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Kunglig ordlista

Beridaren är chef för stallavdelningen
vid H.M. Konungens Hovstall.

Fatburen sköter tvätt och linneförråd.

Fodermarsken är en av kuskarna vid
Hovstallet.

Förste hovmarskalken är chef för
Hovmarskalksämbetet.

Hovdamer medföljer bl. a. Drottningen
i officiella sammanhang.

Hovmarskalk tituleras cheferna för
H.K.H. Kronprinsessan 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 befattningshavare vid
Hovstaterna samt placeringslistor för
officiella middagar.

Hovlakejer serverar vid kungliga
middagar.

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

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

Kabinettskammarherrar och
kammarherrar är behjälpliga vid
statsbesök, audienser, officiella
middagar och andra större
evenemang.

Kammarjungfru sköter bl. a.
Drottningens och Kronprinsessans
garderober.

Kavaljerskuskar arbetar vid H.M.
Konungens Hovstall.

Konungahuset eller Kungahuset

omfattar tronföljdsberättigade
medlemmar av den Kungl. Familjen
jämte deras makar/makor, Prinsessan
Lilian och Prinsessan Birgitta.

Kungafamiljen utgörs av Kungen och
Drottningen och de tre Ungdomarna.

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

Riksmarskalken är chef för
Hovstaterna.

Slottsfogde är chef för en slottsför-
valtning eller Kungl. Djurgårdens
Förvaltning.

Slottsväbeln ingår i
säkerhetsavdelningen och har även
ceremoniella uppgifter.

Statsfrun är chef för H.M.
Drottningens hovstat.

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

Taffeltäckaren biträder hovfuriren i
dennes arbete.

Åldfrun svarar bl. a. för lokalvård,
blomsterarrangemang och praktiska
förberedelser i samband med
statsbesök.
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Sverige är en av världens äldsta monarkier. På den plats där Kungl. Slottet ligger
har det legat 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 konstitutionen (grundlagen).

Enligt den 1974 införda regeringsformen har den svenska monarken huvudsak-
ligen ceremoniella och representativa plikter som ”samlande representant och
symbol för landet”. Monarken är statschef med uppgifter som i grundlagen endast
beskrivs i allmänna termer. Klart utsagt är dock att monarken skall vara ordfö-
rande vid informations- och regeringsskifteskonseljer liksom vid sammanträden
i utrikesnämnden. Han skall också öppna riksmötet. Vidare gäller att monarken
skall representera Sverige vid in- och utgående utländska statsbesök samt ta
emot utländska sändebud för ackreditering.

Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef exempelvis på
grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort inträder Kronprinsessan
Victoria, Prins Carl Philip eller Prinsessan Madeleine i nu nämnd successions-
ordning som tillfällig riksföreståndare.

H.M. Konungens uppgifter som statschef
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Riksmarskalken har ordet

Katastrofer kom i hög grad att sätta sin prägel på 2005. Flodvågen, som annandag jul 2004
sköljde in över kusterna i flera asiatiska länder och berövade hundratusentals människor liv och
utkomstmöjligheter, drabbade direkt och indirekt också tusentals svenska medborgare. Även den
storm som drog in över skogarna i södra Sverige i januari fick katastrofala följder för ett stort
antal människor. Dessa händelser berörde och påverkade starkt den kungliga familjens arbete
under året. Hela den kungliga familjen deltog i ceremonier och besök för att hedra omkomna i
flodvågskatastrofen. Såväl Kungaparet som Kronprinsessan har under året besökt de drabbade
länderna i Asien och deltagit i minnesstunder i området. Som tack för hjälpen till svenska
medborgare har Konungen genom insamling och med egna medel bekostat ett större antal
båtar till fiskare som förlorade sina utkomstmöjligheter till följd av flodvågen.
Konungen besökte också på ett tidigt stadium de stormskadade Smålandsskogarna för att på ort
och ställe skaffa sig en bild av omfattningen och markera samhörighet med de drabbade.

Riksdagen uttalade i anslutning till beslutet om gällande regeringsform att Statschefens centrala
uppgift är att representera Sverige och vara en symbol för nationen. Det synes som om denna
uppgift har kommit att bli allt mer accentuerad i kriser och i en tid som kännetecknas av
globalisering och gränsöverskridanden.

Allmänhetens värdering av det sätt på vilket Konungen och Hans familj fullgör sina åligganden
är alltjämt mycket hög. Under året inkom 1292 inbjudningar med önskan om närvaro och
medverkan från en eller flera av medlemmarna i den kungliga familjen. Konungen har deltagit i
336 arrangemang spridda över landet och Drottningen i 212. Kungaparet genomförde tre
statsbesök varav ett utgående, till Australien. Därtill kommer ett stort antal sammanträden och
företräden. Kronprinsessan har under året på regeringens initiativ deltagit i främjanderesor till
bland annat Kina, Australien och Saudiarabien och i ett stort antal arrangemang inom landet.
Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine har i sina officiella framträdanden prioriterat sina
respektive hertigdömen men främst ägnat tiden åt fortsatta högskolestudier.

Intresset att ta del av det rika kulturarv som är relaterat till den svenska monarkin ökar
kontinuerligt från såväl forskare som institutioner och allmänheten. Under förra året uppgick
antalet besökare till de kungliga slotten till 702 598 st. Kostnaderna för visningsverksamheten
täcks av intäkter från entréavgifter och försäljning i slottsbodarna.

Anslaget från riksdagen uppgick till 95,6 miljoner kronor (94,5 år 2004) och som i enlighet
med överenskommelsen med regeringen fördelats med 51 procent till verksamhet inom
Hovstaten och 49 procent till Slottsstaten. I höstens budgetproposition utvidgades riktlinjerna
för redovisningen till att även omfatta uppgifter om antalet gäster och resdagar i den
representation som Kungaparet utövar. Vidare skall Hovstallets verksamhet redovisas utförligare
samt hur de sammanlagda kostnaderna fördelats i andelar på Hovstatens organisatoriska enheter.
Dessa uppgifter återfinns på sidorna 6, 11, 14 och 18. Boksluten för Slottsstatens och Kungl
Djurgårdens verksamhet återfinns på sidorna 26 – 32 respektive 35 – 38.

Stockholm den 10 april 2006

Ingemar Eliasson
Riksmarskalk
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Uppgifter

Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att bistå statschefen och övriga
Kungahuset i deras officiella plikter enligt 1974 års regeringsform. I den upp-
giften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa
detta för en bred allmänhet.

Kungl. Hovstaternas uppgifter kan delas upp i fyra verksamhetsområden:
Programverksamhet och representation, vård och underhåll av kulturarv,
visningsverksamhet samt övergripande ledning.

Organisation

• H.M. Konungens Råd för Hovstaterna leds av Konungen och har till uppgift
att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten.

• H.M. Konungens stab tillhör försvarsmakten och lyder direkt under
Konungen. Staben leds av stabschefen och har till uppgift att stödja
Konungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet bland annat vid
vissa ceremonier.

• Kungl.Maj:ts Orden utövar under Konungens ledning tillsyn över de kungliga
svenska riddarordnarna och biträder Riksmarskalken i medaljärenden.

Kungl. Hovstaterna

PROGRAMVERKSAMHET
Statsceremoniella och representativa
uppgifter i Sverige och internationellt

VÅRD OCH UNDERHÅLL
av det kungliga kulturarvet

VISNINGSVERKSAMHET
av det kungliga kulturarvet

LEDNING
m.fl. övergripande funktioner

Konungens valspråk

”För Sverige – I tiden”
är vägledande för allt arbete

vid Hovstaterna.

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

och Gästrikland

H.M. Drottningens
hovstat med

de Kungl. Hushållen

H.M. KONUNGEN

Riksmarskalken

H.M. Konungens stab

H.M. Konungens Råd för Hovstaterna

Chefsgrupp

Överhovmästarinnan

Expeditionschefen
Hovauditören

Kansli

Personalavdelning

Ekonomiavdelning med
H.M. Konungens hovförvaltning

Informationsavdelning
Läkarstaten

Kleresistaten

Kungl. Maj:ts Orden

Hovmarskalks-
ämbetet med

Ceremonistaten

H.M.
Konungens

Hovstall

Kungl. Husgeråds-
kammaren med

Bernadotte-
biblioteket

Ståthållar-
ämbetet

Stockholms
slotts-

förvaltning

Drottningholms
slotts-

förvaltning

Kungl.
Djurgårdens
 Förvaltning

Ulriksdals
slotts-

förvaltning

Gripsholms
slotts-

förvaltning

R
IK

S
M

A
R

S
K

A
LK

S
Ä

M
B

E
T

E
T

H.K.H. Hertiginnans av
Halland hovstat
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SLOTTSSTATEN
HOVSTATEN

ORDINARIE ANSLAG
KUNGL. HOVSTATERNA 2001-2005

Ekonomi

Ekonomiskt är hovstaternas verksamhet uppdelad i tre delar: Hovstaten, Slotts-
staten samt Kungl. Djurgårdens Förvaltning.

• Hovstaten  utgörs organisatoriskt av Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalks-
ämbetet, Drottningens hovstat, Kronprinsessans hovstat, Hertiginnans av
Halland hovstat och Hovstallet. Hovstaten finansieras av anslag (apanaget).
Hovstatens anslag skall enligt överenskommelse med regeringen endast
redovisas översiktligt.

• Slottsstaten utgörs av Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket och
Ståthållarämbetet med slottsförvaltningar. Verksamheten finansieras dels av
anslag, dels av intäkter från visningar av de kungliga slotten och försäljning i
slottsbodar m.m.

• Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) är underställt Ståthållaren. Verksam-
heten är självfinansierad genom hyror och arrenden. Resultaten skall långsik-
tigt balanseras. Eventuella överskott används för en långsiktig och hållbar
utveckling av Kungl. Djurgården.

Under året erhöll hovstaterna 95,6 miljoner kronor (94,8) i anslag från Riksda-
gen. I enlighet med överenskommelse med regeringen har 51% av anslaget eller
48,6 miljoner kronor tilldelats verksamheten inom Hovstaten och 49% eller
47,0 miljoner kronor verksamheten inom Slottsstaten. Intäkter från visnings-
verksamhet och försäljning uppgick till 38,2 miljoner kronor och har i sin
helhet finansierat verksamhet inom Slottstaten. KDF:s intäkter uppgick till 67,9
miljoner kronor, se vidare Slottstatens och KDF:s bokslut.

Riksdagens anslag för 2005 95,6 miljoner kronor innebar en ökning med 1,1
procent.

