm berättade kring ämnet ”Visa mig Ditt 
bibliotek och jag skall säga vem Du är”. 
Magdalena Ribbing och Christian Bolin 
berättade om ”Kungligt skick och oskick”. 
Kungl. Slottet har också ett stort antal ut-
ländska besökare varje år och genomförde 
mer än 1000 visningar på engelska under 
2007. 
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Stockholms slottsförvaltning
KUNGL. SLOTTET
Kungens officiella residens och daglig 
arbetsplats för Kungaparet. Här finns även 
ämbetena inom Kungl. Hovstaterna.
Väsentliga delar av monarkins represen-
tation sker på slottet. Slottet är byggt i 
barockstil av arkitekt Nicodemus Tessin 
d. y. Bland sevärdheterna finns Represen-
tationsvåningarna och tre museer med 
kunglig historia. 

KUNGL. SLOTTET
Kungl. Slottet besöktes under 2006 av cirka 
456 000 (530 000) betalande personer (se under 
Visningsverksamheten, sidan 23).

Året har framför allt kännetecknats av flera 
större byggrelaterade underhålls och reno
veringsprojekt avseende Kungl. Slottet. Efter en 
genomgripande renovering av parkettgolv, väggar 
och tak samt installation av ett nytt värme och 
ventilationssystem togs Karl XI:s galleri åter i 
bruk i samband med Nobelmiddagen i december. 
Ett stort antal hantverkare och specialister har en
gagerats i detta kvalificerade och känsliga arbete.  
I Gustav III:s sängkammare och Audiensrummet 
har golven varsamt restaurerats. Nödvändiga och 
mycket omfattande renoveringsarbeten har även 
påbörjats i Prinsessan Sibyllas gästvåning under 
året. Dessa arbeten kommer att pågå under hela 
2008.

Vid Skattkammaren har den första etappen ge

nomförts efter att omfattande grävarbeten utförts 
i slottets källare. Framför allt har ventilations och 
teknikinstallationer slutförts. Skattkammaren 
stäng des tillfälligt i december i samband med 
fortsatta reparationsarbeten och kommer åter att 
öppnas i maj 2008. Bildarkivet i Bernadottebiblio
teket har moderniserats och nya rum för forskare 
inretts. Vidare pågår sedan en tid ett flerårigt pro
jekt avseende radonsanering i kontor och bostäder 
inom Kungl. Slottet. 

PÅGÅENDE PROJEKT
Ett omfattande restaureringsarbete kommer att 
inledas i Bernadottegalleriet avseende golv, väggar 
och tak. Vidare kommer en ombyggnation av re
ception och entré vid Kungl. Slottet att påbörjas. 
När det gäller den yttre miljön kommer ett pro
jekt för att se över samtliga stenfasader vid Kungl. 
Slottet att påbörjas under 2008.

nader och inventarier. Ett led i detta arbete är det 
systematiska brandskyddsarbete som genomförts 
under året, som bland annat inneburit brandutbild
ning för all personal. 

SATSNINGAR PÅ MODERN 
INFORMATIONS OCH TELETEKNIK
De omfattande satsningarna på dataverksamhet och 
telekommunikationer har fortsatt under 2007. En 
rad investeringar har genomförts, vilka tillsammans 
för Kungl. Hovstaterna till informationsteknikens 
framkant. Det nya telefonsystemet har byggts ut yt
terligare. Systemet ökar effektiviteten och tillgäng

ligheten samtidigt som telefonkostnaderna kunnat 
reduceras väsentligt.  Systemutvecklingen har med
fört ökad mobilitet och möjliggör distansarbete. 
Andra exempel på insatser är datanätverket som har 
byggts ut med ytterligare arbetsplatser. Därutöver 
har ett ”gästnät” som möjliggör internetaccess för 
besökare vid statsbesök och seminarier anskaffats. 
Även ett intranät har installerats och kommer att tas 
i full drift i början av 2008. 

Efter slutförd utvärdering har upphandling 
skett av ett datoriserat verksamhetsplanerings
system. Driftssättning beräknas till början av år 
2008.

Forts. från föregående sida
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Drottningholms slottsförvaltning

DROTTNINGHOLMS SLOTT 
MED KUNGSGÅRDEN
Antalet besökare vid Drottningholms slott ökade 
markant under året till cirka 126 000 (114 000) 
personer. Kina slott hade likaså en ökning till cirka 
39 000 (33 000) besökare. Ökningen kan framför 
allt hänföras till fler utländska turister, men också 
att möjligheterna att anlända med båt från Stock
holm ökat. Särskilda arrangemang under året var 
dels en mycket uppskattad och välbesökt bloms
terutställning ”Jul, jul, blomstrande jul”, som in
vigdes av Drottningen, dels en julmarknad. Dessa 
båda arrangemang lockade tillsammans cirka 
5 300 respektive cirka 10 000 besökare. Under 
året besöktes Drottningholms slott och teater av 
en stor internationell delegation från kulturför
eningen Europa Nostra, som är Europas ledande 
organisation för bevarande av vårt gemensamma 
kulturarv.

Inom fastighetsförvaltningsområdet har en 
omfattande genomgång av samtliga arrendeupp

låtelser utförts, vilken kommer att få stor ekono
misk betydelse för framtiden. I linje med Kungens 
fortsatt höga ambitioner att öka de miljömässiga 
investeringarna vid Kungl. Hovstaterna, har bland 
annat värmepannorna vid Drottningholms slott 
anpassats för rapsolja, som är en lämplig energi
källa för skyddsvärda byggnader. Därmed är all 
oljeeldning vid slottet ersatt med miljövänligare 
alternativ. Eldningen av rapsolja kompletterar nu 
den fastbränsleanläggning för pellets som försör
jer slottet, men också en stor andel av de statliga 
fastigheterna i slottets omgivningar, med värme. 
Anpassningen innebär samtidigt en betydande 
besparing. Miljömässigt är det också till fördel för 
slottets stora koppartak, som tidigare skadats av 
svavelnedfall från oljeeldningen. 

Drottningholm blev 1991 Sveriges första 
världsarv på UNESCOS:s världsarvslista. Un
der året har ett omfattande arbete lagts ned på att 
slutföra den världsarvsplan som är gemensam för 
Drottningholms slottsförvaltning, Statens Fastig

ståth å l l a r ä mbetet

ROSERSBERGS SLOTT
Slottet disponeras till större delen av Statens 
Räddningsverk. De två översta våningarna 
står dock nästan orörda från tiden 1795-
1860 med välbevarade inredningar och 
samlingar. Slottet uppfördes på 1630-talet 
av familjen Oxenstierna och blev kungligt 
år 1762.  

ULRIKSDALS SLOTT
Delar av slottet är upplåtet för Världsnatur-
fonden. Slottet uppfördes under 1600-talet 
för fältherren Jacob De la Gardie av arkitekt 
Hans Jacob Kristler. Drottning Kristina lät sin 
kröningsprocession utgå från slottet 1650 
och hon köpte slottet 1652. 

Drottningholms slottsförvaltning handhar utöver Drottningholms slott, även 
förvaltningen av Tullgarns slott och Rosersbergs slott med tillhörande parker.

DROTTNINGHOLMS SLOTT
Drottningholms Slott är vårt bäst beva-
rade kungliga slott från 1600-talet. Slottet 
byggdes efter franska förebilder av arkitekt 
Nicodemus Tessin d.ä. Sedan 1981 är slottet 
den Kungliga familjens permanenta bostad. 

TULLGARNS SLOTT
Tullgarn nära Trosa i Sörmland har varit ett 
kungligt lustslott sedan 1770-talet då staten 
överlämnade Tullgarn till hertig Fredrik 
Adolf. Kung Gustaf V och Drottning Victoria 
tillbringade somrarna här i slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet. 
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hetsverk och Drottningholms slottsteater. Planen 
kommer att överlämnas till Riksantikvarieämbetet 
under början av 2008. Arbetet kring att utveck
la världsarvstemat nationellt (Drottningholms 
slottsförvaltning stod som värd för det nationella 
Världsarvsmötet tillsammans med Ekerö kommun 
och Drottningholmsteatern) och internationellt 
genom olika aktiviteter, inte minst för barn och 
skolungdomar, har på grund av bristande perso
nella och ekonomiska resurser inte kunnat utföras 
i önskad omfattning.

TULLGARNS SLOTT
Tullgarns slott är öppet alla dagar under perio
den juniaugusti. Under året har antalet besökare 
i slottet dock fortsatt att minska till 6 000 (7 500). 
På Tullgarn sker ett aktivt arbete för att levande
göra slottet genom olika aktiviteter. Bland annat 
arrangerade Föreningen Tullgarns slotts vänner 
flera 1700talsdagar. Slottet har sedan lång tid 
varit drabbat av omfattande vattenskador, varför 
Statens Fastighetsverk under året utfört nödvän
diga mark och dräneringsarbeten. Detta har i viss 
mån begränsat tillgängligheten till slott och slotts
park för allmänheten. 

ROSERSBERGS SLOTT
Rosersbergs slott visas endast efter särskild bok
ning. Antalet besökare uppgick under året till 
cirka 800 (1 000) personer. En särskild händelse 
under året var när Kungen och Drottningen ut
nyttjade slottet för det officiella avskedstagandet i 
samband med det brasilianska statsbesöket i sep
tember. För att göra det kungliga kulturarvet till
gängligt för ett större antal besökare bedrivs också 
samarbeten med olika aktörer kring återkomman
de arrangemang. Exempel är Rosersbergsdagen, 
arrangerad av slottsförvaltningen i samarbete med 
Rosersbergs slotts vänförening, samt Classic Cars 
bilmässa som genomfördes i slottsparken. Under 

2007 har studier inletts kring förutsättningarna att 
åter öppna slottet mera regelbundet för visningar. 
Vidare utreds ett antal projektidéer som syftar till 
att entusiasmera allmänheten att besöka slottet 
och slottsområdet.

SLOTTSPARKERNA
De unika slottsmiljöerna med dess parker kräver 
årligen omfattande skötsel och underhåll. Dessa 
arbeten är både av löpande karaktär, men det 
krävs också särskilda insatser. Riskträdsbeskär
ning har fortsatt vid Drottningholm, Tullgarn och 
Rosersberg. Eftersom almsjukan drabbat mycket 
stora delar av Drottningholmsparkens bestånd av 
almar har dessa sågats ned och i huvudsak ersatts 
av lindträd. Under 2007 har etapp IV av arbetena 
med lindalléerna i Drottningholmsparken ge
nomförts. De gamla lindarna har tagits bort och 
nyplantering kommer att ske under våren 2008. 
Uppbyggnadsbeskärning av de lindar som plan
terats i tidigare etapper har fortsatt i oförminskad 
omfattning av egen personal med särskild kom
petens för att forma de växande lindalléerna till 
kandelaberform. Det goda och nära samarbetet 
med Statens Fastighetsverk avseende slottspar
kerna har fortsatt.

VILTVÅRD OCH JAKT
Viltvård och jakt har bedrivits i sedvanlig omfatt
ning på Lovön och Tullgarn. Vildsvinsstammen 
på Tullgarn har orsakat ökade skador på arren
datorers grödor under året. Det har lett till att 
slottsförvaltningen tvingats till större kostnadser
sättningar än tidigare, dels på grund av att större 
arealer drabbats, dels på grund av stigande spann
målspriser. På Ottenby Kungsgård på Öland finns 
en av Sveriges äldsta dovhjortsstammar med anor 
från Johan III:s tid. Även detta år har ett antal 
dovhjortar fällts för att hålla stammen på det antal 
som föreskrivs i naturreservatets bestämmelser.

HAGA SLOTT 
MED GUSTAV III:S PAVILJONG
Haga slott är upplåtet till regeringen som 
bostad för prominenta gäster. Slottet 
byggdes 1802-04 efter ritningar av C.C. 
Gjörwell på uppdrag av Gustaf IV Adolf. 
Gustav III:s Paviljong i Hagaparken uppför-
des åren 1787-88 efter ritningar av arkitekt 
Olof Tempelman.

ROSENDALS SLOTT
Rosendals Slott ligger på Kungl. Djurgår-
den och uppfördes på 1820-talet åt kung 
Karl XIV Johan. Rosendal var ett lustslott 
och har aldrig varit en bostad i modern 
bemärkelse. Arkitekt var Fredrik Blom.

KINA SLOTT
Kina Slott är ett märkligt lustslott i den 
mäktiga landskapsparken på Drottning-
holm. Det skänktes till drottning Lovisa 
Ulrika på hennes födelsedag 1753 av kung 
Adolf Fredrik. Träbyggnaden ersattes på 
1760-talet av nuvarande byggnad.
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GRIPSHOLMS SLOTT
Gripsholms slott med Statens Porträttsamling 
ökade antalet besökare till cirka 62 000 (60 000) 
under året. Antalet besökare i slottsparken och 
Hjorthagen var mellan 200 000 – 250 000 per
soner. Den nya marknadsföringsstrategin och 
de åtgärder som vidtagits under 2007 har där
med lyckats vända de senaste årens negativa be
sökstrend. Enbart satsningarna på barnvisningar 
och barnaktiviteter lockade cirka 500 barn. Även 
slottsbutikens försäljning överträffade förvänt
ningarna.