Den del av anslaget som finansierar verksamheten inom Hovstaten (apanaget)
har i internbudgeten fördelats på de olika organisatoriska enheterna. Huvudde-
len av kostnaderna utgörs av löner. De sammanlagda kostnaderna för verksam-
heten inom Hovstaten har fördelats enligt följande:

• 28 procent för sådan övergripande ledning som organisatoriskt faller inom
Riksmarskalksämbetets ansvarsområde. De staber och funktioner som ingår i
ämbetet betjänar Hovstaternas alla verksamhetsdelar.

• 24 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovmar-
skalksämbetets ansvarsområde, främst officiell representation och resor.

• 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsom-
rådet för Drottningen hovstat, främst kostnader för den personal som tjänst-
gör i kök och servering vid den officiella representationen på Kungl. Slottet
och Drottningsholms slott.

• 6 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsom-
rådet för Kronprinsessans hovstat, främst löner till personal.

• 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovstallets
ansvarsområde, varav ca hälften av kostnaderna utgörs av ceremoniella
transporter.

Anslagsutveckling exkl. engångsbelopp

Belopp i miljoner kronor 2001 2002 2003 2004 2005

Hovstaten 42,1 42,4 46,7 48,2 48,6
Slottsstaten 40,5 41,1 44,9 46,3 47,0
Förändring från föreg. år (%) 5,3 1,1 9,7 3,3 1,1
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Medarbetare

De Kungl. Hovstaterna hade under året sammanlagt 200 tillsvidareanställda
medarbetare, motsvarande 191 heltidstjänster. Därutöver anlitas varje år ett stort
antal personer för tillfälliga uppdrag, bland annat i samband med representations-
och galamiddagar, och under sommarsäsongen i parkerna och i visnings-
verksamheten. Dessa insatser motsvarar cirka 50 heltidstjänster på årsbasis och
engagerar cirka 500 personer varje år.

Som ett led i kompetensutvecklingen inom Hovstaterna, anordnas kontinuerligt
seminarier/föreläsningar framför allt i ämnen med historisk/kulturell anknyt-
ning, men också i ämnen som berör arbetsorganisation, ledarskap och arbets-
miljö.

Sjukfrånvaron var 3,3 procent vilket kan jämföras med ett genomsnitt i landet på
drygt 5 procent (år 2004). En sannolik förklaring till de mycket låga ohälsotalen
är att hovets anställda har ett stort engagemang och intresse för sina arbetsupp-
gifter och en stimulerande arbetsmiljö med ett värdefullt kungligt kulturarv att
vårda. Vidare arbetar Hovstaterna aktivt med förebyggande insatser för att
minimera riskerna för ohälsa. Alla anställda omfattas av det avtal med ett
hälsovårdsföretag som Kungl. Hovstaterna tecknat. Företaget anlitas framför allt i
förebyggande syfte, bland annat med ergonomisk översyn av arbetsplatser och
för riskbedömningar, men även för individuella hälsobefrämjande insatser. Varje
år erbjuds också personalen motionsbidrag för egna aktiviteter.

2001 2002 2003 2004 2005

Antal tillsvidareanställda 213 208 203 203 200
Andel kvinnor % 47 50,5 53 53 50
Andel män % 53 49,5 47 47 50
Snittålder - 48,5 49,2 49,6 50,3
Sjukfrånvaro i % av arbetstid - - - 3,86 3,3

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA

OMRÄKNADE TILL

HELTIDSTJÄNSTER

HOVSTATEN

SLOTTSSTATEN

KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING

200

150

100

50

0
2001     2002      2003     2004      2005

Förberedelser inför representationsmiddag.
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En sista justering av möblerna
innan gästerna anländer till

Representationsmiddagen. (e)

Textiltvätten. (f)

Det krävs många händer för att rulla ihop mattan i Victoriasalongen.
Mattan specialtillverkades för Victoriasalongen i Stockholm 1867. (h)

Inom Kungl. Hovstaterna finns ett
stort antal olika yrkesgrupper. Många
bär titlar som har använts under lång
tid. (Se ordlistan och fotografer på sid 2.)

Fatburen, Slottets tvättinrättning. (g)

Slottsvakt. (Foto j)

Arbete på Drottningens kontor. (b)

Riksmarskalken och Överhovmästarinnan.(Foto a)

Beridare med hästar från Hovstallet. (c)

Riksmarskalken och Hovsångare Håkan
Hagegård. Hovsångare är en titel som utdelas av

H.M Konungen till framstående sångare. (d)

Expedition. (i)
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Fler bilder

Hovstaten
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Chefsgruppen:
överintendent Agneta Lundström,
personalchef Gun-Britt Flingdal,
hovstallmästare Mertil Melin,
statsfru Kirstine von Blixen-Finecke,
överintendent Bengt Telland,
riksmarskalk Ingemar Eliasson,
t.f. informationschef Ann-Christine Jernberg,
hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg,
förste hovmarskalk Johan Fischerström,
ståthållare Lennart Ahlgren,
kanslichef Christer Lignell (sekreterare),
stabschef Frank Rosenius.

Riksmarskalksämbetet

Chef:  Riksmarskalk
Ingemar Eliasson

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

Under ledning av riksmarskalken finns en ledningsgrupp, som utgörs av
cheferna för de olika ämbetena och stabsavdelningarna. Inom Riksmarskalks-
ämbetet finns kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning, informations-
avdelning. Vidare innehåller ämbetet ett antal funktioner som står till
Konungens förfogande. Det är Överhovmästarinnan, som medverkar vid
statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Konungens
bestämmande. Expeditionschefen, som handlägger frågor av allmänt administrativ
och juridisk art och Hovauditören som är juridisk rådgivare. Till ämbetet hör
även Kleresistaten med en överhovpredikant, hovpredikanter och en
slottsorganist. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling inom Svenska
kyrkan. Vidare ingår Läkarstaten med förste livmedici, livmedikus 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 ärenden rörande förfrågningar från forskare om att få ta del av
material i Bernadotteska Arkivet. Kansliet ansvarar vidare för att årligen ta fram
hovkalendern samt förbereder och medverkar vid medaljförläningar, vilka
redovisas på sid 40.

Inom informationsavdelningen har ett stort antal ärenden handlagts, dels informa-
tion till allmännheten, dels sevice till massmedias representanter i alla de sam-
manhang där medlemmar av Kungafamiljen deltar. Ett av årets större projekt har
varit att lansera en ny webbplats, www.kungahuset.se. Med ny layout, nya
funktioner och mer innehåll har webbplatsen avsevärt ökat informationen  och
nyhetsflödet från Kungl. Hovstaterna. Arbete med att ytterligare öka
webbplatsens tillgänglighet pågår.

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och redovisning för Hovstaten,
Slottsstaten, Kungl. Djurgårdens Förvaltning samt Kungahuset privata
ekonomier. Inom avdelningen handläggs även frågor rörande Kungens privata
verksamhet vid Solliden och Stenhammar samt ett flertal stiftelser som genom
åren tillkommit genom insamlingar i samband med kungliga bemärkelsedagar.
(Stiftelsernas verksamhet redovisas i särskild ordning).

Personalavdelningen ansvar för personal- och lönehanteringen inom Hovstaten,
Slottstaten och Kungl. Djurgårdens Förvaltning.
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Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genomförande
av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representation i form av
statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, mottagningar, of-
ficiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med mera.

Det ceremoniella arbetet utgår från Kungens uppgift att vara en samlande
symbol och representant för Sverige. Till de årligen återkommande officiella
programpunkterna hör att Kungen öppnar Riksmötet, tar emot utländska
ambassadörer vid de högtidliga audienserna och deltar tillsammans med den
övriga Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet.

Kungen och Kungafamiljen fick i genomsnitt cirka 100 förfrågningar varje
månad om deltagande i olika sammanhang. Under året registrerades 1 292 (förra
året 1 325) förfrågningar. Kungen deltog själv i 336 olika programpunkter under
året och i 174 tillsammans med Drottningen. Antalet inbjudningar de senaste
åren har i genomsnitt uppgått till 1 178 inbjudningar per år. Det stora antalet
förfrågningar kan ses som ett bevis på den stora uppskattning som finns hos det
svenska folket för Kungens och Kungafamiljens arbete för Sverige. Omfatt-
ningen av de representativa insatserna ställer tidvis mycket stora krav på organi-
sationen och hovets medarbetare.

Under året har Kungen själv genomfört 336 programpunkter och 174 tillsam-
mans med Drottningen. Många av dessa program genomförs på olika platser i
Sverige och utomlands, vilket har inneburit ett stort antal resor under året.

Kungen har tillsammans med Drottningen genomfört tre statsbesök, varav två
inkommande från Lettland och Malaysia samt ett utgående statsbesök till
Australien. I Sverige genomförs ett statsbesök under tre dagar och innefattar
välkomstceremoni, hästkortege, mottagande tillsammans med regeringen på Inre
borggården, utbyte av gåvor samt representationsmåltider. Ett besöksprogram
genomförs i Sverige vid statsbesöken, anpassat till de gästande statschefernas
önskemål. Vid statsbesöken knyts och befästs viktiga kontakter mellan Sverige
och det gästande landet på alla nivåer i samhället, inte minst politiskt, affärsmäs-
sigt och kulturellt.

Hovmarskalksämbetet

Kungen 336
Kungen och Drottningen 174
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Chef:  1. Hovmarskalk
Johan Fischerström

Österrikes ambassadör Stephan Toth på
väg att lämna sina kreditivbrev till H.M.
Konungen.

Till höger: 100 årsminnet av
unionsupplösningen mellan Sverige-Norge
uppmärksammades bl.a. genom att det
svenska Kungaparet och Kronprinsessan
var närvarande vid nya Svinesundsbrons
invigning  den 10 juni.
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Kungen har under året mottagit 23 utländska ambassadörer som överlämnat sina
kreditivbrev vid sammanlagt 6 audienstillfällen.

Vid Riksmötets öppnande den 13 september anlände Kungen tillsammans med
Drottningen, Kronprinsessan och medlemmar av Kungahuset till Riksdagshuset
med sedvanlig pompa och ståt. På Nationaldagen gjorde Kungaparet traditions-
enligt ett besök ute i landet, i Mariefred som firade 400-års jubileum. Senare
under kvällen deltog Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet på Skansen. Kvällen
avslutades med mottagning för den diplomatiska kåren på Kungl. Slottet.

Tre stora representationsmiddagar genomfördes under året. Till dessa bjuds
representanter från riksdag och regering, myndigheter, kommuner, landsting,
samt näringsliv och kultur såväl centralt, regionalt som lokalt samt representanter
från den diplomatiska kåren. Vid inkommande statsbesök och andra officiella
besök genomförs galamiddagar och representationsluncher. Dessutom arrangeras
konseljluncher, statsrådsluncher och Nobelmiddag. Under 2005 var sammanlagt
1 150 personer inbjudna till dessa arrangemang. Därtill kommer ett antal gäster
vid mottagningar och måltider i samband med olika sammankomster. Gala-
middagar genomförs i samband med inkommande statsbesök och vid Nobel-
festligheterna. Vid statsbesök i utlandet medför Kungen ibland egen personal och
egen utrustning för att skapa en svensk inramning och på ett värdigt sätt repre-
sentera Sverige och svenska traditioner vid mottagningar och svarsmiddagar.

I juni reste Kungafamiljen till Norge på officiellt besök i samband med 100-
årsdagen av Unionsupplösningen. Den norska Kungafamiljen gjorde ett så kallat
svarsbesök i september.

I april deltog Kungaparet vid begravningen av påven Johannes Paulus i Rom.
Senare under samma månad deltog de även vid Prins Rainers begravning i
Monaco.

Hovmarskalksämbetet arbetar med cirka sex månaders planeringshorisont för
den kungliga programverksamheten. För att ytterligare effektivisera planerings-

Varje år besöker Kungaparet en av
Stockholms kommuner för att närmare
studera den. Årets kommunbesök – det
18:e  sedan starten 1974 – förlades till
Värmdö kommun. Här besöks
porslinsmålning för barn vid Gustavsbergs
porslinsmuseum.

2005 hade Kungen varit scout i 50 år.
Han är hedersmedlem i Svenska
Scoutrådet och hedersordförande i World
Scout Foundation.
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arbetet och samtidigt få en enklare uppföljning har en förstudie genomförts för
att införa ett nytt datoriserat verksamhetsplaneringssystem. Medel har avsatts i
budgeten för detta och målet är att ha systemet i drift från och med 2007.

Under årets början fortsatte tsunami-katastrofen att engagera Kungafamiljen
djupt, som tack för den hjälp folket i Thailand visat drabbade svenska medbor-
gare tog Kungen personligen initiativ till en insamlingsaktion och donerade
egna pengar till inköp av nya fiskebåtar till de hårt drabbade thailändska fiskarna
för att ge dem en nystart efter flodvågen. Kungafamiljen deltog vid de ceremo-
nier som genomfördes när de första kistorna med svenska medborgare från
Thailand anlände till Arlanda. I sin egenskap av samlande symbol för Sverige
höll Kungen ett uppskattat och personligt tal vid minneshögtiden i Stockholms
stadshus. Kungaparet besökte också katastrofområdena och deltog bl.a. i en
minnesstund i Khao Lak. Vid besöket i Thailand tackade Kungen den thailändske
regeringen och det thailändska folket för hjälpen till de svenskar som drabbades
av flodvågen.

Under januari drabbades stora delar av södra Sverige av en nationell katastrof i
samband med stormen Gudrun. Kungen besökte området för att informera sig
om situationen.

För att skapa ytterligare möjligheter att sätta sig in aktuella samhällsfrågor tog
Kungen under 2004 initiativ till ett utveckla den officiella programverksamheten
med ett antal s.k. temadagar. Detta arbete har fortsatt och målet är att genomföra
cirka ett seminarium per månad. Under året anordnades seminarier bl.a. på
SIDA om svenskt biståndsarbete. I Rosengård, Malmö, hölls en temadag  om
brottsförebyggande arbete. Ett seminarium om energifrågor anordnades vid
Forsmarks kraftanläggning, en temadag ägnades frivilligförsvaret och en dag
ägnades frågan om hur det svenska samhället är organiserat. På Kungl. Slottet
genomfördes ett seminarium om Sverige efter 10 år i EU med deltagande av
bland andra EU-kommissionären Margot Wallström, före detta statsministrarna
Carl Bildt och Ingvar Carlsson samt före detta EU-förhandlaren Ulf Dinkelspiel.

Lettlands President Varja Vike Freiberga
och H.M. Konungen vid statsbesöket
31 mars. Kungen och presidenten färdas i
en paradkalesch tillverkad av Nylunds
vagnfabrik i Stockholm omkring 1900.
Bak på vagnen sitter Kungens jägare och
en lakej.

Kungafamiljen deltog vid flera olika
cermonier och minneshögtider efter
tsunamikatastrofen. Bilden är från
Kungens tal vid minneshögtiden i
Stadshuset den 10 januari.
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H.M. Drottningens hovstat

Chef:  Statsfrun
Kirstine von Blixen-Finecke

H.M. Drottningens hovstat har framför allt till uppgift att svara för förberedel-
ser, genomförande och uppföljning av Drottningens många och skiftande enga-
gemang. Till hovstaten hör också de kungliga hushållen på Kungl. Slottet och
Drottningholms slott. Vidare är studiehandledare för Prins Carl Philip och
Prinsessan Madeleine knutna till Hovstaten.

Vid sidan av Kungaparets gemensamma program har Drottningen ett omfattande
eget program. Under året har Drottningen deltagit i 212 arrangemang varav 174
tillsammans med Kungen.

Drottningen har ett stort engagemang för socialt arbete, framför allt bland utsatta
barn, handikappade och gamla. Bland Drottningens många insatser kan nämnas
beskyddarskapet av ECPAT, som arbetar med att bekämpa sexuell kommersiell
exploatering av barn och unga kvinnor. Drottningen har genom sitt beskyddar-
skap för bl.a. Riksförbundet mot Astma och allergi, Första Majblommans
Riksförbund, Livslust, Fimurarebarnhuset, Föreningen Konstnärernas Vänner,
Drottningholmsteaterns vänner, Nationalmusei vänner, Stiftelsen Ostindienfara-
ren deltagit i av dem arrangerade evenemang. Som hedersordförande i den av
Drottningen 1999 grundade stiftelsen World Childhood Foundation, har
Drottningen deltagit i styrelsens möten, insamlingsevenemang, seminarier samt
projektbesök i bland annat Brasilien och USA. Stiftelsen finns i Sverige, Tyskland,
USA och Brasilien och stöder drygt 70 olika projekt i framför allt Baltikum,
Ryssland, Brasilien, Sverige, Tyskland och USA. Fokus ligger på projekt som
arbetar med att förhindra trafficking och på olika sätt stödja sexuellt utsatta barn
och unga kvinnor. Cirka 300.000 barn och ungdomar nås direkt eller indirekt
genom de olika projekten. Drottningen närvarade vid presskonferensen i
samband med lanseringen av Netclean Technologies nya tekniska lösning, som
begränsar spridning av barnpornografiska bilder på Internet – ett projekt som
delvis finansierats av Childhood. Ett annat intressant projekt, nämligen Barna-
huset i Linköping, invigdes av Drottningen i september. Under slutet av året
tilldelades Drottningen det prestigefyllda japanska Naitu-priset för sitt djupa
engagemang för utsatta barn.

Drottningen är hedersordförande i Mentor International och Mentor Sverige
som arbetar med fokus på ungdomars drogmissbruk. I detta arbete praktiserar
Mentor Sverige en framgångsrik modell där anställda vid företag under ett år är
mentorer för unga skolelever som behöver stöd från vuxna. Sedan starten 1994
har startats Mentor Sverige, UK, Tyskland, Colombia, Litauen, Belgien, USA
samt Mentor Arabia.

Drottning är ordförande i Stiftelsen Silviahemmet, som främjar vetenskaplig
forskning och bedriver undervisning, utbildning och vård inom demensområdet.
Den sjunde kullen Silviasystrar påbörjade en 40-poängs internetbaserad utbild-
ning under året. Sophiahemmet ansvarar för verksamheten och bistår med
sakkunskap, marknadsföring och klinisk praktik. Silviahemmet håller dessutom
utbildning för vårdpersonal från hela landet liksom regelbundna vårdseminarier.
Drottningen har varit aktiv i såväl alla styrelsemöten som seminarier under året.

Drottningen är ordförande i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för
forskning om barn och handikapp och i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond för
forskning inom området sport och idrott för funktionshindrad ungdom.

Drottningens vädjan om hjälp till offren för jordbävningskatastrofen i Pakistan i
oktober, ledde till stöd för hjälpinsatser från Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda
Korset, transport av 5000 sovsäckar samt 32 trästugor från Stiftelsen AAPKI.

Drottningen invigde i september den nya
Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken
i Stockholm. På bilden vattnar hon
vårdträdet.
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Kronprinsessans hovstat, tillika hovstat för Hertigen av Värmland och Herti-
ginnan av Hälsingland och Gästrikland ansvarar för ärenden som rör de
Kungliga ungdomarnas officiella uppdrag.

Under 2004 inrättades en egen hovstat för de Kungliga ungdomarna. 2005 har
varit en inkörningsperiod för den nya organisationen. Hovstaten ska medverka i
planering och genomförande av den allsidiga utbildning som krävs för att
förbereda Kronprinsessan och de Kungliga ungdomarna för sina representativa
plikter. Arbetsmetoder har utvecklats och bland annat har instruktioner och
verksamhetsplan tagits fram. Mera funktionella lokaler har iordningställts.

År 2005 har Kronprinsessans hovstat berett ett stort antal förfrågningar om
deltagande från Kronprinsessan och de Kungliga ungdomarna. Sammanlagt har
342 ärenden (416 förra året) behandlats.

Kronprinsessan har deltagit i kursen ”internationella relationer” på Försvarshög-
skolan under våren. Vidare har hon genomfört studier i svensk författnings-
kunskap (under ledning av Riksdagens talman Björn von Sydow). Som stöd i sin
utbildningsplan har Kronprinsessan en studiehandledare som är anställd på
halvtid.

Med anledning av Tsunami-katastrofen reste Kronprinsessan vid årets början till
Sri Lanka för att informera sig om följderna av flodvågskatastrofen.

Vid ett besök i Bangladesh studerade Kronprinsessan det bistånds- och hjälpar-
bete som utförts av SIDA, Lutherhjälpen och Röda Korset.

Kronprinsessan har ett djupt engagemang för Förintelsefrågan och deltog vid
60-årsminnet av Förintelsen i Auschwitz.

Kronprinsessan deltog efter förfrågan från regeringen i flera så kallade
främjanderesor under året, däribland till Turkiet tillsammans med närings-
ministern. Under hösten tillbringade Kronprinsessan en månad i Kina. Som
förberedelse genomfördes ett utbildningsblock i samarbete med ”Svenskar i
världen”, Östasiatiska museet och ett antal Kina-specialister. På officiell inbjudan
invigde hon tillsammans med näringsministern den svenska utställningen med
ostasiatiskt porslin i den Förbjudna Staden i Peking. I Japan invigde Kronprin-
sessan Sverigedagen vid världsutställningen i Aichi. Kronprinsessan stöttade även
svenska intressen i samband med kampanjen Swedish Style, som marknadsförde
svensk design i Australien.