Sedan våren 2007 hänger statsporträttet som 
målades till Kungens 60årsdag av Olle Hamn
gren i Svenska Galleriet. Gripsholmsföreningen 
överlämnade traditionsenligt i juni ett heders
porträtt till Statens porträttsamling, detta år ett 
fotografiskt porträtt av Antonia Ax:son Johnson, 
taget av fotograf Elisabeth Ohlson Wallin. Musik 
på Gripsholm arrangerade fyra konserter i slottet 
och dess omgivning.

I samarbete med Statens Fastighetsverk (SFV) 
har ett antal arbetsmiljöfrämjande åtgärder vidta
gits. Dessutom har SFV bytt takplåtar på högslot
tet. SFV har också vidtagit åtgärder för att mins
ka/utesluta antalet fellarm, vilka fortsatt att orsaka 
onödiga kostnader under 2007. Arbetena på tred
je våningen har slutförts och delar av porträtt
samlingen kunde återhängas inför turistsäsongen. 
Husgerådskammaren har fortsatt restaureringen 
av audiensrummet som vid färdigställandet näs
ta år kommer att se ut precis som det gjorde på 
1840talet. Dessa arbeten har möjliggjorts tack 
vare ekonomiska anslag från Gripsholmsfören
ingen. Ett nytt kassa och bokningssystem har in
förts vid samtliga slott.

STRÖMSHOLMS SLOTT
Strömsholms slott hade cirka 5 000 (6 200) be
sökare under året. Övriga arrangemang lockade 
cirka 3 000 (2 800) besökare. En konstutställning 
har genomförts i Stenköket, där även en populär 
kaféverksamhet bedrivits i egen regi. Vidare an
ordnades ”Öppet Hus”. I Slottskapellet har 18 
vigslar och två dop förättats. Underhållsarbeten 
har gjorts enligt plan i form av limfärgmålning av 
tak och fönsterrenovering på slottets södra sida. 
Det traditionella ridsportarrangemanget ”Ströms
holmstävlingarna” genomfördes under våren och 
hästkapplöpningar med Grand National gick av 
stapeln i juni. Mot bakgrund av att stora investe
ringar skett på ridskoleområdet som syftar till att 
locka fler besökare, planeras särskilda marknads
föringsinsatser för slottet för 2008.

SLOTTSPARKERNA OCH NATURRESER
VATET GRIPSHOLMS HJORTHAGE
De stora markområdena kring Gripsholm kräver 
omfattande skötselinsatser för att utgöra ett att
raktivt besöksmål. Mer än 10 km bil och gångvä
gar och en stor parkeringsplats måste årligen un
derhållas, snöröjas och sandas. Till detta kommer 
cirka 70 000 kvadratmeter grönytor som klipps 
och/eller röjs. Genomgripande restaurering har 
genomförts av strandskoningen vid växthuset, där 
också planteringen återfått nygammal 1930tals 
arkitektur. I Hjorthagen har trädvården fortsatt 
enligt plan i samarbete med Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. 30 nya ekar har planterats. Vid 
Strömsholm har den stora parken krävt sedvanlig 
skötsel och underhåll av häckar, gräsmattor, träd, 
rabatter med mera. Den sägenomspunna ”Drott
ningeken” som antas vara från 1500talet rasade 
under året. Avsikten är att plantera en ny ek på 
samma plats under 2008.

Gripsholms slottsförvaltning
Gripsholms slottsförvaltning handhar utöver Gripsholms slott även Strömsholms slott med tillhörande parker och naturreservat.

GRIPSHOLMS SLOTT
Gripsholms Slott grundades av Gustav 
Vasa 1537 och är vårt mest innehållsrika 
slott med sin fyrahundraåriga historia. 
Slottet inrymmer en del av svenska statens 
porträttsamling för vilka Nationalmuseum 
ansvarar. 
 
STRÖMSHOLMS SLOTT
Strömsholms gula barockslott är byggt 
på uppdrag av riksänkedrottning Hedvig. 
Strömsholm är i dag ett hippologiskt 
centrum.
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Personal 
Övrig drift 
Avskrivningar 

4%

56%

40%

Bokslutskommentarer Kungl. Slottsstaten

intäktsfördelning 
inklusive AnslAg

kostnAdsfördelning

Slottsstatens resultat förbättrades med 1,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Den främsta anled
ningen till resultatförbättringen är höjda intäkter 
av bidrag och sänkta driftkostnader. Tillström
ningen av besökare till slotten har också varit fort
satt god. Resultatet möjliggjorde även detta år ett 
antal angelägna investeringar.

De samlade intäkterna uppgick till 105,9 mnkr 
(104,2), varav det ianspråktagna statsanslaget 
utgjorde 47,6 mnkr (47,6) och intäkterna från 
visningsverksamheten 38,6 mnkr (38,3). Totalt 
besöktes slotten av ungefär lika många som före
gående år, något färre dock på Stockholms slott 
medan besökssiffrorna för övriga slott gick upp 
något. Försäljningen i slottsbutikerna minskade 
med 6 % till 8,4 mnkr främst beroende på en 
mycket hög försäljning 2006. 

På kostnadssidan ökade arbetskraftskostnaden 
med 3,3 % vilket är något mer än vad löneavtalet 
medförde, vilket förklaras av att antalet årsarbeten 
ökat, vilket i sin tur beror på att konsulttjänster i 
viss mån ersatts med egen personal. Bl. a. detta 

har bidragit till en sänkning av driftkostnaderna 
med 2,7 mnkr jämfört med 2006 då några större 
utställningars produktionskostnader höjde jämfö
relsesiffran. Avskrivningarna ökade under 2007 
med  1,0 mnkr till 3,8 mnkr.

Investeringar i maskiner och andra inventa
rier uppgick till 3,8 mnkr (7,4), vilket finansie
rats dels med anslagsmedel dels med intäkter 
från den egna verksamheten. Den delen som fi
nansierats med anslagsmedel belastar resultatet 
endast i form av avskrivningar innevarande och 
kommande år. Bl.a. detta förhållande och att en 
större amortering skett på lån för byggnadsinves
tering på Drottningholms Kungsgård gör att det 
anslagsavräknade resultatet minskat under 2007 
med 1,1 mnkr från 40,1 till 39,0 mnkr. Å andra 
sidan har nya lån om 3,1 mnkr (3,9) upptagits för 
nämnda projekt som totalt kostnadsberäknats till 
ca 20 mnkr.

I avräkningen mot statsverket har anslagsmedel 
om 0,8 mnkr kunnat föras över till 2008 vilket är 
0,5 mnkr mer än per ultimo 2006.

Belopp i tkr not 2007 2006

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag 1 47 641 47 611
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 55 127 55 092
Intäkter av bidrag 3 2 373 1 024
Finansiella intäkter 4 744 479
summa intäkter 105 885 104 206

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal 5 -56 543 -54 738
Kostnader för lokaler -14 -14
Övriga driftkostnader 6 -40 475 -43 194
Finansiella kostnader -213 -41
Avskrivningar -3 826 -2 863
summa kostnader -101 071 -100 850

verksamhetsutfall 4 814 3 356

Resultaträkning

Hyror, arrenden 
Entré och visningar 
Försäljning böcker m m 
Intäkter av bidrag 
Övriga intäkter 

5%

67%

9%

4%

15%
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Balansräkning

Ku ngl . slot tsstaten å r sboKslu t 2007

Anslagsredovisning
redovisning Mot AnslAg      
Belopp i tkr

Kungl. Hov-  Ingående Årets tilldelning Totalt   Utgående
och Slottsstaten 90:1 överföringsbelopp  enl. regleringsbrev disponibelt belopp Utgifter  Inkomster överföringsbelopp
Anslagspost 2 317 48 093 48 410 -106 000 58 359 769

Belopp i tkr not 071231 061231
tillgångAr

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Rättigheter och andra immatr. anläggn.tillgångar 123 120
summa immateriella anläggningstillgångar 7 123 120

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader, mark och annan fast egendom 7 691 4 739
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 287 8 090
summa materiella anläggningstillgångar 8 15 978 12 829

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 5 070 1 021
Långfristiga fordringar hos myndigheter 10 7 271 6 860
summa finansiella anläggningstillgångar 12 341 7 881

VARULAGER M.M.
Varulager och förråd 11 4 917 4 765
summa varulager m.m. 4 917 4 765

FORDRINGAR
Kundfordringar 1 607 594
Fordringar hos myndigheter 2 259 2 418
Övriga fordringar -27 0
summa fordringar 3 839 3 012

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader 12 1 638 894
Övriga upplupna intäkter 749 493
summa periodavgränsningsposter 2 387 1 387

AVRÄKNING MED STATSVERKET
Avräkning med statsverket 13 -769 -317
summa avräkning med statsverket -769 -317

KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret 14 7 227 2 056
Kassa och bank 11 042 20 000
summa kassa och bank 18 269 22 056

summa tillgångar 57 085 51 733

Belopp i tkr not 071231 061231
kApitAl ocH skulder
KAPITAL

Statskapital 15 12 954 8 209
Balanserad kapitalförändring 16 20 627 21 606
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 4 814 3 356
summa kapital 38 395 33 171

SKULDER M.M.
Lån 17 3 147 4 739
Skulder till myndigheter 4 023 2 118
Leverantörsskulder 4 393 5 577
Övriga skulder 1 071 893
summa skulder m.m. 12 634 13 327

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Upplupna kostnader 18 5 057 4 512
Oförbrukade bidrag 19 351 454
Övriga förutbetalda intäkter 648 269
summa periodavgränsningsposter 6 056 5 235

summa kapital och skulder 57 085 51 733

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsuppgifter och noter

not Belopp i tkr 2007 2006

1 intäkter av anslag

Anslag enligt regleringsbrev 48 093 47 928
Ej utnyttjat anslag -769 -317
Överfört anslag från föregående år 317 
summa intäkter av anslag 47 641 47 611
    
2 intäkter av avgifter och andra ersättningar

Entré och visningsavgifter 38 588 38 265
Försäljning slottsbodar 8 422 8 959
Hyror och arrenden 3 123 2 923
Skogsbruk, uppdrag, försäljning övrigt 3 520 3 059
Reavinst vid försäljning av maskiner 129 596
Övriga intäkter 1 345 1 290
summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 55 127 55 092

3 intäkter av bidrag   

Arealersättning, miljöstöd samt stöd för ekologisk odling 264 92
Sysselsättningsbidrag och arbetsmarknadsstöd 694 206
Bidrag till forskning om Kungl. Slottets inredningshistoria 100 
Bidrag till Hauptutställning  480
Bidrag till konserverings- och renoveringsarbeten 140 108
Bidrag till bok om Bernadottebiblioteket 200  
Bidrag till inköp av flygel 800  
Övriga bidrag 175 138
summa intäkter av bidrag 2 373 1 024
    

redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen om årsredovisning och bud-
getunderlag med undantag av föreskriften i 2 kap. 4§ om resultatredovisning. I stället för 
resultatredovisning skall Hovstaterna lämna en berättelse över den samlade verksamhe-
ten. Verksamhetsberättelsen skall koncentreras på verksamheterna vid Ståthållarämbe-
tet och Kungl. Husgerådskammaren.

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffnings-
värde på minst 10 tkr redovisas som anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet görs 
en linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen görs 
halvårsvis. Generell avskrivningstid är fem år. Data- och teleutrustning samt programli-
censer avskrivs dock på tre år. Inköp av äldre kvalitetsmattor avskrivs på tio år. Kulturtill-
gångar är ej föremål för avskrivning. Ombyggnad och förbättringar av byggnader och 
markanläggningar avskrivs på 30 år.

Programlicenser för datasystem som införskaffats 2004 avseende åren 2005-2007 är ej 
redovisade som anläggningstillgångar utan återfinns på balansräkningens tillgångssida 
under rubriken förutbetalda kostnader, se not 12.  

Leverantörsfakturor som inkommit efter brytdagen 2008-01-10 är periodiserade som 
upplupna kostnader och är således ej anslagsavräknade.

värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas 
inflyta. Intäkter och kostnader har periodiserats enligt god redovisningssed. 
Kungsgårdens byggnader och markområden som ingår i dispositionsrätten och som 
förvaltas av Riksmarskalksämbetet genom Ståthållarämbetet, redovisas ej i balansräk-
ningen då staten är fastighetsägare. Aktuella taxeringsvärden redovisas i not.

disposition av egna medel
Egna medel har ej disponerats för innevarande år.

sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2007 2006

Totalt 2,0% 3,8%
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer ) 38,0% 68,6%
Kvinnor 2,0% 5,3%
Män 2,0% 2,3%
Anställda 29 år eller yngre 0,5% 3,3%
Anställda 30 - 49 år 2,6% 4,9%
Anställda 50 år eller äldre 1,5% 3,1%

Noter till bokslutet

not Belopp i tkr 2007 2006

4 finansiella intäkter

Ränta Riksgäldskontoret 362 192
Ränta bank samt utdelning värdepapper 330 270
Ränta kundfordringar 2 1
Reavinst finansiella tillgångar 49  
Valutakursvinst 1 16
summa finansiella intäkter 744 479
  
5 kostnader för personal   

Lön  -39 744 -38 507
Sociala avgifter -15 560 -15 339
Periodisering av upplupen övertids-, 
löne- samt semesterlöneskuld -134 -11
Övriga personalkostnader -1 105 -881
summa personalkostnader -56 543 -54 738
  
6 övriga driftkostnader   

Förklaringsposter till större förändringar
Kostnader för utställningar -161 -1 642
Reparation och underhåll av fastigheter på Kungsgården -461 -1 914
Inköp av varor till försäljning -4 268 -5 372

7 immateriella anläggningstillgångar   

Ingående anskaffningsvärde 192 25
Årets inköp 67 167
s:a ackumulerade anskaffningsvärden 259 192

Ackumulerade avskrivningar -72 -8
Årets avskrivningar -64 -64
s:a ackumulerade avskrivningar -136 -72

bokfört värde 123 120

8 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom   
Ingående anskaffningsvärde 4 778 0
Årets anskaffningar 3 147 4 778
s:a ackumulerade anskaffningsvärden 7 925 4 778
   
Ackumulerade avskrivningar -38 0
Årets avskrivningar -195 -38
S:a ackumulerade avskrivningar -233 -38

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
Ingående anskaffningsvärde 22 726 21 906
Återförda ack. anskaffningsvärden avs. årets sålda inventarier -730 -6 456
Årets inköp 3 778 7 275
s:a ackumulerade anskaffningsvärden 25 774 22 726

Ackumulerade avskrivningar -15 106 -18 799
Återförda ack. avskrivningar avs. 
årets sålda/utrangerade inventarier 716 6 454
Årets avskrivningar -3 567 -2 761
s:a ackumulerade avskrivningar -17 957 -15 106

Kulturtillgångar
Ingående anskaffningsvärde 470 470

summa bokfört värde 15 978 12 829

taxeringsvärde kungsgården
Lantbruksenhet 31 367 39 981
Hyreshus 1 752 3 053
summa taxeringsvärde 33 119 43 034

Ku ngl . slot tsstaten å r sboKslu t 2007
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Noter
not Belopp i tkr 2007 2006

18 upplupna kostnader

Upplupen övertidsskuld 267 254
Upplupen löneskuld 355 322
Upplupen semesterlöneskuld 2 436 2 390
Sociala avgifter för upplupen övertids-, 
löne- samt semesterlöneskuld 1 301 1 259
Övriga upplupna kostnader, 
(ej anslagsavräknade leverantörsfakturor) 698 287
summa upplupna kostnader 5 057 4 512

19 oförbrukade bidrag

Återstående beviljade medel för inredning 
av magasinsbyggnad, statligt 162 164
Sysselsättningsbidrag, statligt 143 244
Bidrag till Bernadottebiblioteket, ej statligt 46 46
summa oförbrukade bidrag 351 454

Stockholm 22 februari 2008

Ingemar Eliasson,
Riksmarskalk

not Belopp i tkr 2007 2006

9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Hela innehavet i SEB:s Obligationsfond har under året 
sålts för 1.070 tkr. 5.070 tkr har placerats i SEB Alpha 
short bond fund. Bokfört värde SEB Alpha sh bond fund
507.694,3518 andelar 5 070 1 021
  Marknadsvärde dito 5 128 1 073

10 långfristiga fordringar 

Bokfört värde Grusmedelsfonden  7 271 6 860
Marknadsvärde dito 12 708 12 717

11 varulagret 

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
enligt denså kallade först-in först-ut-principen respektive
verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats.

12 förutbetalda kostnader

Parkentreprenad 962 
Bevakningstjänster 241 283
Teleabonnemang 136 175
Programlicenser  186
Övriga 299 250
summa förutbetalda kostnader 1 638 894

13 Avräkning med statsverket

Ingående balans -317 0
Avräknat mot statsbudgeten:   
Anslag 47 641 47 611
Avräknat mot statsverkets checkräkning:   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto 48 093 -47 928
Utgående balans -769 -317

14 behållning räntekonto i riksgäldskontoret

Redovisningen är inte upplagd på ett sådant sätt
att det framgår huruvida saldot på kontot utgörs av 
anslagsmedel eller avser egna intäkter.
Behållning på räntekonto 7 227 2 056
Kortsiktigt likviditetsbehov 8 795 10 315

15 statskapital

Immateriella anläggningstillgångar, se not 7 123 120
Materiella anläggningstillgångar, se not 8 15 978 12 829
Låneskuld, se not 17 -3 147 -4 740
summa statskapital 12 954 8 209

16 balanserad kapitalförändring

Balanserat resultat samt resultat föregående år 13 356 14 746
Bokfört värde Grusmedelsfonden, se not 10  7 271 6 860
summa balanserad kapitalförändring 20 627 21 606

17 lån

Ingående låneskuld 4 740 0
Nyupptagna lån 3 147 4 778
Årets amorteringar -4 740 -38
låneskuld 3 147 4 740

Ku ngl . slot tsstaten å r sboKslu t 2007
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Sammanställning av väsentliga uppgifter

Ku ngl . slot tsstaten å r sboKslu t 2007

Belopp i tkr 2007 2006 2005 2004 2003

Låneram hos Riksgäldskontoret1)

Beviljad, men ej utnyttjad - - - - 2 900

Kontokredit hos Riksgäldskontoret2)

Beviljad - - - 2 000 2 000
Under året maximalt utnyttjad - - - 0 0

Övriga lån
Låneskuld 3 147 4 739 - - - 

Ränteintäkter
Riksgäldskontoret 362 192 153 166 255
Bank inkl. utdelning värdepapper 330 270 181 305 482

Räntekostnader
Övriga lån 208 39 - - - 

Anslagskredit 
Beviljad 1 447 1 438 - - 679
Utnyttjad anslagskredit 0 0 - - 0

Arbetskraft och anställda
Antal årsarbetskrafter 145 144 147 150 157
Driftkostnad per årsarbetskraft 669 680 599 624 573
Medeltal anställda kvinnor 74 68 69 78 73
Medeltal anställda män 71 76 78 72 84

Årets kapitalförändring 4 814 3 356 2 815 -2 223 -2 161

Balanserad kapitalförändring3) 20 627 21 606 23 069 24 278 30 056
varav Grusmedelsfonden 7 270 6 860 6 522 6 234 6 001

1) fr.o.m. 2004-07-01 har låneramen utgått.
2) fr.o.m. 2005-01-01 har kontokrediten utgått.
 3) fr.o.m. 2004-01-01 särredovisas statskapital. Detta ingick tidigare i balanserad kapitalförändring.
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Revisionsberättelse Slottsstaten
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Kungl. Djurgårdens yta motsvarar närmare 
en femtedel av Stockholms innerstad och har 
stor betydelse för stadsbilden. 1994 blev områ
det världens första Nationalstadspark. Hänsy
nen till områdets unika naturvärden, rika djurliv 
och dess kulturbyggnader kräver särskild om
sorg. Genom kontinuitet och långsiktighet bi
drar Kungens engagemang inom ramen för den 
kungliga dispositionsrätten från 1809/10, till att 
bevara och uthålligt utveckla Nationalstadspar
ken. Verksamhetens intäkter och kostnader ska 
balansera över tiden. Eventuella överskott an
vänds därför uteslutande till att ytterligare värna 
kultur, vårda natur och anpassa den kungliga 
marken på Djurgården till rekreation och fritid.  

MILJÖINVESTERINGAR I FOKUS
Som ett led i det aktiva miljöarbete som bedrivs 
inom Kungl. Hovstaterna använder numera samt

liga motordrivna redskap vid KDF miljöbränsle. 
Maskinparken har successivt förnyats och samtli
ga bilar är miljödieselbilar. Vidare har systemet för 
sophantering, inklusive kvicksilverhantering, ut
vecklats. I samband med omgestaltningen av Fisk
sjöäng kommer högspänningsledningen i området 
att grävas ned. Inom området miljöinvesteringar 
har även projektering av en kompostanläggning 
påbörjats. Den kommer att erbjuda möjlighet för 
hästanläggningar i Stockholm, däribland Hovstal
let, Beridna Högvakten och ridskolor att lämna 
hästgödsel. Det innebär dels minskade gödsel
transportsträckor i Stockholm, dels kommer det 
hanterade gödslet att ingå i ett kretslopp för åter
hämtning inom parkförvaltningen bland annat. 

Under året har installationer av bergvärme
pumpar som ersätter ekonomiskt och miljömäs
sigt dåliga oljepannor fortsatt, bland annat vid 
Rosendals stall.

KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING 
ÄR INDELAD I FYRA ANSVARSOMRÅDEN
n Park och gatuförvaltning
n Fastighetsförvaltning
n Naturvård
n Evenemang

PARK OCH GATUFÖRVALTNING
I samarbete med Statens Fastighetsverk har en 
skötselplan för Ulriksdals slottsområde och parker 
utarbetats, liksom för Hagaparken. Skötselplanen 
gäller parkernas mer intensivt skötta delar, gräs
ytor, planteringar, utrustning och vägar. 

I Ulriksdals slottspark har blomsterprakten 
traditionsenligt vårdats från tidig vår till sen höst. 
Utöver det löpande arbetet med att kontinuerligt 
förbättra och försköna parkerna har beskärning av 
drygt 150 fullvuxna lindar i alléerna utförts. Lin
néåret uppmärksammades med två Linnéinspire
rade planteringar. Hagaparken har vårdats enligt 
riktlinjerna i nuvarande vårdprogram. 

På Norra Djurgården har ett antal upprust
ningar och nyanläggningar av plantering utförts 
kring Stora Skuggan för att öka artrikedomen och 
attraktionskraften i parken.

På Södra Djurgården har arbetet med strand
skoningar sträckan Blockhusudden och Täcka 
Udden färdigställts. Detta arbete fortsätter på 
andra platser inom Södra Djurgården. Ett pro
jekt för omgestaltning av entrén till Djurgården 

Kungl. Djurgårdens Förvaltning 
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) är underställd Ståthållaren och har som 
huvuduppgift att förvalta Kungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården 
och, på uppdragsbasis, den kungliga dispositionsrätten till Haga och Ulriksdal. 
I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befint-
liga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande 
fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov.

Lilla Sjötullsbron vid Djurgårdsbrunnskanalens mynning
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vid Djurgårdsbron pågår. I samband med för
sköning av Djurgårdsvägen kommer bland annat 
spårvägsspåren att flyttas för att skapa vackrare 
och säkrare hållplatser. Vidare kommer ett be
sökscentrum för hela Djurgården att anläggas i 
nära anslutning till bron. I samarbete med Före
tagarföreningen KDI planeras en bemanning av 
besökscentret tillsammans med kiosk, kafé och 
uthyrningsverksamhet.

Vid Rosendals slott har en temporär fasadbe
lysning satts upp, vilken under nästa år kommer 
att ersättas med permanentbelysning. Ny effekt
belysning av Sollidsbacken är under utförande. 
Vidare kommer vägbanans asfalt att ersättas av 
gatsten under 2008. 

FASTIGHETSFÖRVALTNING
KDF:s byggnadsavdelning förvaltar byggnader 
och anläggningar på Norra och Södra Djurgården 
samt på Fjäderholmarna. Byggnaderna har en to
talarea på drygt 60 000 kvm fördelad på bostäder, 
lokaler och parkbyggnader. Förvaltningsansvaret 
omfattar dessutom anläggningar för pumpstatio
ner, ledningsnät, kajer och broar. 

Ett antal byggnader har renoverats och upp
rustats både exteriört och interiört. Eftersom 
byggnaderna till största delen är klassade som kul
turhistoriskt värdefulla, har så långt möjligt tradi
tionella material och arbetsmetoder använts. På 
Stora Fjäderholmarna har förstärkningsarbeten 
utförts på kajer i Krogviken. Fasaderna har reno
verats på bostadshus och hamnkontor. Vid Kung
liga Borgen på Ladugårdsgärde har Bergstugan 
renoverats ut och invändigt efter en brand. Fa
sadrenoveringar har utförts på matsalsflygeln vid 
Rosendals slott och på Galärskjulen. Omfattande 
arbeten har även skett i Stallvillan vid Rosendal 
och i LillJanshuset. 

Vid Djurgårdsvarvet fortskrider de planerade 
arbetena och projekten för att sanera området och 
bygga kajer. Renoveringsarbeten och återställan
det av stenbyggnader från 1800talet pågår. Fasad 
och fönster har renoverats på den gamla dock
mästarbostaden på Beckholmen.

Ett nytt fastighetsdatasystem har installerats 
och kommer under början av 2008 att driftsättas. 
Fullt utbyggt kommer systemet att hantera all in
formation om KDF:s fastigheter.