Utöver de statsceremoniella uppdragen i samband med riksmötets öppnande,
inkommande statsbesök och Nationaldagsfirandet med ”Öppet slott”, deltog
Kronprinsessan i flera minneshögtider och jubileer. Victoriadagen firades
traditionsenligt på Solliden. Höjdhopparen Stefan Holm tilldelades årets
Victoriastipendium i samband med festligheterna.

Som representant för Kungafamiljen, deltog Kronprinsessan vid Prins Alberts
trontillträde i Monaco.

Kronprinsessans intresse för design kom till uttryck på flera sätt under Design-
året 2005 med besök bland annat hos Svensk Form och på kampanjkontoret.

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

Chef:  Hovmarskalk
Elisabeth Tarras-Wahlberg

Under sin resa i Kina besökte
Kronprinsessan Ericssons viktigaste
samarbetspartner Guangdon Mobile
Communications, där hon fick en
träskulptur föreställande en man som
talar i mobiltelefon.
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Hon var också närvarande vid invigningen tillsammans med utbildnings- och
kulturministern. Kronprinsessan tackade under året ja till att bli ledamot i IPC
(International Paralympic Committee) Honorary Board, ett tecken på sitt stora
engagemang i frågor som rör funktionshindrades livssituation.

Kronprinsessan inbjöds till HC Andersen-jubileet i Odense och Köpenhamn.
Hon deltog också i invigningen av utställningen om Drottning Astrid, som
arrangerades av Husgerådskammaren.

Prins Carl Philips officiella program

Prins Carl Philip har under året fortsatt sin tvååriga utbildning i grafisk design
vid Forsbergs Skola i Stockholm, vilket begränsat hans möjligheter att delta i
representativa uppdrag. Han var dock närvarande vid bland annat Riksmötets
öppnande, Nationaldagsfirandet på Skansen, vid inkommande statsbesök,
Nobelfestligheterna och vid Konungens födelsedag.

Prinsen deltog i Hertigens dag på Lundsbergs skola i april och var i rollen som
beskyddare av Volvo Ocean Race närvarande vid ”Inport Race” i spanska Vigo.

Prinsessan Madeleines officiella program

Även prinsessan Madeleines möjligheter att delta i officiella uppdrag begränsades
av studier. Under året fortsatte hon studierna vid Stockholms universitet med
kurser i historia och etnologi.

Prinsessan, som är Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, gjorde ett
kulturhistoriskt besök i hertigdömet. Dessutom deltog hon under året, i egen-
skap av beskyddare, i 5-årsjubileet av ”Min Stora Dag”.

Prins Carl Philip vid invigningen av
designutställningen ERA05 i Göteborg.

Till höger Prinsessan Madeleine vid
invigningen av utställningen ”Prinsessor”
i Livrustkammaren.
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H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat

Hertiginnans av Halland hovstat planerar och genomför Prinsessan Lilians
officiella och privata program samt sköter även hennes korrespondens med
mera.

Prinsessan Lilian deltog traditionsenligt vid Riksmötets öppnande, vid de två
inkommande statsbesöken från Lettland och Malaysia, representations-
middagarna och Nationaldagsfirandet samt deltog även vid Nobelfestligheterna
i Konserthuset med efterföljande bankett i Stockholms stadshus.

Prinsessan Lilian, som den 30 augusti fyllde 90 år, har varit fortsatt aktiv i
uppdrag med anknytning till idrott och bilsport, vilka tidigare fullgjordes av
Prins Bertil. Prinsessan har således under året delat ut KAK:s minnesmedalj och
varit närvarande vid KAK:s årsmöte med medaljutdelning. Vid biltävlingen Prins
Bertils Memorial på Djurgården den 29 maj var Prinsessan, liksom åtskilliga
gånger tidigare, prisutdelare.

Förstepristagaren i Stockholm Open fick också sitt pris ur Prinsessans hand.
Likaså deltog Prinsessan vid Sverige-Amerika stiftelsens årliga stipendieutdel-
ning. Söderbergska priset i rättsvetenskap delades traditionsenligt ut av Prinses-
san Lilian även i år.

Bland utmärkelser kan nämnas att Prinsessan den 13 oktober mottog Frivilliga
Skytterörelsens förtjänstmedalj.

Prinsessan Lilians 90-årsdag firades inom Kungafamiljen med en middag på
Waldemarsudde.

Chef: Hovmarskalk
Elisabeth Palmstierna

KAK hedrade Prinsessan Lilian på 90-
årsdagen med plakett som överlämnades
av från vänster: generalsekreterare Mikael
Gripenstedt, CG Hammarlund och
ordförande Christer Zetterberg.
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Hovstallets huvuduppgift är att tillgodose Kungafamiljens behov av transpor-
ter med bil samt vid ceremoniella tillfällen med häst och vagn. Vidare har
Hovstallet till uppgift att för allmänheten visa upp hästar, vagnar, selar, unifor-
mer och andra inventarier av kulturhistoriskt värde.

Verksamheten är uppdelad i en bil- och en stallavdelning samt en expedition
som bland annat ansvarar för transportledning och transportplanering. Under
året har Hovstallet genomfört 35 ceremoniella uppdrag med häst- och vagns-
ekipage, däribland två statsbesök, Riksmötets öppnande, Nationaldagen och
högtidliga audienser.

Hovstallet sköter samtliga biltransporter för Kungafamiljen liksom transporter av
gästande statsöverhuvuden och medföljande besökare. Under året har cirka
4 600 köruppdrag genomförts med bil, varav 60 procent i samband med
Kungafamiljens officiella program. Övriga köruppdrag är bland annat adminis-
trativa transporter inom Hovet.

Under 347 av årets 365 dagar hade Hovstallet köruppdrag med bil och under
320 dagar tränades och vårdades hästarna. Under 45 dagar gick hästarna på bete.
Transporterna med bil sköts normalt av fyra fast anställda bilförare, men i
samband med statsbesök engageras cirka 25 bilförare. De extra förarna kommer
från Kvinnliga bilkåren, en frivilligorganisation inom Försvarsmakten.

Av de medel Hovstallet disponerar, används knappt hälften för den ceremoniella
hästverksamheten, inklusive vård av selar och vagnar, resterande medel fördelas
på bilavdelningen och ledningsfunktioner. Genom rationell drift och väl
inarbetade rutiner uppgick den genomsnittliga årskostnaden per häst till cirka
27 000 kronor.

Under året har ett nytt system för transportplanering och schemaläggning av
arbetstider införts vilket har medfört ett effektivare utnyttjande av transport-
organisationen och resulterat i minskat övertidsuttag.

Det ställs stora krav på såväl kuskar, bilförare som hästar för att transport-
verksamheten ska kunna utföras med säkerhet och elegans. Därför genomförs en
omfattande träningsverksamhet.

De dagliga träningspassen på Djurgården kompletteras med regelbunden rid-
och körträning för externa instruktörer. Även bilförarna genomgår särskild
utbildning. Under året har sammanlagt cirka 250 utbildningstimmar utförts med
externa instruktörer.

Två nya hästar har inköpts. Bilparken har förnyats efter försäljning av äldre
bruksfordon, genom leasing av fem nya bruksfordon samt inköp av en
representationsbil. Hovstallet bedriver ett aktivt säkerhetstänkande i allt trans-
portarbete vilket sker bland annat i form av nära samarbete och samövningar
med Försvarsmakten och Polismyndigheten.

I ambitionen att för allmänheten ytterligare visa upp Hovstallet har särskilda
utställningar anordnats. På hästmässan Equitana i Tyskland deltog Hovstallet med
en monter samt deltog i framträdanden och skjutsade Kronprinsessan Victoria
med fyrspann in till invigningsceremonien. En utställning arrangerades också på
Strömsholms slott under sommaren. Utställningsmiljön i Hovstallets uniforms-
museum och på vagnsvinden har förnyats under året.

Ett omfattande renoveringsprojekt av Karl XV:s paradkupé tillverkad 1859 har
påbörjats, vilket beräknas vara slutfört under 2006. Renoveringen finansieras
genom anslag från extern stiftelse.

H.M. Konungens Hovstall

ANTAL BESÖKARE TILL HOVSTALLET
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Chef: Hovstallmästare
Mertil Melin

H.M. Drottningen hälsar på
hovstallmästare Mertil Melin och hans
häst Amira utanför Hovstallet.



året 2005 • KUNGL. HOVSTATERNA • 19

Slottsstaten
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Husgerådskammarens arbetsuppgifter utgår från de kungliga samlingarna. Den
lösa inredningen, eller ”husgerådet” som i huvudsak utgörs av möbler, mattor,
gardiner och vävda tapeter, omfattar cirka 250 000 enskilda föremål fördelat
på de 10 kungliga slotten.

Husgerådskammaren uppgift är att vårda och bevara de kungliga samlingarna så
att de kan visas idag och långt in i framtiden. Samlingarna skall hållas väl
förtecknade. Husgerådskammaren har även till uppgift att hålla alla de tio
kungliga slotten möblerade med hänsyn till byggnadens karaktär och aktuell
användning. Det innebär bland annat att hålla Stockholms slott i ordning för
Kungaparets representation. Husgerådskammaren ansvarar också för visnings-
verksamheten vid Stockholms slott, Ulriksdals slott och Rosendahls slott, Gustav
III:s paviljong på Haga och Riddarholmskyrkan

De kungliga samlingarnas ställning i svenskt kulturarv har som vanligt medfört
ett stort antal förfrågningar från forskare, institutioner och intresserad allmänhet.
För att möta en ökad efterfrågan på digitalt lagrade och bearbetade bilder har
investeringar gjorts för att förbättra bildarkivets och fotografens tekniska utrust-
ning.

De kulturhistoriska samlingarna led en stor förlust då Rosendals slott utsattes för
inbrott under augusti och tjugo betydande bronsföremål från Karl Johan-tiden
stals.

Vård, konservering och kulturhistorisk renovering

Bland de många vård- och konserveringsarbeten som genomförts under året på
de Kungliga Slottet kan särskilt nämnas konservering och nymontering av de
vävda tapeterna i Audiensrummet, tillverkning av skyddsgardiner i Rikssalen,
konservering av mattan i Don Quijotesalongen och rengöring, stabilisering och
omelektrifiering av ljuskronor i Bernadottebiblioteket.