Djurgårdsnaturen är ett kulturland-
skap med många värden.
Foto: Henrik Ekman

Forts. på nästa sida
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NATURVÅRD
Under året har arbetet med att utveckla en sköt
selplan för hela Nationalstadsparken fortsatt. 
Djurgårdsrådet, vilket har till uppgift att hantera 
skötselfrågor av övergripande art, är ett rådgivan
de organ i detta arbete.  I rådet ingår forskare och 
experter inom områdena Natur, Kultur, Rekrea
tion samt Hushållning/Kretslopp. KDF kommer 
när planen är klar att ställa materialet till Läns
styrelsens förfogande. Länsstyrelsen kan då fatta 
beslut om planens status i relation till övriga pla
ner i området.

Inom vattenområdet pågår ett projekt för att 
förbättra dagvattenhanteringen i tillflödena till 
Laduviken. Det syftar också till att tillföra värden 
för biologisk mångfald och rekreation. Den kvali
tetshöjande restaurering som pågår av Isbladskär
ret kommer att fortsätta också under 2008. Dess
utom har Spegeldammen rensats och restaurerats. 
På delar av Södra och Norra Djurgården har ett 
antal områden med en sammanlagd yta på cirka 
26 hektar betats i ett gemensamt projekt med 
Världsnaturfonden. Inom viltvårdsprogrammet 
har stödutfodring av fåglar och rådjur skett. De 
tre belysta motionsspår som nyligen rustats, utsat
tes under året för omfattande kabelstöld och ska
degörelse. Reparationsarbeten har utförts, men 
var inte helt slutförda vid årets slut.

EVENEMANG
Kungl. Djurgården är Stockholms stora fritids 
och rekreationsområde. Genom avtal upplåtes 

området för en rad evenemang med olika arrang
örer. Till de årligen återkommande idrottsevene
mangen inom HagaUlriksdalDjurgården hör 
bland annat Stockholm Marathon, Vårruset, Tjej
milen, Bellmanstafetten, Blodomloppet och Pan
terloppet. Andra evenemang som lockade många 
besökare till Djurgården var Prins Bertil Memori
al, Skärgårdsmässan, Tjejmetet och 1,6miljoners 
klubbens Hjärtgåing. Nytt för i år var Parkteaterns 
föreställningar i Stora Skuggans amfiteater.

I Orangeriet vid Ulriksdals slott arrangera
des under Ulriksdal Flower Show en utställning 
av kungliga brudbuketter, vilken lockade en stor 
publik. I slottsparken genomfördes flera konser
ter och för fjärde året i rad anordnade Solnas 
förskolor en Reggio Emiliautställning. Under 
allhelgonahelgen arrangerades den traditionella 
höstmarknaden med parkvandringar, visningar av 
slottskapellet, Drottning Kristinas kröningsvagn 
samt slottet och Orangeriet. I Ulriksdals slottska
pell genomfördes, utöver ett stort antal bröllop, 
även dopgudstjänster, konfirmation och skolav
slutningar. Nytt för året var att en midnattsmässa 
firades med många besökare.

I Hagaparken arrangerade HagaBrunnsvikens 
Vänner och Solna stad i samarbete Hagadagen 
i juni med parkvandringar, sång och musik. Vid 
Sjöhistoriska Museet arrangerades traditionsenligt 
gratiskonserten Musik i det gröna samt seglarda
gar och kajakkurser för ungdomar. På Fjäderhol
marnas skärgårdsteater spelades en Molièrefars 
under sommaren. 

Vy mot Hazeliusporten Flygbild över Djurgårdsvarvet och Beckholmssundet där renoveringsarbeten pågår.

Forts. från föregående sida
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Resultaträkning

Balansräkning

Ku ngl . dj urgå r dens förva lt n I ng å r sboKslu t 2007

Årets resultat uppgick till +1,5 mnkr (+0,6). De totala intäkterna 
ökade under året med 4,2 mnkr till 76,1 mnkr. Arrendeintäkterna 
ökade med 2,0 mnkr och hyresintäkterna med 1,7 mnkr.

KDF har erhållit en extra ersättning om 4 mnkr från Vägverket 
som kompensation för markintrång i samband med projektet Norra 
Länken.

Under året har sanering och projektering av varvsområdet vid 
Beckholmsundet fortskridit. Utredningsdirektiv inför kommande 
sanering av Beckholmen har framtagits.

Bokslutskommentarer
Belopp i tkr not 2007 2006

INTÄKTER
Hyres- och arrendeintäkter 58 045 53 305
Övriga rörelseintäkter 18 047 18 589

76 092 71 894

RÖRELSENS KOSTNADER 
Fastighetskostnader 1 -49 774 -45 851
Övriga externa kostnader -14 327 -11 818
Personalkostnader 2 -15 855 -14 350
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 3 -1 254 -1 153
Jämförelsestörande poster 4 4 000 530

-77 210 -72 642

rörelseresultat -1 118 -748

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter/utdelning 2 588 1 549
Nedskrivning av värdepapper -155
Räntekostnader -6 -3

2 582 1 391

årets resultat 1 464 643

Belopp i tkr not 071231 061231

tillgångAr
Anläggningstillgångar 5

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier 3 3 100 3 602

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 68 472 67 340
summa anläggningstillgångar 71 572 70 942

oMsättningstillgångAr

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 14 503 10 235
Övriga fordringar 3 556 3 189
Förutbetalda kostnader och 7
upplupna intäkter 3 206 3 322

21 265 16 746

Kortfristiga placeringar 8 3 938 3 880

Kassa och bank 17 804 18 859

summa omsättningstillgångar 43 007 39 485

suMMA tillgångAr 114 579 110 427

Belopp i tkr not 071231 061231

EGET KAPITAL
Fondkapital 6 68 472 67 340
Balanserade medel 14 791 14 147
Årets resultat 1 464 643
summa eget kapital 84 727 82 130

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 8 881 9 136
Övriga skulder 882 402
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 20 089 18 759
summa kortfristiga skulder 29 852 28 297

s:A eget kApitAl ocH skulder 114 579 110 427

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer

not Belopp i tkr 07-12-31 06-12-31

5 fastighetstaxerinsvärden

Kungl. Djurgårdens förvaltning förfogar enligt den 
kungliga dispositionsrätten över fastigheter på norra 
och södra Djurgården.

taxeringsvärde

Småhus/tomt för småhus 280 987 280 987
Hyreshus bostäder/tomt för hyreshus 161 395 117 441
Hyreshus lokaler 82 513 100 205
Industri/elproduktionsenhet 5 473 6 745
  530 368 505 378

6 långfristiga värdepappersinnehav

Kungl. Djurgårdens förvaltnings fonders nettotillgångar 
enligt förvaltarens, Kammarkollegiet, bokslut.

Särskilda pensionsmedel 20 528 19 396
Djurgårdsfonden 47 943 47 944
bokfört värde 68 471 67 340
Marknadsvärde 89 013 90 866

7 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringar 591 747
Övriga förutbetalda kostnader 60 153
Upplupen utdelning fonder 1 790 1 138
Upplupna bränsleintäkter från hyresgäster 592 635
Övriga upplupna intäkter 173 650
  3 206 3 323
  
8 kortfristiga placeringar

Institutionella fonder   3 938 4 035
Nedskrivning  -155
bokfört värde 3 938 3 880
Marknadsvärde 4 001 3 880

9 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Fakturerade hyror och arrenden
avseende nästkommande år 18 875 15 478
Övriga poster 1 214 3 281
  20 089 18 759

Stockholm den 21 februari 2008

Ingemar Eliasson,
Riksmarskalk

sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2007 2006
Totalt 6,8% 2,4
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 63,3% 15,5
Kvinnor 8,7% 3,6
Män 5,8% 1,8
Anställda 30 - 49 år  1,7% 1,6
Anställda 50 år eller äldre  9,5% 2,7

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen. 

värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta. Förbättringskostnader på byggnader och markanläggningar kostnads-
förs direkt.    

Belopp i tkr om inget annat anges

Noter till bokslutet

not Belopp i tkr 2007 2006

2 Anställda och personalkostnader

Antal årsarbeten 40 36
Varav män 65% 61%

Löner och sociala kostnader
Lön   10 209 9 122
Sociala kostnader 3 461 3 202
Pensionskostnader 1 497 1 409

3 Maskiner och inventarier

Avskrivningarna enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden och
beräknad ekonomisk livslängd på 5 år
  07-12-31 06-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 592 14 136
Nyanskaffningar 752 2 100
Avyttringar -2 196 -3 644
summa anskaffningsvärden 11 148 12 592

Ingående avskrivningar -8 990 -11 481
Återförda avskrivningar på avyttringar 2 196 3 644
Årets avskrivning -1 254 -1 153
Ackumulerade avskrivningar -8 048 -8 990
bokfört värde 3 100 3 602

4 jämförelsestörande poster

Vinst avyttrade inventarier  530
Engångsersättning Norra Länken 4000

not 1 långsiktiga investeringar

I fastighetskostnader ingår långsiktiga investeringar i bl a Djurgårdsvarvet 6 903 och
bergvärmeanläggningar 1 130.
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12:e storleken med kedja

fv Talmannen Björn von Sydow. För framstående 
insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv.

12:e storleken i serafimerordens band

fv Statsrådet Kjell-Olof Feldt. För framstående insatser 
på skilda områden inom svenskt samhällsliv.

Biskopen Christina Odenberg. För betydelsefulla 
insatser för svenska kyrkan.

Direktör Jacob Wallenberg. För betydelsefulla insatser 
för svenskt näringsliv.

Direktör Marcus Wallenberg. För betydelsefulla insatser 
för svenskt näringsliv.

12:e storleken i högblått band

Direktör Tom Beyer. För mångåriga och betydelsefulla 
insatser som verkställande direktör för Stockholmsmäs-
san.

Konteramiral Claes Tornberg. För betydelsefulla in-
satser för utveckling av den militära chefsutbildningen.

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Anita Aperia Broberger. För betydelsefulla 
insatser inom det svenska forskarsamhället, särskilt på 
pediatrikens område.

fd Riksdagsledamoten Lars Bäckström. För värdefulla 
insatser i Sveriges riksdag.

Professor Bertil Daneholt. För betydelsefulla insatser 
inom det svenska forskarsamhället.

Överste Mats Danielsson. För förtjänstfulla insatser 
som H M Konungens adjutant.

Bergmästaren Jan-Olof Hedström. För värdefulla 
insatser som chef för Bergsstaten samt inom ramen för 
Norrbottendelegationen.

Direktör Bert-Inge Hogsved. För betydelsefulla insatser 
som entreprenör och företagsledare.

Generalkonsul Kerstin Lane. För värdefulla insatser för 
Sverige i Amerikas Förenta Stater.

Författaren, Professor Cecilia Lindqvist. För en 
konstnärligt högstående författargärning samt för 
värdefulla insatser i egenskap av en av Sveriges främsta 
Kinakännare.

fd Riksbilkårchef Anne-Marie Medin. För värdefulla 
insatser inom Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund.

Kommunalrådet Elvy Söderström. För betydelsefulla 
kommunalpolitiska insatser.

Överstelöjtnant Johan Törnqvist. För förtjänstfulla 
insatser som H M Konungens adjutant.

8:e storleken i högblått band

Förbundskaptenen Bengt-Åke Gustafsson. För värde-
fulla insatser som ledare för det svenska ishockeyland-
slaget.

Sångerskan Carola Häggkvist. För uppskattade och 
framgångsrika insatser som sångerska.

Personalsekreterare Johan Johansson. För förtjänstfulla 
insatser vid de Kungliga hovstaterna.

Fotbollsspelaren Henrik Larsson. För idrottsbragd som 
fotbollsspelare.

Designern Gudrun Sjödén  mångåriga värdefulla 
insatser som klädskapare.

Hovkanslist Margareta Wickberg. För förtjänstfulla 
insatser vid H M Drottningens kontor.

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelaren Reine Brynolfsson. För konstnärliga 
insatser som skådespelare.

Hovsångerskan Helena Döse. För konstnärliga insatser 
som operasångerska.

Författaren Katarina Frostenson. För konstnärliga 
insatser som författare.

Författaren och regissören Margareta Garpe. För konst-
närliga insatser som författare och regissör.

Författaren Lennart Sjögren. För konstnärliga insatser 
som författare.

Professor Göran Söllscher. För konstnärliga insatser 
som gitarrist.

Medaljförläningar den 28 januari 2007

Hovsångerskan Helena Döse. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix Fotbollsspelaren Henrik Larsson och Magdalena Larsson vid medaljutdelningen på 
Kungl. Slottet. Foto: Leif R Jansson/Scanpix
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m eda lj för l ä n i nga r

Medaljförläningar den 6 juni 2007

12:e storleken med kedja

Riksdagsledamot Alf Svensson. För framstående insat-
ser på skilda områden inom svenskt samhällsliv.

fd Justitierådet Bo Svensson. För framstående insatser 
för det svenska rättssamhället.

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Urban Bäckström. För framstående insatser för 
svensk penningpolitik.

fd Landshövding Mats Hellström. För mångåriga och 
betydelsefulla insatser på skilda områden inom svenskt 
samhällsliv.

Professor Mille Millnert. För betydelsefulla insatser för 
forskning och högre utbildning.

Bankdirektör Lars G Nordström. För betydelsefulla 
insatser för svenskt näringsliv.

Viceamiral Frank Rosenius. För förtjänstfulla insatser 
som chef för H.M. Konungens stab.

Domaren Elisabet Fura-Sandström. För betydelsefulla 
insatser för rättsväsendet, nationellt och internationellt.

fd Statsrådet Bengt Westerberg. För framstående insat-
ser på skilda områden inom svenskt samhällsliv.

12:e storleken i högblått band 

Direktör Peje Emilsson. För värdefulla insatser som 
företagare och entreprenör samt för utbildning av unga, 
bl.a. i utvecklingsländerna.

Docent Christer Fuglesang. För framgångsrika insatser 
inom rymdforskningen.

Tekn. dr. Sven Grahn. För betydelsefulla insatser inom 
rymdforskningen.

Professor Bruno Nilsson. För betydelsefulla insatser 
inom lantbruksforskningen.

Direktör Folke Patriksson. För betydelsefulla insatser 
inom sjöfartsnäringen.

8:e storleken i serafimerordens band

Hovjägmästaren, friherre Johan Adelswärd. För för-
tjänstfulla insatser som hovjägmästare.

Direktör Marianne Forssblad. För värdefulla insatser för 
att stärka det nordiska kulturarvet i nordvästra USA.

Teaterdirektör Benny Fredriksson. För betydelsefulla 
insatser som teaterchef.

Museichef Klas Helmerson. För betydelsefulla insatser 
som chef för Vasamuséet.

Slottsfogde Jacob Lagercrantz. För förtjänstfulla 
insatser som slottsfogde vid Drottningholms slottsför-
valtning.

Professor Kjell Å Modéer. För betydelsefulla insatser 
som rättshistoriker samt i uppbyggandet av forsknings-
kontakter inom Östersjöregionen.

Kommendörkapten Jonas Wikström. För förtjänstfulla 
insatser som H.M. Konungens adjutant.

8:e storleken i högblått band

Föreståndare Erik Gustavson. För mångåriga, värdefulla 
insatser för utbyggandet av svensk-amerikanska kontak-
ter såsom föreståndare för Emigrantregistret i Karlstad.

fd Hovrättsrådet Sture Holmbergh. För mångåriga vär-
defulla insatser för att sprida kunskap om Stockholms 
kulturarv.

Hovkamrer Ann-Mari Nordlund. För förtjänstfulla insat-
ser vid Riksmarskalksämbetets ekonomiavdelning.

Generalsekreterare Helena Karlén. För värdefulla insat-
ser i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn.

Hovkanslist Marita Wenne. För förtjänstfulla insatser vid 
H.M. Konungens Hovmarskalksämbete.

8:e storleken i silver högblått band

Bengt Brantås. För 25 års tjänstgöring som extra 
servitör.

Peter Hager. För 25 års tjänstgöring som extra servitör.

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Anders Bodegård. För konstnärliga insatser 
som författare och översättare.

Skådespelaren Gösta Ekman. För konstnärliga insatser 
som skådespelare.

Regissören och skådespelerskan Gun Jönsson. För 
konstnärliga insatser som regissör och skådespelare.

Konsertmästaren Bernt Lysell. För konstnärliga insatser 
som violinist.
Författaren Viveca Lärn. För konstnärliga insatser som 
författare och dramatiker.

Professor Thomas Schuback. För konstnärliga insatser 
som dirigent och pianist.

Författaren Jan Stolpe. För konstnärliga insatser som 
författare och översättare.

För lång och trogen tjänst
(medalj, klocka eller konstglas)

Slottsuppsyningsman Maren von Bothmer. För lång 
och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning.

Intendent Christian Buchberger. För lång och trogen 
tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren.

Maskinförman Rune Eriksson. För lång och trogen 
tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Vaktmästare Gustav Johansson. För mycket lång och 
trogen tjänst vid Ulriksdals slottsförvaltning.

Teknisk chef Kent Thilander. För lång och trogen tjänst 
vid Ståthållarämbetet vid Stockholms slottsförvaltning.

Expeditionschef Sven-Olof Hedengren. För lång och 
trogen tjänst vid  Riksmarskalksämbetet och Kungl. 
Maj:ts Orden.

Skådespelaren Gösta Ekman tar emot medaljen Litteris et Artibus. Foto: Leif R Jansson/Scanpix
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Sverige visar upp sig 
- inkommande statsbesök

Varje statsbesök har en tydlig ändamålsbeskrivning från regeringen och syftar 
bland annat till ett ökat handels- och kulturutbyte mellan länder. Statsbesöken 
lägger vidare grunden till personliga relationer mellan statschefer och deras 
delegationer inom politiska, ekonomiska och kulturella områden. Under senare 
år har klimat- och miljöfrågor alltmer kommit att prägla programmen både vid 
inkommande och utgående statsbesök. Under 2007 genomförde Kungaparet 
sex statsbesök. Kronprinsessan Victoria deltog i samtliga inkommande stats-
besök och vid statsbesöket till Danmark

Omfattande besöksutbyte 
främjar svenska intressen

Utöver de generella programpunkterna, som bland annat innefattar 
statsceremoniellt mottagande med hästkortege genom Stockholms 
centrum och hedersvakt på Inre borggården, utbyte av officiella gå-
vor, galamiddag med efterföljande svarsmiddag, genomförs ett om-
fattande besöksprogram i enlighet med den gästande statschefens 
önskemål, svenska förslag och de bilaterala intressen som finns.

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva med 
maka besökte Sverige under hösten. Presiden-
ten träffade Riksdagens talman Per Westerberg 
och statsminister Fredrik Reinfeldt. Drottning 
Silvia, fru Lula da Silva och Kronprinsessan Vic-
toria besökte Vasamuseet och utställningen Casa 
Cor. Exportrådet arrangerade en särskild ”Brazil 
Day”. Därefter åkte Kungen och presidenten med 

delegationer under värdskap av Scania med eta-
nolbuss till ett bioenergiseminarium vid Kungliga 
Tekniska Högskolan.

Drottningen och fru Lula da Silva besökte 
bland annat Fryshuset samt World Childhood 
Foundation, som stödjer många projekt i Brasi-
lien.

Inkommande statsbesök från Brasilien 11 - 12 september
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Bulgariens president Georgi Parvanov med maka besökte Sverige 
i oktober. Presidenten träffade Riksdagens talman Per Westerberg 
och hade möte med statsminister Fredrik Reinfeldt i Rosenbad. 
Kungen, Kronprinsessan Victoria och president Parvanov deltog 
i seminariet ”Bulgaria – New EU Member”, arrangerat av Expor-
trådet. Därefter besöktes Hammarby Sjöstad, en ”sustainable city” 
som står modell för hela världen. 

Drottningen, fru Parvanova och Kronprinsessan Victoria be-
sökte Bernadottebiblioteket. Under dagen fick fru Parnova också 

en föredragning om Mentor Foundations verksamhet, som arbetar 
med förebyggande åtgärder mot droger.

Drottningen och fru Parnova besökte även Waldemarsudde, 
varefter presidentparet gjorde en rundvandring på Vasamuseet och 
besökte Nationalmuseum. Dagen avslutades med att det bulgariska 
presidentparet bjöd på en konsert och mottagning i Konserthuset. 

Statsbesökets sista dag kretsade kring fördjupade samarbeten 
mellan Sverige och Bulgarien inom energi, försvar och kultur samt 
inom EU med besök i Stockholm, Uppsala och Enköping.

För första gången besökte en kinesisk President Sverige. Kungapa-
ret, Prins Carl Philip och President Hu Jintao med maka var i Gö-
teborg för att närvara vid Ostindiefararen Götheborgs hemkomst 
efter besök i bland annat Kanton i samband med det svenska stats-

besöket i Kina under 2006. I Göteborg gjorde presidenten också ett 
besök på Volvo. Presidenten, som åtföljdes av en stor näringslivs-
delegation, hade överläggningar med statsminister Reinfeldt samt 
träffade ledande företrädare för svenskt näringsliv i Stockholm.

Inkommande statsbesök från Bulgarien 9 - 11 oktober

Inkommande statsbesök från Kina 8 -10 juni
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Utöver de statsceremoniella arrangemang, följer de ut-
gående statsbesöken i stort sett samma mönster som de 
inkommande statsbesöken. Kungaparet följs av en brett 
sammansatt delegation med representanter för regering, 
näringsliv, kultur med mera. Besöksprogrammen är upp-
lagda i enlighet med värdlandets förslag, svenska önske-
mål och de bilaterala intressen som ska diskuteras. 

På plats i världen 
– Kungaparets 
utgående statsbesök

Kungaparet genomförde sitt andra statsbesök till 
Japan. Förra besöket skedde 1980. Ett japanskt 
statsbesök ägde rum i Sverige 2000. På statsbesö-
kets första dag mötte Kungaparet representanter 
från svenskt näringsliv i Japan. Kungen var närva-
rade vid ett energisymposium och vid ett biotek-
nik- och medicinteknik-symposium arrangerade 
av Exportrådet och Invest in Sweden Agency 
(ISA).

Drottning Silvia besökte Tokyo Midtown, ett 
nytt område för design samt Ghilbi Museum och 
dess skapare Hayao Miyazaki. Därpå följde pre-
sentation av Silviasystrarnas verksamhet i Japan. 
Drottningen deltog även i ett symposium kring 

demens och IT i åldringsvården som samlade 
cirka 600 deltagare.

Minnet av Carl von Linné manifesterades ge-
nom en utställning i Nationella Vetenskapsmuseet, 
som i närvaro av det japanska kejsarparet och det 
svenska kungaparet öppnades i samband med 
statsbesöket. Utöver de officiella programpunk-
terna, såsom kejsarparets bankett och kungaparets 
svarsmiddag, besökte Kungen bland annat Toyota 
Higashi-Fuji Technical Center samt Sonys huvud-
kontor. Drottningen deltog i ett symposium om 
kampen mot barnpornografi och sexuellt utnytt-
jande av barn. Kungaparet besökte också Nagasa-
kis atombombsmuseum och fredsparken.

Utgående statsbesök till Japan 25 - 29 mars 2007
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Drottning Margrethe och Prins Henrik tog emot Kungaparet och 
Kronprinsessan Victoria när de anlände till Köpenhamn med mari-
nens fartyg HMS Visborg. Första dagen besöktes bland annat den 
kända möbelfabriken Fritz Hansen A/S. Kronprinsessan Victoria 
besökte tillsammans med Kronprins Frederik Landbohøjskolen 
och Idrottens Hus för en information om integrationsprojektet 
Get2Sport, som syftar till att hjälpa utsatta barn och barn med in-
vandrarbakgrund in i idrottens värld.

Det officiella öppnandet av Örestadstinget följdes av en presen-
tation av Örestad på läkemedelsföretaget Ferring. Kungen, Kron-

prinsessan Victoria och Kronprins Frederik deltog även i seminari-
et ”Främjande av dansk-svenskt samarbete inom ny energiteknik”. 
Drottning Silvia och Prinsessan Benedikte besökte Rikshospitalet 
och Hugkommelsekliniken, som är Danmarks forskningscentrum 
kring demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom. De besökte även 
”Plejehemmet Lotte”, som arbetar med vård av dementa i en så 
hemmalik miljö som möjligt. Drottningen besökte dessutom Roy-
al Copenhagens nya fabrik i Glostrup. Temat för statsbesöket var 
Öresundssamarbetet. För att särskilt markera de allt djupare kon-
takterna över sundet hölls den svenska svarsmiddagen i Malmö. 

Utgående statsbesök till Österrike 20 - 22 november

Den första dagen i Österrike besökte Kungaparet Albertina-museet, 
ett av de mest betydande konstmuseerna i Europa och den svenska 
kyrkans församling i Wien. Kungaparet togs emot i det österrikiska 
parlamentet av talman Barbara Prammer. 

Kungen närvarade vid ett näringslivsforum tillsammans med nä-
ringsminister Maud Olofsson och hennes österrikiska kollega. Det 
svenska näringslivet var väl representerat med 24 deltagare. Volvo 
genomförde, tillsammans med det österrikiska bolaget Kapsch, en 
presentation på temat miljövänlig teknik samt ett seminarium om 
förnyelsebara bränslen.

Drottning Silvia invigde utställningen ”Josef Frank – Architect 
and Outsider” på det judiska museet och besökte en designutställ-
ning producerad av Svenska Institutet. Under statsbesöket höll 
Drottningen ett tal vid symposiet ”Barnens rätt till kultur”. Kunga-
paret besökte FN-högkvarteret i Wien, svenska ambassaden och 
den svenska OSSE-delegationen.

Den sista dagen besökte Kungaparet slottet Esterhazy och bjöds 
på en guidad tur i Nationalparken Neusiedler See, klassad som 
världsarv av UNESCO. 