Bland de stora kulturhistoriska renoveringar som utförts kan bland annat nämnas
ett omfattande arbete i Stora Sängkammaren på Tullgarns slott som fått en ny
alkovklädsel, nya gardiner och nytt sängtäcke. Även sängen har konserverats.
Genom dessa insatser har rummet förts närmare sitt ursprungliga utseende.
Arbetet med möbler och textilier i Audiensrummet på Gripsholms slott har
fortsatt.

Visningsverksamheten

I samverkan med övriga ämbeten och avdelningar arbetar Husgerådskammaren
aktivt för att öka tillgängligheten till det kungliga kulturarvet så att så många
som möjligt får tillfälle att besöka de kungliga slotten. Under året genomfördes
mer än 2 000 guidade visningar, av vilka cirka 700 visningar genomfördes på
engelska. Det sammanlagda öppethållandet under 2005 uppgick till cirka 6 220
timmar. Antalet besök uppgick till 472 888.

Programverksamheten ”Slottet som historisk scen” fortsatte under året med 27
välbesökta evenemang.

Slottsboden på Kungl. Slottet uppvisar en försäljning av 5 miljoner kronor.

Bernadottebiblioteket

Bernadottebiblioteket är en forskningsinstitution vars boksamlingar omfattar
cirka 130 000 volymer. Där bedrivs även en bildbyråverksamhet med foto-
material dels från Husgerådskammarens samlingar, dels från den Bernadotteska

Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket

Chef:  Överintendent
Agneta Lundström
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fotosamlingen. Sammanlagt finns cirka 800 000 fotografier med ett mycket brett
personhistoriskt och allmänt kulturhistoriskt bildmaterial. Ett säkerhetsarbete
bedrivs för att evakuera cirka 12 000 nitratnegativ från Drottning Victorias tid.
Ett omfattande planeringsarbete har utförts för att förbereda bildarkivets om-
byggnad under 2006. Arbetet med att omkatalogisera dessa i ett datorbaserat
system fortsätter. Vid årets utgång hade drygt 15 000 volymer registrerats i
bibliotekets datakatalog. Bernadottebiblioteket används också för olika semi-
narier och sammankomster, bland annat TV-programmet ”Snillen spekulerar”
med årets nobelpristagare.

Samarbeten med andra institutioner

Ett nittiotal föremål ur de kungliga samlingarna har lånats ut och visats vid
tillfälliga utställningar. I Sverige har utlån till Nationalmuseum,
Livrustkammaren, Prins Eugens Waldemarsudde, Sofiero slott, Grafikens Hus
Mariefred och Jönköpings läns museum. Utlåning har även skett till utlandet,
bland annat till The Metropolitan Museum of Art, New York, Musée des Beaux-
Arts, Nancy, De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, Köpenhamn, De
Sandvigske Samlinger, Lillehammer och the National Gallery of Ireland, Dublin.
Husgerådskammaren deltar sedan 1998 i det EU-finansierade nätverket Europe-
iska Kungliga Residens.

Specialutställningar och projekt

Under året anordnades utställningen Astrid svensk prinsessa – Belgiens Drott-
ning i Bernadottevåningens drabantsalar. Husgerådskammaren utförde också
arbete i samband med årets utställning på Solliden. Vidare har omfattande
förberedelser gjorts inför de kommande utställningarna Georg Haupt – Gustav
III:s hovschatullmakare och Vår Drottning – fest och vardag som båda öppnas i maj
2006.

Denna vävda tapet heter ”Stridsscen”.
Den är vävd i Bryssel under senare delen
av 1500-talet. Här syns tapetens
baksida med de åtgärder som
konservatorerna gjort och framsidan efter
reparationen. Observera att tapetens
framsida har påverkats av ljus.
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Ståthållarämbetet har till uppgift att inom ramen för den kungliga dispositions-
rätten värna, vårda och visa de kungliga slotten med tillhörande parkanläggningar
och Kungl. Djurgården.

Ståthållarämbetet, som står under ledning av ståthållaren, svarar för förvaltning
och tillsyn av dels de kungliga slotten och till dem hörande byggnader, parker
och trädgårdar, dels Kungl. Djurgården. I uppgiften ingår att aktivt förädla den
tillgång i form av kultur- och naturarv som slottten och 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.

De kungliga slotten utgörs av Kungl. Slottet, Drottningholms, Gripsholms,
Roserbergs, Strömsholms, Tullgarns, Rosendals, Kina slott samt Gustaf IIIs
paviljong på Haga. Förutom Rosendals slott, som ingår i den så kallade
Djurgårdskassan, ägs slotten och markområdena av staten.

I förvaltningen igår även en del av Drottningholms Kungsgård, som är en
upplåtelse från staten. För drift och underhåll av slotten med tillhörande byggna-
der svarar Statens Fastighetsverk (SFV) med undantag för Rosendals slott.
Driften av Kungl. Slottet sköts av Stockholms Slottsförvaltning.

Respektive slottsförvaltning svarar för driften av parkerna, utom vid Rosersberg,
som sköts av SFV. Drottningholms Kungsgård har ett eget byggnadsbestånd där
Drottningholms slottsförvaltning ansvarar för drift och underhåll. Haga slott är
upplåtet till regereingen för dess representation.

Ståthållarämbetet ansvarar för säkerhetsfrågor och det fysiska skyddet vid de
kungliga slotten i nära samarbete med garnisonsavdelningar, SÄPO och polis-
myndigheten.

Vidare ansvarar Ståthållarämbetet för dataverksamhet och telekommunikation
vid de Kungl. Hovstaterna. Ståthållarämbetet ansvarar också för jaktfrågor och
viltvård på disponerade marker.

Husgerådskammaren ansvarar för visningsverksamheten vid Kungl. Slottet,
Ulriksdals och Rosendals slott medan Ståthållarämbetet har ansvaret vid övriga
slott.

Stockholms slottsförvaltning

Under året har en ledningsgrupp bildats inom ämbetet för att göra organisatio-
nen tydligare. Ståthållarämbetet har förordat att ökade resurser läggs på nödvän-
digt underhåll, vilket leder till att endast ett större ombyggnadsprojekt per år kan
genomföras vid Kungl. Slottet. Det får betydelse för verksamheten vid
slottsarkitektkontoret som i den nya organisationen blivit en självständig enhet
med egen budget.

Underhåll och drift

Driftorganisationen inom Ståthållarämbetet utgör en servicefunktion för de
Kungl. Hovstaterna. På driftsidan är energi- och miljöfrågorna i centrum, inte
minst mot bakgrund av stigande energipriser. Som ett led i detta arbete har
samtliga kylmaskiner inom kyl-/värmeåtervinningsanläggningen bytts ut under
året.  Vidare har ett antal förstudier av tekniska systemstrukturer gjorts där
Ståthållarämbetet är kravställare medan Statens Fastighetsverk ansvarar för

Ståthållarämbetet

Chef:  Ståthållare
Lennart Ahlgren



året 2005 • KUNGL. HOVSTATERNA • 23

genomförandet av projekten. Ett planerat tekniskt underhållsarbete av värmean-
läggningen vid Kungl. Slottet har fått prioriteras bort på grund av resursbrist.

Under våren infördes en ny gemensam post- och paketfunktion då ett nytt
vaktmästeri inrättades. En mindre elbil har inköpts för att underlätta och
effektivisera interna transporter inom slottsförvaltningen. Omvärldskrav och ny
teknik har inneburit ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete framför allt vid Kungl.
Slottet och Drottningholms slott. Med utgångspunkt från jämförande studier
kring säkerhetsnivån vid regeringskansliet ställs krav på motsvarande säkerhet vid
Hovstaterna.

IT och telefoni

Ståthållarämbetet svarar för all IT- och telefoniverksamhet vid Kungl. Hovstater-
na. De projekt som bedrivits inom IT-avdelningen har verkat för ökad tillgäng-
lighet, ökad stabilitet och hög kostnadseffektivitet. Under året har det skett en
övergång till en renodlad Windows-miljö och en utbyggnad av nätverken.
Utvecklingsarbetet skapar förutsättningar för att införa nya verktyg och
verksamhetsstödsfunktioner.

Prioriterade projekt under året avser ett gemensamt kassa- och bokningssystem
för visningsverksamheten, ett nytt fastighetssystem för centraliserad hantering av
fastigheter, arrende och hyresavtal och utveckling av systemen för ökad mobili-
tet.

En förstudie av ett nytt databaserat system för planering och uppföljning av
verksamheten har genomförts. Vidare görs kontinuerliga uppgraderingar av
säkerhetssystemen, inklusive brandväggar. Under året har dataavdelningen
anställt en medarbetare som i allt väsentligt ersatt köpta konsulttjänster.

Drottningholms slottsförvaltning med Kungsgården

Till slottsförvaltning räknas Drottningholms, Kina, Tullgarns och Rosersbergs
slott. Dessutom förvaltas Drottningholms Kungsgård. Drottningsholms slott är
Kungaparets och Kronprinsessans bostad. Slottet finns också upptaget på
UNESCO:s världsarvslista. Därför ställs speciella krav på att värna, vårda och visa
slottet och parken.

Drottningholms slott

Drottningholms slott besöktes under året av cirka 112 000 (förra året 110 500).
Kina slott hade cirka 33 000 besökare, lika många som föregående år.

Under året slutfördes renoveringen av Hovmarskalksflygeln. Dessutom total-
renoverades den så kallade Konstnärsbostaden i Canton samt inspektorsbostaden
i Långa Raden av Statens fastighetsverk.

Riksantikvarieämbetet har efter en inventering ställt krav på att ett större antal
träd måste bytas ut i Drottningholmsparken. Under året har schaktarbeten för
nyplantering av 17 träd utförts. I övrigt har dräneringsarbeten genomförts i
lindalléerna. Det har gjorts kompletteringar av barockträdgårdens buxboms-
plantering och delar av borggårdsmuren renoverats efter skador från nedfallande
träd vid en vårstorm.

Vid Drottningholms Kungsgård har ett omfattande renoveringsarbete av bostä-
derna påbörjats. Under året beslutades också om att en fastbränsleanläggning
skall byggas, förfrågningsunderlag har tagits fram i samarbete med Statens
fastighetsverk.

Chef: Slottsfogde Jacob Lagercrantz
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Tullgarns slott

Tyvärr har inget kunnat göras åt det eftersatta underhållet på Tullgarns slott
under året. Det skedde en relativt stor nedgång av antalet besökare vid slottet,
från 11 500 besökare år 2004 till 8 500 besökare under 2005.