Utgående statsbesök till Danmark 9 -11 maj



Kungl. hovstaterna 200748

Kungen Drottningen Kungaparet  Kronprinsessan Prins Carl Philip Prinsessan Madeleine

JANUARI

15 Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs
Stiftelse Ungt Ledarskap 

Idrottsgalan 2007 i Globen, Stockholm

16 Statsrådslunch för statsminister Fredrik Reinfeldt
  

17 Konferens angående försvunna barn samt barn som utsatts 
för sexuella övergrepp, Paris

18 Möte anordnat av ”The Natural Step”, Stockholm

Representationsmiddag, Stockholms slott
  

22 Start av utbildningen Silviasystrar, Silviahemmet

23 Företräde för landshövdingen i Stockholms län, Per Unckel

Företräde för generaldirektören i Räddningsverket,
Göran Gunnarsson 

Stipendieutdelning i H.M. Drottning Silvias Jubileumsfond
för Forskning om Barn och Handikapp

Företräde för ordförande i Mentor, direktör Olof Stenhammar

25 Företräde för fil. dr Magnus Olausson 

Företräde för professor Bengt Johansson och professor 
d’Ambrosio 

26 Företräde för astronauten Christer Fuglesang med hustru

Besök vid Bernadottegymnasiet, Stockholm

Glada Hudik med konsert och invigning av nya flygeln 
av Per Tengstrand

27 Stödgala för Fryshuset, Stockholm

28 Närvaro vid starten av jubileumsåret med anledning av 300-
årsjubileet av Carl von Linnés födelse, Växjö

Utdrag ur Kungafamiljens 
officiella program året 2007
Här följer en sammanställning av Kungafamiljens officiella program. Utöver dessa programpunkter 
tillkommer audien ser, företräden, interna sammanträden och privata besök.

29 Konselj

  

30 Statsrådslunch för utbildningsminister Lars Leijonborg

Företräde för utrikesrådet Olof Skoog
inför Högtidliga audienser

Utdelning av H.M. Konungens medalj

Utdelning av Smilbandsbolagets pris 2007

Avskedsaudiens för Perus ambassadör
H.E. Mr. Max de la Fuente Prem

Seminarium anordnat av Försvarsmakten, 
Bernadottebiblioteket

Besök av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson,
Silviahemmet

Invigning av det nya Universitetsdjursjukhuset, Uppsala

Januari 28: Kungen invigde Linnéåret på Carl-dagen i Växjö. Kungaparet besökte under da-
gen bland annat Smålands museum, Växjö domkyrka, Karolinergården och Växjö bibliotek. 
Foto: Hans Runesson/Scanpix.
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FEBRUARI

1 Högtidliga audienser: Spanien, Estland, Sydafrika och Angola

2-
4 

Alpina världsmästerskapen, Åre

5 WWF-middag med oceanografen J-M Cousteau

7 Seminariet ”Silviahemmets Stora Inspirationsdag”

8 Travellers Clubs högtidsmiddag, Stockholm

Intervju: Allt om Trädgård – Kerstin Engstrands

10-
14

Alpina världsmästerskapen, Åre

12 Lantbruksveckans Allmänna Sammanträde

14 Företräde för professor Anders Karlqvist 
om International Polar Year

15 Kungl. Akademiens för de fria konsternas 
högtidssammankomst

Utdelning av forskningsanslag vid Barncancerfondens 
25-årsjubileum

Besök på Stockholms Nya Modecenter, Järla Sjö

16 Företräde för dr Diego Hidalgo Schnur, president José Marìa 
Figueres Olsen samt senior diplomatic adviser Christer 
Elfverson

Information om Göteborgs stads satsning på ledare inom
den ideella föreningsverksamheten, Göteborg

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

Närvaro vid SKF:s 100-årsjubileum, Göteborg

16-
18

Alpina Världsmästerskapen, Åre

dagboK

17-
19

Alpina Världsmästerskapen, Åre

19 Audiens för Tanzanias president H.E. Mr Jakaya
Mrisho Kikwete

Företräde för tillträdande ambassadören i Belgrad,
Krister Bringéus

20 Statsrådslunch för näringsminister Maud Olofsson

  

Avskedsaudiens för Australiens ambassadör, Mr. Richard Rowe

Företräde för direktör Olof Stenhammar, ordförande i Mentor

Företräde för professor Anders Karlqvist,
Polarforskningssekretariatet

Företräde för departementsrådet Håkan Malmqvist
inför Högtidliga audienser

21 Besök i Västerbotten för information om renbetesläget, 
Lycksele m.fl. platser

Representationsmiddag, Stockholms slott

  

MinStoraDag, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Göteborg

22 Högtidliga audienser: Ukraina, Storbritannien och Uganda

Diplomatmottagning

Intervju: Tidningen Chef – Henrik Frenkel

23 
-25

Närvaro vid firandet av H.M. Konung Haralds V
70-årsdag, Oslo   

26 Närvaro vid Baden-Powell-Fellows event, Paris

Middag hos Japans ambassadör H.E. Mr Seiichiro Otsuka

Februari 15: Drottningen medverkade vid en ceremoni i Kulturhuset i Stockholm när Barn-
cancerfonden firade sitt 25-årsjubileum. Drottningen delade ut forskningsanslag till bland 
andra Karin Enskär från Jönköping för ”Familjemedverkan i vården av barn med cancer”. 
Foto: Anders Wiklund/Scanpix

Februari 21: Kungen besökte Lyckseleområdet i Västerbotten för att informera sig om renbe-
tessituationen. Förutom besök på renbetesmarkerna och samtal med renägare fick Kungen 
information från Sametinget och Svenska Samers Riksförbund. Foto: Marie Enoksson.
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APRIL

3 Möte i styrgruppen för Stenhammars gods

10 Statsrådslunch, socialminister Göran Hägglund
  

 Utdelning av Nordstjärneorden till
madame Alice Cheng och sheik Mohammed al Amoudi

Riksteaterns föreställning ”Utvandrarna”,
Stockholms Stadsteater, Skärholmen

Intervju: Gastronomisk kalender – Magdalena Ribbing

Intervju: Radio Sweden – Juan Navas

11 Presentation av Stig Hadenius bok om Folke Bernadotte

Avskedsaudiens för Saudiarabiens ambassadör
H.E. Mr. Badr Othman Bakhsh

Sammanträde i Nomineringskommittén till 
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Invigning av en Forskningskonferens med anledning av 
Parkinson Förbundets forskningsfonds 20-årsjubileum

12 Representationsmiddag, Stockholms slott

13 Invigning av utställning med verk av Bruno Liljefors, Mora

15 Närvaro vid vigningen av ny biskop för Lunds stift i Uppsala 
domkyrka, Uppsala

15-
20

Projektresa World Childhood Foundation, Kina

16 Möte i Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för ungdom 
i Sverige

Närvaro vid Patriotiska sällskapets årsmöte

Referensgruppmöte, Silviahemmet och Sophiahemmets
högskola angående distansutbildning i demensfrågor

Köp av årets första Majblomma

dagboK

MARS

5
-7

Besök i Estland, World Childhood Foundation

12 Kronprinsessans namnsdag

Företräde för Victoriabataljonen

Företräde för Sveriges Bageriförbund

Jubileumsmässa med anledning av drottning Josefinas 
födelse, Katolska Domkyrkan i Stockholm

16 Företräde för rumänska senatens talman 
H.E. Mr Nicolae Vacaroiu

Utdelning av pris till ”Årets friskaste företag”,
Stockholmsmässan

Seminarium ”Barn och unga visar vägen”, anordnat av 
Barnombudsmannen, BRIS, Rädda Barnen och 
World Childhood Foundation 

  

Närvaro vid De fyra Kungliga Klubbarnas fest, 
Grand Hôtel, Stockholm

19 Möte med journalister från Japan

20 Lunch för ärkebiskop Anders Wejryd

Företräde för Lars O. Lagerkvist, Myntkabinettet

Företräde för direktör Johan Stålhand ang. 
Kung Carl XVI Gustafs stiftelse för forskning och utbildning

Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid på Riddarhuset

21 Avskedsaudiens för Malaysias ambassadör
H.E. Mr. Jasmi Md. Yusoff

Öppnande samt utdelning av priser vid Royal Palace Sprint

Företräde för direktör Johan Stålhand 
angående jubileumsstiftelse

Styrelsesammanträde i Mentor Sverige

21-
22

Besök i Nederländerna, blomstermässa i Keukenhof

22 Konsert med Kungl. Filharmonikerna

Närvaro vid ICC:s årsmöte

23 International Paralympic Committee Board, Bonn

Symposium om tuberkulos

26 - 
30

Utgående statsbesök till Japan 
Läs mer på sid 46

Mars 16: Drottningen och Prinsessan Madeleine deltog vid ett seminarium i Bernadotte-
biblioteket med rubriken ”Barn och unga visar vägen”. Seminariet anordnades av World 
Childhood Foundation, Barnombudsmannen, BRIS och Rädda Barnen. Foto: Bertil Ericson/
Scanpix
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MAJ

2 Företräde för Svenska Akademiens ständige sekreterare 
Horace Engdahl

 Företräde för Ulf Holmberg, WWF

Intervju med danska journalister inför statsbesöket 
i Danmark

Företräde för en brasiliansk skoldelegation

Pressmöte inför statsbesöket till Danmark, 
danska journalister

3 Närvaro vid Kommunbesök i Täby

4 Invigning av Kungl Tekniska Högskolans miljöorienterade 
studentprojekt, miljöbilen Spiro

 Scouternas vårstädning på Djurgården

Tvådagarsseminarium med ”Second Generation Childhood”
  

5 ”Second Generation Childhood” besöker Fryshuset
  

7 Avskedsaudiens för Filippinernas ambassadör
H.E. Mrs Victoria S. Bataclan

Utdelning av ”Stora Exportpriset 2007”

 Konstnärernas Vänners årshögtid på Waldemarsudde

ICA:s 90-årsfirande i Blå Hallen i Stockholms stadshus

9 - 
11

Statsbesök till Danmark
Läs mer på sid 47    

14 WWF:s förtroenderåds årsmöte

Statsrådslunch, kommun- och 
finansmarknadsminister Mats Odell

15 Intervju: Die Welt

16 Förbandsbesök vid Marinen, Karlskrona

 Invigning av Sollidenutställningen, Solliden

Besök i Köpenhamn, Odens Polarexpedition

Linnéjubileet i Råshult, Småland

20 Närvaro vid Svenska skolans 100-årsjubileum, London

Besök på Linnean Society, London  

Besök på Ostindiefararen, Götheborg – West India Docks, 
London

21 Besök vid den svenska trädgården ” A Tribute to Linnaeus”, 
Chelsea Flower Show, London

dagboK

Utdelning av ”The World’s Children’s Prize for the Rights of 
the Child” på Gripsholms slott, Mariefred

17 Audiens för Moldaviens president H.E. Mr Vladimir Voronin

Audiens för Tjeckiens premiärminister
H.E. Mr Mirek Topolanek

 Företräde för Ingemar Wahlberg, generalsekreterare 
i Rikskommittén Sveriges Nationaldag

18 Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
(för vetenskap, teknik och miljö), HMÄ:s sammanträdesrum 
följt av lunch

 Möte i H.M. Konungens Råd för Mark- och Byggnadsfrågor

 Audiens för Lettlands president H.E. Mrs Vaira Vike-Freiberga

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

19 Högtidliga audienser: Australien, Sudan, Samoa och Andorra

 Audiens för Palestinas president H.E. Mr Mahmoud Abbas

Utdelning av Återvinningsindustriernas Inspirationspris

Prisutdelning av Globe Forum Award

20-
23

Styrelsemöte i World Scout Foundation, Kapstaden

21 Svensk-jordanska Föreningens 20-årsjubileum, Medelhavs-
museet, Stockholm

23 Styrelsesammanträde i Mentor International, Kuwait, samt 
invigning av Mentor Arabia som omfattar 22 medlemsländer

24 Skogsnäringsveckan på Stockholm Conference Centre, 
Stockholm

Utdelning av Vega-medaljen

WWF 30-klubbens sammankomst
med efterföljande föredrag
”Miljöarbetets nya arena”, Ulriksdals slott

25 Krisberedskapsmyndighetens samverkansövning 
”SAMÖ 2007”, Stockholm

26 Pressmöte inför seminariet ”Värdebaserat Ledarskap”

Seminarium med World Scout Foundation 
”Värdebaserat ledarskap”

Utdelning av Crafoordpriset, Lund

27 Information om alternativa bränslen vid Volvo, Göteborg

28 Emottagande av Baden-Württembergs förtjänstmedalj, 
Tyskland 

29 ”Gutes mit Schönem verbinden”, Stuttgart

30 Hyllningar på H.M. Konungens födelsedag
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JUNI

1 Besök vid ”Premraff”, Lysekil

Invigning av konferensen ”Bättre demensvård i väst”, 
Göteborg

Jubileumsmiddag med anledning av Sjöräddnings-
sällskapets 100-årsjubileum i Eriksbergshallen, Göteborg

2 Besök vid Frivilligorganisationerna i Boden

3 Besök på Hindersön i Luleå skärgård

Konsert i samband med “Childhood-dagen”, Gröna Lund

4 Pressmöte inför statsbesöket från Kina, 
kinesiska journalister

5 Besök på Stenhammar

Årsmöte i Sällskapet till Arbetsflitens befrämjande

Företräde för vicepresidenten i Europeiska kommissionen 
H.E. Mr Franco Frattini 

Utdelning av priset ”The Stockholm Prize in Criminology” 