Rosersbergs slott

Rosersbergs slott hade under 2005 inga öppna visningar utan endast öppet på
beställning. Under året besöktes slottet av cirka 700 personer. Diskussioner har
inletts med Sigtuna kommuns turistorganisation och andra intressenter för att på
olika sätt öka intresset för slottet.

Gripsholms slottsförvaltning

Gripsholms slott med Statens Porträttsamling har haft 65 700 besökare under
året. Till detta kommer cirka 4 500 personer vid speciella evenemang. Antalet
besökare i slottsparken och Hjorthagen var cirka 200 000. Musik på Gripsholm
gav sju konserter i slottet och dess omgivning. Verksamheten stöds bland annat
genom generösa bidrag från Gripsholmsföreningen.

De stora markområdena kring Gripsholm kräver omfattande skötselinsatser. Mer
än 10 kilometer bil- och gångvägar skall tillsammans med en stor parkeringsplats
snöröjas, sandas och underhållas. Till detta kommer cirka 70 000 kvadratmeter
grönytor som klipps och eller röjs. Delar av Hjorthägnet har bytts ut enligt EU-
direktiv. Dessutom har hägnet omklassificerats till B-hägn, vilket innebär att
livdjur i fortsättningen inte får säljas.

Under året drabbades Gripsholm åter av ett åsknedslag, dock utan skador på
människor eller byggnad. Vidare orsakade ett stormväder stor förödelse där 140
månghundraåriga träd i naturreservatet Gripsholm Hjorthage fälldes. Dessa
händelser har krävt extraordinära insatser.

En miljöutredning har slutförts och resulterat i ett antal åtgärder, däribland en
temperatursänkning i slottet. Vidare har projektering för ett nytt kabelnät för
larm och telefoni genomförts. I samarbete med Nationalmuseum, Husgeråds-
kammaren och Statens fastighetsverk har ett treårigt projekt avseende prov-
mätning av dagsljusinstrålning (UV-strålning och luxvärde) avslutats. Projekt-
resultatet kommer att vara till nytta för muséer och slott i framtiden.

Strömsholms slott

Strömsholms slott hade 6 850 besökare under året. Till detta kommer ytterligare
cirka 3 000 besökare i samband med särskilda arrangemang. Dessutom lockade
ridsportevenemang, kaffeserveringen och parken omkring 90 000 personer till
Strömsholm. Den stora parken har krävt sedvanlig skötsel och underhåll av
häckar, gräsmattor, träd, rabatter m.m.

Jakten

Jakt och viltvård har bedrivits på Lovön och Tullgarn i sedvanlig omfattning.
Vildsvinsstammen på Tullgarn fortsätter att orsaka stora skador på
arrendatorernas grödor och är fortfarande en källa till bekymmer. Skadorna
minskade döck något jämfört med föregående år.

På Ottenby Kungsgård på Öland har ett antal dovhjortar fällts och stammen
bedöms nu ligga på det antal som föreskrivs i naturreservatets bestämmelser.

Chef: t.f. Slottsfogde Jacob Lagercrantz
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Kommande projekt

Bland de projekt som kommer att engagera slottsarkitektkontoret under år 2006
kan nämnas fasadbelysning av Kungl. Slottet, ombyggnader inom Hovmarskalks-
ämbetet, Skattkammaren och av Bernadottebibliotekets bildarkiv. Ett projekte-
ringsarbete kommer att inledas under 2006 avseende en ombyggnad av
receptionen vid Stockholms slott för att på ett bättre sätt kunna ta emot besö-
kare.

Teknikinvesteringar för bättre telefonimöjligheter vid inkommande statsbesök
genom ledningsdragningar i gäst- och festvåningar planeras.

Bokslutskommentarer för Kungl. Slottsstaten

Resultatet av Slottstatens verksamhet visar ett överskott om 2,8 miljoner kronor
vilket är en förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den
främsta anledningen till förändringen är en ersättningsfri överlåtelse av ett avtal
rörande en fastighet på Drottningholm, för vilken 3,25 miljoner kronor reserve-
rats under 2004. Ståthållarämbetet avsade sig därmed rätten till framtida hyres-
intäkter på fastigheten. Det kostnadsförda beloppet från 2004 har nu återförts
vilket ökat resultatet med 6,5 miljoner kronor.

Korrigerat för denna resultatstörande post blir verksamhetsutfallet -0,4 miljoner
kronor att jämföra med ett överskott på 1 miljon kronor för år 2004.

De samlade intäkterna uppgick till 93,4 miljoner kronor (94,7). Av detta
utgjorde intäkter från visningsverksamheten 30,5 miljoner kronor (29,9). Antalet
besökare i slotten minskade något under året, dock ej i Kungl. Slottet, men
höjda entréavgifter kompenserade denna volymminskning. Försäljningen i
slottsbutikerna ökade med 9% till 7,6 miljoner kronor.  Slottstatens andel av det
erhållna statsanslaget uppgick till 47 miljoner kronor (46,6).

På grund av indragning av 0,3 miljoner kronor av anslaget samt att ett överskott
om 1,3 miljoner kronor från 2003 disponerades under 2004, minskade i själva
verket det disponerade anslaget med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregå-
ende år. Efter nämnda indragning återstod 0,4 miljoner kronor som
kompensationen för pris- och avtalsenliga löneökningar. Ökningen av
personalkostnaderna stannade vid 0,6 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner
kronor mindre än vad avtalet kostade. Detta förklaras bland annat av att tre färre
årsarbeten utfördes.

Investeringar i maskiner och andra inventarier uppgick till 1,8 miljoner kronor
(2,7). Dessa har finansierats med anslagsmedel.

Ett omfattande upprustningsprogram av Kungsgårdens byggnader på Drottning-
holm har påbörjats. Hela projektet är kostnadsberäknat till cirka 20 miljoner
kronor varav 1,1 miljoner kronor har belastat årets resultat.
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Belopp i tkr Not 2005 2004
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 46 968 47 908
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 45 030 44 580
Intäkter av bidrag 3 1 056 1 722
Finansiella intäkter 4 357 486
Summa intäkter 93 411 94 696

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -55 010 -54 454
Kostnader för lokaler 0 -431
Övriga driftkostnader -33 026 -39 038
Finansiella kostnader -24 -27
Avskrivningar -2 536 -2 969
Summa kostnader -90 596 -96 919

Verksamhetsutfall 2 815 -2 223

Balansräkning

Belopp i tkr Not    051231    041231
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillg.
Licenser   6 17 0
S:a immatr. anläggningstillg. 17 0

Materiella anläggningstillg.
Maskiner, invent., install. m.m.  7 3 577 4 320
S:a matr. anläggningstillgångar 3 577 4 320

Finansiella anläggningstillg.
Andra långfrist. värdepappersinneh.8 1 021 1 021
Långfristiga fordr. hos myndigh.  9 6 522 6 234
S:a finans. anläggningstillg.  7 543 7 255

Varulager m.m.  10
Summa varulager m.m. 5 146 4 512

Fordringar
Kundfordringar 320 1 025
Fordringar hos myndigheter 2 071 1 787
Övriga fordringar 3 -1
Summa fordringar 2 394 2 811

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 11 2 367 2 510
Upplupna bidragsintäkter 92 0
Övriga upplupna intäkter 475 379
S:a periodavgränsningsposter 2 934 2 889

Avräkning med statsverket 12
S:a avräkning med statsverket 0 0

Kortfristiga placeringar
Värdepapper och andelar 13 13 25
S:a kortfristiga placeringar 13 25

Kassa och bank
Behålln. hos Riksgäldskontoret 14 11 164 1 998
Kassa och bank 8 004 20 311
Summa kassa och bank 19 168 22 309

Summa tillgångar 40 792 44 121

Not 051231 041231
KAPITAL OCH SKULDER

Kapital
Statskapital 15 3 593 4 320
Balanserad kapitalförändring 16 23 069 24 278
Kapitalförändring enligt resultaträkn. 2 815 -2 223
Summa kapital 29 477 26 375

Skulder m.m.
Skulder till myndigheter 1 853 1 892
Leverantörsskulder 2 872 5 386
Övriga skulder 896 863
Summa skulder m.m. 5 621 8 141

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 17 4 937 8 526
Oförbrukade bidrag 18 460 656
Övriga förutbetalda intäkter 297 423
S:a periodavgränsningsposter 5 694 9 605

Summa kapital och skulder 40 792 44 121

Ställda säkerheter 19 inga inga
Ansvarsförbindelser 19 inga inga

Resultaträkning

Kungl. Slottsstaten – årsbokslut 2005
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Finansieringsanalys

Belopp i tkr                                                Not                        2005                   2004
Drift
Kostnader  20 -88 060 -93 950

Finansiering avdrift:
Intäkter av anslag 1 45 214 45 585
Intäkter entréer, visning och försäljning 21 44 973 44 194
Intäkter av bidrag 3 1 056 1 722
Övriga intäkter 4 357 486
Summa medel för finansiering av drift 91 600 91 987

Ökning av lager -634 -236
Ökning av kortfristiga fordringar -837
Minskning av kortfristiga fordringar 384
Ökning av kortfristiga skulder 4 592
Minskning kortfristiga skulder -6 653

Kassaflöde från drift -3 363 1 556

Investeringar
Investeringar i immateriella tillgångar -25
Investeringar i materiella tillgångar -1 785 -2 709
Summa investeringsutgifter -1 810 -2 709

Finansiering av investeringar
Försäljning av anläggningstillgångar 56 386
Ökn. av statskap. med medel som erh. från statsbudg. 1 754 2 323
Summa medel för finansiering av investeringar 1 810 2 709
Förändr. av kortfrist. fordringar och
skulder avs. investeringar 222 -240

Kassaflöde från investeringsverksamhet 222 -240

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 141 1 316

Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 22 309 20 993
Ökning av kassa 127
Minskning av kassa -270
Ökning av tillgodohav. hos Riksgäldskontoret 9 166
Minskning av tillgodohav. hos Riksgäldskontoret -4 110
Ökning av banktillgodohavande 4 430
Minskning av banktillgodohavande -12 434
Ökning av fordran på statsverket 0 1 266
Summa förändring av likvida medel -3 141 1 316

Likvida medel vid årets slut 19 168 22 309

Kungl. Hov- Ingående Årets tilldelning Totalt Utgifter Inkomster Utgående
och Slottsstaten överförings- enl. disponibelt överförings-
90:1 belopp regleringsbrev belopp belopp

Anslagspost 2 0 46 968 46 968 -93 511 46 543 0

Anslagsredovisning

Belopp i tkr
Redovisning mot anslag
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Tilläggsupplysningar och noter

Förändrade redovisningsprinciper
Programlicenser för datasystem vars inköpskostnad överstiger 10 tkr samt
har en löptid på minst 3 år aktiveras fr.o.m. 2005 som anläggningstillgång
och avskrivs på 3 år.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen om årsre-
dovisning och budgetunderlag med undantag av föreskriften i 2 kap. 4§
om resultatredovisning. I stället för resultatredovisning skall Hovstaterna
lämna en berättelse över den samlade verksamheten. Verksamhetsberät-
telsen skall koncentreras på verksamheterna vid Ståthållarämbetet och
Kungl. Husgerådskammaren.