6 Öppningsceremoni för Öppet slott på Kungl. Slottet
  

Högtidlighållandet av Sveriges Nationaldag samt Halm-
stads 700-årsjubileum, Halmstad

Nationaldagsfirande Lundsbrunn, Götene Kommun

Nationaldagsfirande, Skansen

7 Närvaro vid Paneldiskussionen ”Swedish Heritage”,
Europa Nostra   

Medaljutdelning

Företräde för utrikesrådet Olof Skoog

  

Utrikesnämnd

  

Drottningholmsteaterns Vänners högtidssammankomst 
samt utdelning av medaljer

dagboK

21 Utdelning av ”Polar Music Prize”
  

22-
23

Besök av Japans Kejsarpar med anledning av 300-årsjubi-
leet av Carl von Linnés födelse, Stockholm och Uppsala     

24 Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Besök av deltagarna vid UD:s diplomatprogram
och regeringskansliets aspirantutbildning   

”Svenska Rominstitutet 70 år” på Nationalmuseum

25 Information om Regeringskansliet

28 Mottagning och stipendieutdelning i Stiftelsen Konung 
Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, 
Bernadottebiblioteket

Närvaro vid Gastronomiska Akademiens vårsammanträde

Styrelsesammanträde i Mentor Sverige på Maria Ungdom, 
Stockholm

Nationalmusei Vänners årsmöte

Information inför Högtidliga audienser

29 IK Foundations presentation av Linnés apostlar

Lunch för H.K.H. Prins El Hassan bin Talal och 
H.K.H. Prinsessan Sarvath El Hassan, Jordanien   

Invigning av Prins Carl Philips fotoutställning 
på Gustavianum, Uppsala

Pressmöte i samband med vernissage av utställningen
”En glimt av paradiset” Gustavianum, Uppsala

30 Skogsexkursion arrangerad av Sveaskog
Fänneslunda, Västergötland

Utdelning av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, 
Skansen

Balettpremiär på Cendrillon, Kungliga Operan
  

Emottagande av föreningen BRIS hederstecken

31 Sammanträde i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Direktionssammanträde i H.M. Konungens Jaktklubb 
följt av årsmöte   

Invigning av konferensen ”Reach to Recovery”

Högtidliga audienser: Filippinerna, Grenada, Mauretanien 
och Kirgizistan

Juni 6: Kungaparet besökte på Nationaldagen Halmstad, som firade 700-årsjubileum. 
Kronprinsessan Victoria deltog i nationaldagsfirandet i Lundsbrunn i Västergötland. Prins 
Carl Philip och Prinsessan Madeleine deltog vid öppningsceremonien för Kungl. Slottets 
nationaldagsaktiviteter i Stockholm. Foto: Bertil Ericson/Scanpix
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JULI

1 Dop, HKH Prinsessan Isabella, 
Fredensborgs Slotskirke, Köpenhamn

1-
2

Tällberg Forum

4 -
6

Närvaro vid firandet av Drottning Sonjas 70-årsdag, Oslo
  

10 Premiering av ”Årets Ölänning”, Solliden

14 Firande av Kronprinsessans 30-årsdag

20-
21

Baden Powell Fellows på Jiingijamborii,
Kristianstad

21-
22

Draksegling till förmån för World Childhood Foundation, 
Kiel

28 Intervju: Sveriges Television – Viktoria Dyring, Tällberg

30/7
-2/8

World Jamboree 100-årsjubileum i Surrey, England

AUGUSTI

14 Utdelning av Stockholm Junior Water Prize

15 Konsert Rikssalen

16 Stiftelsen Stockholm Water Foundations seminarium

 Företräde för H.E. ambassadör Jonas Hafström

”De Gamlas Dag”, Ekerö

Närvaro vid och H. M. Konungens utdelning 
av Stockholm Water Prize i Stadshuset, Stockholm

dagboK

8 Europa Nostra, European Heritage Awards Ceremony, 
Stockholms Stadshus   

Styrelsesammanträde i Stiftelsen World Childhood
Foundation

Invigning av utställningen ”Skärgård, Hav och andra Vat-
ten” på Grafikens Hus, Mariefred

Broschutdelning, Silviahemmet

Företräde för professor Anders Karlqvist, 
Institutet för Polarforskning

Företräde för Tysklands socialminister Frau Ulla Schmidt,
Drottningholms Slott

Jubileumsbankett Nordiska museet 100 år

8 - 
10

Statsbesök från Kina
Läs mer på sid 45

10 Prinsessan Madeleine, 25 år, uppvaktning
  

11 VM i Rullstolstennis

Företräde för chefen för United Nations Office on Drugs 
and Crime, Mr Antonio Maria Costa, angående droger

11-
14

Royal Technology Mission, Ryssland

12 Invigning av kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, Vim-
merby

13 ICA:s Jubileumskonferens

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

Skultuna Messingsbruk 400-årsjubileum

14 Middag för deltagarna i ministermötet ”The Midnight Sun 
Dialogue on Climate Change”   

15 Avskedsaudiens för Japans ambassadör, 
H.E. Mr. Seiichiro Otsuka

 Avskedsaudiens för Argentinas ambassadör, 
H.E. Ms. Elda Beatriz Sampietro

 Avskedsaudiens för Kanadas ambassadör, 
H.E. Mr. Lorenz I. Friedlaender

Konferens i Karlsruhe och insamlingsgala till förmån för 
Mentor International, Mainau

Invigning av Fornsalen, Länsmuseet på Gotland

19 Avskedsaudiens för Uruguays ambassadör, 
H.E. Julio Moreira Morán

20 Högtidsgudstjänst med anledning
av Pingstkyrkans 100-årsjubileum, Mullsjö

26 Inför H.K.H. Kronprinsessan 30 år
Intervju med TT – Christina Lucas

26 -
30

Royal Colloquium, Grönland

28 -
30

Tällberg Forum

Juli 30 - Augusti 2: Kungen närvarade vid “The Centenary World Scout Jamboree” i 
England. Scoutrörelsen har intresserat Kungen sedan barndomen. Han blev vargunge med 
namnet Mowgli 1955 och scout 1958. Kungen är Förste hedersledamot i Svenska Scout-
förbundet, hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och sedan 1977 hedersordförande i World 
Scout Foundation. Foto: Jonas Elmqvist
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dagboK

13 Temadag angående biobränslen, Örnsköldsvik

Kungl. Filharmonikernas inledningskonsert
på Konserthuset

14 Möte med Stipendiekommittén, Ungt ledarskap

Invigning av Svampens Hus i Uppsala och Information- och 
studiebesök vid Länsstyrelsen, Uppsala

17 Audiens för Finlands talman H.E. Sauli Niinistö

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

18 Gudstjänst i Storkyrkan i samband med Riksmötets 
öppnande, Stockholm

 Riksmötets öppnande i Riksdagshuset, Stockholm

Föreställning av ”Cosi fan tutte” på Kungl. Operan i samband 
med Riksmötets öppnande   

19 Audiens för Lettlands president H.E. Mr Valdis Zatlers, 

Företräde för Karl Haskel, Jordi Arkö, Mikael Kihlman och Lars 
Nyberg, förevisning av grafikblad, Bernadottebiblioteket

Företräde för Annika Berner och Saeed Isaksson-Stammler, 
föredragning om Pakistanprojektet AAPKI

21 Audiens för Sydkoreas Premiärminister H.E. Mr Han Duck-soo

Företräde för äldre- och folkhälsominister Maria Larsson 
samt representanter för Mentor Sverige

Prisutdelning av Kungsfenan – The Swedish Seafood Award

 Företräde för professor Ulrik Ringborg för information om 
”Centrum för cancerforskning”

22 Besök i Ulricehamns kommun med anledning 
av 700-årsjubileum

22 Företräde för H.K.H. Prins Feisal Bin Al Hussain 
av Jordanien med son

Utdelande av utmärkelsen Årets Svensk till Hans Rausing, 
Näringslivets hus

27 Företräde för H.E. ambassadör Lena Nordström
och överhovmästarinnan angående besök i Colombia

Företräde för fru Anne Forsberg och Lars Forsberg,
överlämnande av boken ”Bästa Sverige... från Vikingavälde till 
EU – Monarki”

28 Avskedsaudiens för Belgiens ambassadör H.E. Mr Raoul Delcorde

 Avskedsaudiens för Nigerias ambassadör H.E. Mrs Funmilayo A. 
Adebo-Kiencke

Företräde för representanter från Sveaskog

Företräde för kanslichefen Anna Karin Agebäck
för information om ”Det Unga Internet”

Prisutdelning av Export Hermes vid Världshandelsdagen

Intervju: Svenska Dagbladet, inför Ulriksdal Flower Show
– Agneta Ullenius

30 Avskedsaudiens för Italiens ambassadör
H.E. Mr Francesco Caruso

Invigning av ”Ulriksdal Flower Show”

Utrikesdepartementet, H.E. ambassadör Kerstin Asp-Johnsson

31 Högtidliga audienser: Argentina, Rwanda, Japan
och Slovakien

SEPTEMBER

3 Minnesföreställning över
Ingmar Bergman på Dramaten   

4 Starten av första distansutbildningen för 
undersköterskor till Silviasyster

Intervju: Våra Barn – Viktoria Myrén

5 Invigning av en ny Operations- och undervisningsbyggnad 
på Sophiahemmet

Information om och konstituerande möte för Gundua 
Foundation

6 Invigning av Östasiatiska Museets stora bibliotek
och utställningen ”Mittens Rike”

10 Audiens för guvernören i New South Wales
H.E. prof. Marie Basher

Inledning av en konferens om barn till alkohol-
och drogmissbrukare ”Dags för barnen”

11-
12

Inkommande statsbesök från Brasilien
Läs mer på sid 44   

12 Utdelning av Kunskapspriset

September 13: Temadag. Kungaparet besökte Örnsköldsvik och SEKAB Bio Fuel Industries, 
Domsjö Fabriker, Akzo Nobel och Ö-vik Energi för en temadag med rubriken ”På väg mot 
hållbara transporter”. Några av de ämnen som behandlades under dagen var ”Globala 
produkt- och marknadspotentialer för etanol i personbilar och i dieselmotorer i för bussar 
och lastbilar”. Foto: SEKAB
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OKTOBER

1 Utdelning av diplom med anledning av 
Tåkernfondens 20-årsjubileum

2 Företräde för H.E. ambassadör Örjan Berner

UD-information inför statsbesöket från Bulgarien

2 -
3

World Scout Foundation, Kuala Lumpur, Malysia

3 Styrelsesammanträde World Childhood Foundation, Berlin

Emottagande av priset ”United We Care” från Quadriga 
Awards, Berlin

Besök på Nationalmuseum, visning av Roslin-utställningen

4 -
6

World Scout Foundation Executive Committee, Japan

5 Närvaro vid högtidlighållandet av Tartu Universitets 
375-årsjubileum, Estland

Invigning av första fasen i ”Eesti Agrenska center”, Estland 

Festkonsert i Vanemuine Theatre, Estland

8 Utrikesnämnd

  

 Företräde för Dr. Rolph Payet, Seychellerna

9 -  
11

Inkommande statsbesök från Bulgarien
Läs mer på sid 45   

10 Företräde för Eva Hermansson (Utbildningsdepartementet) 
och Johan Lindell (Svenska UNESCO-rådet)

dagboK

September 25: Prinsessan Madeleine besökte Gävle, inbjuden av landshövding Christer 
Eirefelt som överlämnade en jubileumsbok om Gävle Slott. Prinsessan, som är Hertiginna 
av Hälsingland och Gästrikland, besökte även Länsmuseet och deltog i Vasaskolans 450-års 
jubileumsfirande. Foto: Anders Wiklund/Scanpix

24 WWF:s höstmöte

  

 Återträff RTM Ryssland
Royal Technology Mission

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) Sverigedag, 

25 Närvaro vid en mässa i Uppsala domkyrka samt Kyrkomötets 
öppnande i Universitetets aula

 Styrelsemöte BP Fellows, Sköldnora Kungsgård

Besök i Gävle

26 Högtidliga audienser: Albanien, Kanada, Laos och Belgien

Vernissage Roslinutställningen,
Nationalmuseum, Stockholm

Stipendieutdelning vid Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Utdelning av Gösta Winberg Award 

Invigning av fotoutställning på Nobelmuseet

27 Besök vid Flygvapnets övning ”Nordic Air Meet”

Besök i Västernorrlands län med bl.a. invigning av
Mellannorrlands Hospice

Företräde för Rosa Bandet

28 Besök i Karlsborg

29 Invigning av Folke Bernadotte monumentet
”De Vita Bussarna” i Malmö

Invigning av ”Äppelmarknad 2007”, Kivik

30 Final STCC samt prisutdelning, Mantorp

Oktober 16: Kungen talade inför cirka 3000 delegater från 193 länder, varav de allra flesta 
representanter från nationella regeringar, när den 34:e sessionen av UNESCOs generalkon-
ferens öppnade i FN-organet UNESCOs högkvarter i Paris. Kungens tal handlade om klimat-
förändringarna och UNESCOs ansvar att försöka förmå alla medlemsländer att utveckla 
utbildningsprogram för hållbar utveckling och inkludera dessa i sitt lands utbildningssys-
tem. Det var första gången en svensk statschef talar i UNESCO. Foto: Remy de la Mauviniere/
Reuters/Scanpix
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dagboK