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett
anskaffningsvärde på minst 10 tkr redovisas som anläggningstillgång. På
anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning utifrån den bedömda eko-
nomiska livslängden. Avskrivningen görs halvårsvis. Generell avskrivnings-
tid är fem år. Data- och teleutrustning samt programlicenser avskrivs
dock på tre år. Inköp av äldre kvalitetsmattor avskrivs på tio år. Kultur-
tillgångar är ej föremål för avskrivning.

Programlicenser för datasystemen som införskaffats 2004 avseende åren
2005-2007 är ej redovisade som anläggningstillgångar utan återfinns på
balansräkningens tillgångssida under rubriken förutbetalda kostnader, se
not 11.

Leverantörsfakturor som inkommit efter brytdagen 2005-01-10 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 upp-
tagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter och kostnader har
periodiserats enligt god redovisningssed.

Disposition av egna medel
Utöver det beviljade anslaget har 311 tkr ianspråktagits för investeringar,
föregående år disponerades 353 tkr.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2005 2004
Totalt 2,87 4,04
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer ) 52,46 53,67
Kvinnor 3,04 5,81
Män 2,89 2,62
Anställda  29 år eller yngre 1,59 6,64
Anställda 30 – 49 år 2,96 3,09
Anställda 50 år eller äldre 1,96 4,77

Noter till bokslutet
Not   Belopp i tkr                                      2005    2004
1 Intäkter av anslag
Anslag enligt regleringsbrev 46 968 46 642
Överfört anslag avseende föregående år 0 1 266
Summa intäkter av anslag 46 968 47 908

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Entré och visningsavgifter 30 530 29 879
Försäljning slottsbodar 7 638 6 971
Hyror och arrenden 2 639 2 929
Skogsbruk, uppdrag, försäljning övrigt 3 714 4 006
Reavinst vid försäljning av maskiner 57 386
Övriga intäkter 452 409
S:a intäkter av avgift. och andra ersättningar 45 030 44 580

3 Intäkter av bidrag 2005 2004
Arealersättn., miljöstöd samt stöd för ekol. odling 210 192
Bidrag till visningsverksamheten vid Kungl. Slottet 0 170
Bidrag till forskn. om Kungl. Slottets inredn.hist. 150 225
Bidrag till Romutställning 0 203
Bidrag till Hauptutställning 499 191
Bidrag till bok om John Böttiger 0 135
Bidrag till konserverings- och renoveringsarbeten 46 6
Bidrag till Musik på Gripsholm 65 88
Bidrag till uniformer 16 386
Övriga bidrag 70 126
Summa intäkter av bidrag 1 056 1 722

4 Finansiella intäkter
Ränta Riksgäldskontoret 153 166
Ränta bank samt utdelningar värdepapper 181 305
Ränta kundfordringar 6 3
Valutakursvinst 17 12
Summa finansiella intäkter 357 486

5 Kostnader för personal
Lön -38 389 -37 322
Sociala avgifter -15 877 -16 222
Periodisering av upplupen övertids-, timlöne-
samt och semesterlöneskuld 203 -260
Övriga personalkostnader -947 -650

Summa personalkostnader -55 010 -54 454

6 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 0
Årets inköp 25
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 25
Ackumulerade avskrivningar 0
Årets avskrivningar -8
Summa ackumulerade avskrivningar -8

Bokfört värde 17

7 Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 20 844 18 920
Återförda ackumulerade anskaffningsvärden
avs. årets sålda inventarier -253 -1 255
Inköp 2003 som invärderats 2004 0 470
Årets inköp 1 785 2 709

S:a ackumulerade anskaffningsvärden 22 376 20 844

Ackumulerade avskrivningar -16 524 -14 810
Återförda ackumulerade avskrivningar avs.
årets sålda/utrangerade inventarier 253 1 255
Årets avskrivningar -2 528 -2 969

S:a ackumulerade avskrivningar -18 799 -16 524

Bokfört värde 3 577 4 320

8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
SEB Avkastningsfond 108 388 andelar 1 021 1 021
Marknadsvärde dito 1 098 1 110

9 Långfristiga fordringar
Bokfört värde Grusmedelsfonden 6 522 6 234
Marknadsvärde dito 11 674 9 881
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10 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den
s.k. först-in först-ut-principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker
har därvid beaktats.

11 Förutbetalda kostnader 2005 2004
Parkskötsel vid Haga och Ulriksdals Slott 1 575 1 482
Teleabonnemang 214 256
Programlicenser för datasystem 372 557
Övriga 206 215
Summa förutbetalda kostnader 2 367 2 510

12 Avräkning med statsverket
Ingående balans 0 -1 266
Avräknat mot statsbudgeten:
 Anslag 46 968 47 908
Avräknat mot statsverkets checkräkning:
 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -46 968 -46 642
Utgående balans 0 0

13 Värdepapper och andelar
Bokfört värde avs. andelar i Lantmännen 13 25

14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Redovisningen är inte upplagd på ett sådant sätt att det framgår huru-
vida  saldot på kontot utgörs av anslagsmedel eller avser egna intäkter.
Behållning på räntekonto 11 164 1 9980
Kortsiktigt likviditetsbehov 3 227 5 3300

15 Statskapital
Restvärdet av anläggningstillgångar som
finansierats med anslagsmedel. 3 593 4 320

16 Balanserad kapitalförändring
Balanserat resultat, se not 15 16 547 18 044
Bokfört värde Grusmedelsfonden, se not 9 6 522 6 234
Summa balanserad kapitalförändring 23 069 24 278

Stockholm den 16 februari 2006

Ingemar Eliasson
Riksmarskalk

17 Upplupna kostnader 2005 2004
Upplupen övertidsskuld 229 205
Upplupen löneskuld 320 550
Upplupen semesterlöneskuld 2 360 2 294
Sociala avgifter för upplupen‘övertids-,
löne- samt semesterlöneskuld 1 306 1 374
Övriga upplupna kostnader,
(ej anslagsavräknade leverantörsfakturor) 722 853
Framtida kostnad i samband med uppsägning
av hyresavtal 0 3 250
Summa upplupna kostnader 4 937 8 526

18 Oförbrukade bidrag
Återstående beviljade medel för inredning av
magasinsbyggnad 353 378
Bidrag till konserveringsändamål 107 63
Bidrag till Hauptutställning 0 199
Bidrag till uniformer 0 16
Summa oförbrukade bidrag 460 656

19 Ställda säkerheter/Ansvarsförbindelser
Inga utestående 0 0

20 Kostnader exkl. avskrivningar
Kostnader för personal -55 010 -54 454
Lokal- och driftkostnader -33 026 -39 469
Finansiella kostnader -24 -27
Summa kostnader exkl. avskrivningar -88 060 -93 950

21 Intäkter från entré, visning och försäljning m.m.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 45 030 44 580
Återförd reavinst vid försäljning av inventarier -57 -386
Summa intäkter från entré, visning
och försäljning m.m. 44 973 44 194
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2005 2004 2003 2002 2001

Låneram i Riksgäldskontoret 1)
Beviljad men ej utnyttjad - - 2 900 2 900 2 900

Kontokredit hos Riksgäldskontoret 2)
Beviljad - 2000 2 000 2 000 2 000
Under året maximalt utnyttjad - 0 0 0 0

Ränteintäkter
Riksgäldskontoret 153 166 255 333 352
Bank inkl. utdelning värdepapper 181 305 482 488 475

Anslagskredit 1)
Beviljad - - 679 1 300 1 300
Utnyttjad anslagskredit - - 0 0 0

Arbetskraft och anställda
Antal årsarbetskrafter 147 150 157 155 165
Driftkostnad per årsarbetskraft 599 624 573 521 534
Medeltal anställda kvinnor 69 78 73 72 77
Medeltal anställda män 78 72 84 83 88

Årets kapitalförändring 2 815 -2 223 -2 161 1 928 -2 020

Balanserad kapitalförändring 3) 23 069 24 278 30 056 27 854 29 581
varav Grusmedelsfonden 6 522 6 234 6 001 5 727 5 434
1) fr.o.m. 2004-07-01 har låneram och anslagskredit 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,  se not 15.
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Revisionsberättelsen för 2005
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Kungl. Djurgårdens Förvaltning
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Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) har som huvuduppgift att förvalta
Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården och på uppdragsbasis den
kungliga dispositionsrätten till Haga och Ulriksdal. I uppgiften ingår att värna
det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området
till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt
att se till framtida behov.

Djurgårdsförvaltningens verksamhet är indelad i fyra ansvarsområden
• Parkförvaltning
• Fastighetsförvaltning
• Naturvård
• Evenemang

Parkförvaltning

År 2005 började ett nytt 10-årigt avtal med Stockholms stad att gälla avseende
ansvaret för Norra och Södra Djurgården. Avtalet möjliggör en effektivare
planering när det gäller skötsel och investeringar. Den stora förändringen är att
KDF nu är ansvarig för skötsel och underhåll av samtliga vägar och belysning
inom Djurgården. Ett väg- och belysningsprojekt har inletts i samråd med
Kungl. Djurgårdens intressenter för att se över gestaltning av Djurgårdens
belysning från Djurgårdsbron till Liljevalchs. Detta arbete beräknas vara klart
under första kvartalet 2006.

Fastighetsförvaltning

Enheten förvaltar byggnader och anläggningar på Norra och Södra Djurgården
samt på Fjäderholmarna. Byggnaderna har en totalarea på drygt 57 000 kvm
fördelad på bostäder, lokaler och parkbyggnader. Anläggningarna består av
ledningsnät, pumpstationer, kajer och broar. Samtliga byggnader har inventerats
och dokumenterats i enlighet med ny lagstiftning, vilken också påverkar verk-
samhetens framtida brandskyddsarbete.

Under året har ett antal byggnader renoverats och upprustats bland annat har
Karl XI Fiskarstuga från 1690, KDFs äldsta bevarade byggnad, renoverats och
målats.