11 Företräde för Djurens Rätt, överlämnande av jubileumsbok

Företräde för Borneo Orangutang Survival

15 -
26

Intensivkurs i franska, Frankrike

15 Konsert i Storkyrkan, Stockholm
  

16 Öppningstal vid UNESCO:s Generalkonferens, Paris, 
tema klimatförändringar

Invigning av Svenska Handelskammarens nya lokaler i Paris

Mentor Sveriges 10-årsjubileum

17 Utdelning av Hedersutmärkelsen ”Årets Ruter Dam” 
i samband med 20-årsjubileet, Stockholm

18 Galamiddag till förmån för World Childhood Foundation, 
Sao Paulo, Brasilien

18 -
19

Bergslagsjakt

  

23 Företräde för statsminister Fredrik Reinfeldt

 Avskedsaudiens Tjeckiens ambassadör
H.E. Mrs Marie Chatardova

 Avskedsaudiens Sri Lankas ambassadör
H.E. Mr. Nagoorpitchai Sikkander 

Företräde för författaren Roger Lundgren och förläggaren 
Eva Bonnier för överlämning av boken om Prinsessan 
Sibylla

23 -
24

Jakt, Halle-Hunneberg

  

25 Konferens om tillståndet i Östersjön
tillägnad H.M. Konungen i 60-årsgåva av Sveriges
landshövdingar, Kalmar

Konsert med Camerata Nordica, Kalmar

26 Närvaro vid en konferens om tillståndet i Östersjön tilläg-
nad H.M. Konungen i 60-årsgåva av Sveriges landshöv-
dingar, Mönsterås

27 Besök vid Hemvärnet i trakten av Skövde

29  Invigning av Thermias internationella utvecklingscenter, 
Arvika

29 -
30

World Scout Foundation, Köpenhamn

30 Utdelning av utmärkelsen ”Kung Carl XVI Gustafs pris till 
Årets Nybyggare”, Bernadottebiblioteket, Stockholms slott

Företräde för generallöjtnant Jan Jonsson

Invigning av Prins Carl Philips fotoutställning 
”En glimt av paradiset” på Hanaholmen, Esbo, Finland

NOVEMBER

1 Högtidliga audienser: Honduras, Luxemburg, 
Italien och Liberia

Audiens för Saudiarabiens talman 
H.E. Mr Salih Bin Abdulla Bin

 Möte med Sollidengruppen AB

Utdelning av Volvos Miljöpris

Pressmöte i samband med vernissage av utställningen
”En glimt av paradiset” Hanaholmen, Helsingfors

2 Möte i Stiftelsen Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas 
Minnesfond

3 -
13

Childhood, USA

5 Utdelning av Prins Eugenmedaljen

Utdelning av Torsten & Wanja Söderbergs pris 2007 på 
Röhsska museet, Göteborg

5 -
9

Besök i Colombia

6 Styrelsemöte Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
för vetenskap, teknik och miljö

 Företräde för professor Anders Karlqvist,
Polarforskningssekretariatet

 Avskedsaudiens för Bulgariens ambassadör,
H.E. Mr. Goran Yonov

Besök på Mentorprojekt och grundstenläggning 
av etanolfabrik, Bogotá, Colombia

7 Nordic Battle Group, Bodenområdet 

Galamiddag till förmån för Mentor Foundation, och styrelse-
sammanträde i Mentor Foundation, Bogotá, Colombia

Konferens Mötesplats Krisberedskap, Norra Latin

November 7: Kungen besökte Nordic Battle Groups slutövning FINEX, i Luleå, Boden och 
Jokkmokk-området. Övningen, som pågick från vecka 44 till vecka 46, ingick i Nordic Re-
solution 2007. Enligt Försvarsmakten är FINEX ”en omfattande övning som så mycket som 
möjligt kan liknas vid en kommande skarp insats”. Foto: Louise Levin
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8 -
9

Möte om Global Warming i Washington, D.C., USA

9 Invigning av utställningen Sápmi, Nordiska museet

Kungliga balettens höstafton, Kungliga Operan

12 Direktionsmöte H.M. Konungens Jaktklubb

  

 Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 211:e 
högtidssammankomst

Galamiddag till förmån för World Childhood Foundation, 
New York, USA   

Invigning av International Polar Year workshop,
Vetenskapsrådet

13 Avskedsaudiens för Heliga Stolens Nuntie, ärkebiskop 
Giovanni Tonucci

 Audiens för Litauens President H.E. Mr. Valdas Adamkus

Uppföljningsmöte med deltagare från Nordic Air Meet

Utdelning av Marcus Wallenbergpriset

Styrelsemöte i World Childhood Foundation USA, New York

14 Besök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

  Konselj, Konseljsalen

  

15 Temadag Integration - Göteborg

15 -
18

Invigning av Victoriaskolan, Madeira, Portugal

16 UD-information om Österrike inför statsbesök

Invigning av nytt poliskontor, Fittja centrum

Pressmöte inför statsbesöket i Österrike,
österrikiska journalister

20 -
22

Utgående statsbesök till Österrike
Läs mer på sid 47

20 Forum för mänskliga rättigheter, MR-Dagarna 2007, 
Krig&Fred med utdelning av Per Angerpriset

23 Företräde för överbefälhavare general Håkan Syrén

Företräde för Hanna Lundstedt med familj (MinStoraDag), 
Röda audiensrummet

26 Företräde för Tom Bergroth, KMO, för uppvisande av nya 
ordensbrev

Företräde för Scouternas generalsekreterare Johan Strid

Audiens för Liberias president H.E. Ellen Johnson-Sirleaf

 Möte med H.M. Konungens Råd 
för Mark- och Byggnadsfrågor

Styrelsesammanträde i Mentor Sverige

Styrelsesammanträde i World Childhood Foundation

Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 

 27 Företräde för Svenska Akademiens ständige sekreterare
Horace Engdahl 

Information om 2007-års nobelpristagare

 Sammanträde i Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur

Sammanträde i H.M. Drottning Silvias Jubileumsfond för 
Forskning om Barn och Handikapp

28 Högtidliga audienser: Afghanistan, Panama, Tjeckien
och Bulgarien

Temadagar om avtalsrörelsen, LO-TCO-SACO 
samt Svenskt Näringsliv

Referensgruppsmöte Silviahemmet och Sophiahemmet

Besök i Växjö på konferensen ”Robust samhälle - men hur?” 

 Diplomatmottagning

 Sammankomst arrangerad av 
Young President´s organization i Bernadottebiblioteket

Utdelning av Bertil Hults pris

30 Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

Intervju: Veteranen (medlemstidning för Sveriges-
Pensionärsförbund) – Ingrid Lindgren

dagboK

DECEMBER

2 Närvaro vid adventsgudstjänst, Slottskyrkan
  

3  -
14

Praktiktjänst på EU-representationen, Bryssel

4 Invigning av utställning ”Sveriges sista stora krig”
Armémuseum

Företräde för ordföranden i svenska olympiska kommittén 
Stefan Lindeberg samt generalsekreteraren Gunilla Lindberg 

Invigning av blomsterutställningen ”Jul, jul, blomstrande jul” 
på Drottningholms slott

Intervju: Sveriges Television (för Året med Kungafamiljen)
– Agneta Bolme Börjefors

10 Möte med Ungt Ledarskap/Kunskapsrådet inför 2008 års 
seminarium ”Hållbar utveckling med fokus på ledarskap 
över generationsgränser” 

Utdelning av diplom till vinnarna i DN:s Nutidsorientering 
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Överlämnande av 2007 års Nobelpris 

11 Företräde för Business Europe´s ordförande
Ernest-Antoine Seillère  

Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs 
stiftelse för forskning och utbildning

Företräde för Ebba Lindsö, Efva Attling och Christina Blom 
Andersson

Sammanträde i Drottning Silvias stiftelse för forskning
och utbildning 

H.M. Konungens middag för nobelpristagare
    

12 Företräde för kabinettskammarherre Lars Löfgren och 
professor Erling Norrby angående ”Kunskapens Krona” 

13 Företräde för direktör Peder Wallenberg

Avskedsaudiens för Nederländernas ambassadör
H.E. Mr Antoine Francois van Dongen

Deltagande i Mäster Olofsgårdens 
”Gamla stans levande julkalender”, Stockholms Slott

Intervju: Stockholm City – Teresa Lindstedt

December 15: Kungaparet närvarade vid avslutningen av Linnés jubileumsår på Ishotellet 
i Jukkasjärvi. Kungen sammanfattade i ett tal Linnéåret och överlämnade stafettpinnen 
till Polaråret, som liksom Linneåret, vill inspirera unga att ägna sig åt naturvetenskap och 
forskning. Foto: Thord Nilsson/Scanpix

December 25: På juldagen håller Kungen traditionsenligt sitt jultal i Sveriges Radio P1. 
Nytt för i år är att talet även sändes senare på dagen i Sveriges Television. Foto: SVT

dagboK

14 Möte med studenter från Skogshögskolan
samt mottagande av julgranar

Jullunch med Deutscher Damenclub 

Executive Committee Meeting, World Childhood Foundation

15 Högtidsfest med anledning av 
avslutningen av Linnéåret, Jukkasjärvi

16 Gudstjänst, Kiruna kyrka 

17 Företräde för miljöminister Andreas Carlgren
för avrapportering av ”Bali-mötet”   

Avskedsaudiens för Frankrikes ambassadör
H.E. Mr Denis Delbourg 

18 Julgudstjänst, Slottskyrkan
  

Konsert till förmån för Star School på Cirkus

Utdelning av Prins Eugens Kulturpris, Stockholms Stadshus

20 Svenska Akademiens högtidssammankomst
  



Kungl. hovstaterna 2007 59

Beridaren är chef för stallav-
delningen vid H.M. Konungens 
Hovstall.

Fatburen sköter tvätt och 
linne förråd.

Fodermarsken är en av kuskarna, 
tillika ställföreträdande chef 
på stallavdelningen, vid H.M. 
Konungens hovstall och ansvarar 
bland annat för hästarnas utfod-
ring.

Förste hovmarskalken är chef 
för Hovmarskalksämbetet.

H.M. Konungens stab 
består av stabschef och adjutan-
ter från Försvarsmakten.

H.M. Konungens Råd 
för Hovstaterna
består av Hovstaternas chefer och 
behandlar bl.a. budgetfrågor.

Hovdam assisterar Drottningen i 
officiella sammanhang.

Hovmarskalk tituleras cheferna 
för H.K.H. Kronprinsessans hovstat 
och H.K.H. Hertiginnans av 
Halland hovstat.

Hovfuriren vid Kungl. Slottet 
svarar för att iordningställa och 
genomföra allt från enkla luncher 
till stora galamiddagar.

Hovkalendern innehåller 
namnen på ledande befattnings-
havare vid Hovstaterna samt 
placeringslistor för officiella 
middagar.

Hovlakejer serverar vid kungliga 
middagar.

Husgerådsmästaren är chef 
för den avdelning vid Husge-
rådskammaren, som svarar för 
transporter av möbler, möblering 
m. m.

Högtidliga audienser sker när 
nya ambassadörer skall lämna 
sina introduktionsbrev, så kallade 
kreditivbrev, till H.M. Konungen.

Kabinettskammarherrar
och kammarherrar är behjälpliga 
vid statsbesök, audienser, offi ci-
ella middagar och andra större 
evenemang.

Konungahuset eller Kungahuset 
omfattar tronföljdsberättigade 
medlemmar av den Kungl. Fa-
miljen jämte deras makar/makor, 
Prinsessan Lilian och Prinsessan 
Birgitta.

Kungafamiljen utgörs av Kungen 
och Drottningen samtt Kron-
prinsessan Victoria, Prinsessan 
Madeleine och Prins Carl Philip.

Kungl. Familjen utgörs av Kunga-
familjen och övriga medlemmar 
enligt redovisning i Hovkalen-
dern.

Riksmarskalken är chef för 
Kungl. Hovstaterna. 

Slottsfogde är chef för en slotts-
förvaltning eller Kungl. Djurgår-
dens Förvaltning.

Slottsväbeln ingår i säkerhetsav-
delningen och har även ceremo-
niella uppgifter.

Statsfrun är chef för H.M. Drott-
ningens hovstat och det Kungl. 
Hushållet.

Ståthållaren är chef för ståthål-
larämbetet, som svarar för vård 
och förvaltning av de kungliga 
slotten med tillhörande parker 
samt vård och förvaltning av 
Kungl. Djurgården.

Taffeltäckaren biträder hovfuri-
ren i dennes arbete.

Åldfrun svarar bland annat för 
lokalvård, blomsterarrangemang 
och praktiska förberedelser på 
Kungl. Slottet i samband med 
Kungaparets representation.

Överhovmästarinnan medver-
kar vid statsbesök inom landet 
och vid andra ceremonier enligt 
Kungens bestämmande.

Kunglig ordlista
Många yrkestitlar, ord och uttryck vid Kungl. Hovstaterna 
har använts under lång tid. Några av dessa förklaras nedan.
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