Byggnadsbeståndet har utökats med 11 byggnader som ligger inom området för
den Kungliga Borgen på Ladugårdsgärde. Området och byggnaderna är klassade
som statligt byggnadsminne och har sedan 1947 förvaltats av Stockholms stad.
Byggnaderna är i stort behov av upprustning och KDF har under året utfört en
inventering och tagit fram ett åtgärdsprogram för byggnadsvård. En före detta
stallbyggnad har rivits för att ge plats åt ett nytt ändamålsenligt stall som skall
hyras ut till häståkeriverksamhet.

Detaljplanearbetet för Beckholmen och nya Djurgårdsvarvet har fortsatt under
året och kommer att gå ut på offentligt samråd under våren 2006. På Fjäder-
holmarna har förstärkningsarbeten genomförts på Norra kajens bärande betong-
konstruktioner. Alla arbeten har utförts under vatten. Dessutom  har samtliga
pumpstationer för spillvatten renoverats på ön.

För att effektivisera fastighetsverksamheten görs en översyn av IT-miljön och
investeringar i ett nytt fastighetssystem pågår.

Naturvård

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att se över lagstiftningen kring
Nationalstadsparken. KDF har sedan ett antal år arbetat med att producera en
skötselplan för Nationalstadsparken. Skötselplanen har till uppgift att hantera de
tre bärande elementen; Natur, Kultur och Rekreation inom parken. Stor möda

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Chef: Slottsfogde
Gunnar Haeger
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har lagts för att få ett helt och kunskapsmässigt bra dokument som stödjer en
långiktigt positiv utveckling av parken. Nationalstadsparken är av riksintresse
och har dessutom rönt stor internationell uppmärksamhet. Under året har
Isbladskärret och Lillsjön restaurerats, vilka båda är viktiga fågellokaler i områ-
det.

Evenemang

Kungl. Djurgården är Stockholms stora fritids- och rekreationsområde och
genom avtal upplåtes området för en rad evenemang med olika arrangörer. Till
de årligen återkommande idrottsevenemangen inom Haga-Ulriksdal-Djurgården
hör bland annat Stockholm marathon, Vårruset med flera. Andra evenemang som
rönt stort intresse var Skärgårdsmässan, Prins Bertil Memorial, BRIS-dagen, Pippi-
kalaset och Levade Noble Horse Gala.

Vid Hagaparkens slottsgrund lockade teaterföreställningen Singoalla och barn-
teatern Lilla spöket Laban många besökare. I Ulriksdals slottspark arrangerades för
tredje året i rad en Reggio Emila-inspirerad utställning Spår av barn gjord av
Bergshamras förskolebarn. Den mycket uppskattade Ulriksdal Flower Show
genomfördes för andra året i rad och hade cirka 25 000 besökare. På KDFs nya
markområden på Gärdet och vid Sjöhistoriska Museet arrangerades kajakdagar,
veteranbilsträffar, Sverigegalan på Nationaldagen, drakbåtsfestival, cirkus-
föreställningar med mera.

Bokslutskommentarer

Kungl. Djurgårdens Förvaltnings intäkter och kostnader skall över tiden balanse-
ras. Eventuella överskott skall uteslutande användas för att ytterligare värna
kultur, vårda natur och anpassa Djurgården till rekreation och fritid.

Årets resultat uppgår till -2,8 miljoner kronor (+2,5).  Genomsnittet för de
senaste fem åren har varit 0,15 miljoner kronor.

Omsättningen ökade under året med 15,2 miljoner kronor från 52,7 miljoner
kronor till 67,9 miljoner kronor. Hyres- och arrendeintäkterna ökade med 6
procent. Vakansgraden i fastighetsbeståndet sjönk till 0,4 %. Det sammanlagda
taxeringsvärdet på de fastigheter som Kungl. Djurgårdens Förvaltning förfogar
över enligt den Kungliga dispositionsrätten uppgick till 505,8 miljoner kronor
(500,2).

Den kraftiga ökningen av övriga rörelseintäkter är en följd av det nya 10-åriga
förvaltningsavtal som har tecknats med Stockholms stad. Avtalet som trädde i
kraft den 1 januari 2005, innebär att KDF tog över ansvar för drift, underhåll
och förnyelse av mark och anläggningar inom det område som omfattas av den
Kungliga dispositionsrätten. Avtalet medför ökade kostnader i ungefär samma
storleksordning.

Investeringar i byggnader har under året uppgått till 3,4 miljoner kronor.
Investeringar i markanläggningar, huvudsakligen vägar, belysning och kajer
uppgick till 10,1 miljoner kronor.  Härutöver har bland annat vattenprojekt och
sanering av mark på Beckholmen bekostats med 1,2 miljoner kronor. Inköp av
maskiner och inventarier ökade med 2,8 miljoner kronor till 3,0 miljoner
kronor. Bland annat inköptes tre lastbilar, två åkgräsklippare och en traktor.
Investeringar i byggnader och markanläggningar belastar resultatet i sin helhet
medan inköp av fordon och maskiner skrivs av enligt plan.

Skulderna ökade under året med cirka 40 procent till 29,7 miljoner kronor,
framför allt beroende på ökade leverantörsskulder med anledning av det ovan
nämnda förvaltningsavtalet.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2005 2004
Intäkter
Hyres- och arrendeintäkter 49 368 48 422
Övriga rörelseintäkter 1 18 562 4 329
Summa intäkter 67 930 52 751

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader 1 -46 590 -28 602
Övriga externa kostnader 1 -11 540 -8 853
Personalkostnader 2 -12 903 -13 831
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 3 -828 -498
Jämförelsestörande poster 4 330 744
Summa kostnader -71 532 -51 040

Rörelseresultat -3 603 1 711

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 778 782
Räntekostnader -11 -3
Summa finansiella intäkter & kostnader 767 779

Årets resultat -2 836 2 490

Balansräkning

Belopp i tkr Not 051231 041231
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 3 2 655 470

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfrist. värdepappersinnehav

6 26 275 25 519
S:a anläggningstillgångar 28 930 25 989

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 280 10 859
Övriga fordringar 1 578 1 651
Förutbet. kostnader och
upplupna intäkt. 7 2 268 1 473
S:a kortfristiga fordringar 15 126 13 983

Kortfristiga placeringar 8 3 893 3 799

Kassa och bank 22 159 19 899
S:a omsättningstillgångar 41 178 37 681

S:a tillgångar 70 108 63 670

Not 051231 041231
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fondkapital         6 26 275 25 519
Balanserade medel 16 984 14 493
Årets resultat -2 836 2 490
Summa eget kapital 40 422 42 502

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 10 612 3 989
Övriga skulder 1 122 1 206
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter     9 17 952 15 973
S:a kortfristiga skulder 29 686 21 168

S:a eget kapital och skulder 70 108 63 670

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga

Kungl. Djurgårdens Förvaltning – årsbokslut 2005
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Belopp i tkr om inget annat anges

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upp-
tagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2005 2004
Totalt 4,28 5,59
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer ) 46,21 80,65
Kvinnor 7,27 5,73
Män 3,03 4,06
Anställda 30 – 49 år 0,73 1,03
Anställda 50 år – 5,94 7,36

Not
1 Avtal om skötsel och underhåll norra och södra Djurgården
Ett avtal har träffats med Stockholms kommun som innebär att KDF
från och med 2005 övertar ansvar för drift, underhåll och förnyelse av
mark och anläggningar inom det område som omfattas av den Kungliga
dispositionsrätten. Avtalet medför ökade kostnader som i resultaträkningen
återfinns under rubrikerna fastighetskostnader och övriga externa kost-
nader. Kommunen ersätter delvis dessa kostnader vilket återfinns under
rubriken övriga rörelseintäkter. Avtalet påverkar även leverantörsskulder
som därför ökat med 166% jämfört med föregående år.

2 Anställda och personalkostnader  2005  2004
Antal årsarbeten 34 34
Varav män 66 % 62 %

Löner och sociala kostnader
Lön 8 390 8 387
Sociala kostnader 2 994 3 033
Pensionskostnader 949 1 938
I pensionskostnader ingår premier till SPV/SPP samt
under året utbetalda pensioner

3  Maskiner och inventarier
Avskrivningarna enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
och  beräknad ekonomisk livslängd på 5 år

051231 041231
Ingående anskaffningsvärden 11 827 13 417
Nyanskaffningar 3 013 166
Avyttringar -704 -1 756
Summa anskaffningsvärden 14 136 11 827

Ingående avskrivningar -11 357 -12 594
Återförda avskriv. på avyttringar 704 1 735
Årets avskrivning -828 -498
Accumulerade avskrivningar -11 481 -11 357

Bokfört värde 2 655 470

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Stockholm den 22 februari 2006

Ingemar Eliasson
Riksmarskalk

4  Jämförelsestörande poster 2005 2004
Vinst avyttrade inventarier 330 744

5 Kungl. Djurgårdens förvaltning förfogar enligt den Kungliga
dispositionsrätten över fastigheter på norra och södra Djurgården.
                                                                  Taxeringsvärde
Småhus/tomt för småhus 281 422
Hyreshus bostäder/tomt för hyreshus 117 441
Hyreshus lokaler 100 205
Industri/elproduktionsenhet 6 745

505 813

6   Långfristiga värdepappersinnehav
Kungl. Djurgårdens förvaltnings fonders nettotillgångar enligt förvaltar-
ens, Kammarkollegiet, bokslut.

051231 041231
Särskilda pensionsmedel 18 351 17 597
Djurgårdsfonden 7 923 7 922
Bokfört värde 26 275 25 519

Marknadsvärde 45 805 37 980

7   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar 699 655
Övriga förutbetalda kostnader 157 156
Upplupna bränsleintäkter från hyresgäster 602 283
Upplupen utdelning fonder 759 335
Övriga upplupna intäkter 51 44

2 268 1 473

8   Kortfristiga placeringar
Institutionella fonder                       3 893 3 799
Bokfört värde 3 893 3 799

Marknadsvärde 3 806 3 739

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
051231 041231

Fakturerade hyror och arrenden
avseende nästkommande år 17 042 15 131
Övriga poster 910 842

17 952 15 973
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MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Bertil Norström. För framstående konstnär-
liga insatser som skådespelare.

Scenograf och konstnär Agneta Pauli. För framstående
konstnärliga insatser för scenkonsten.

Dirigent Cecilia Rydinger Alin. För framstående
konstnärliga insatser som orkesterdirigent.

Författare Eva Ström. För framstående konstnärliga
insatser som författare.

Pianist Per Tengstrand. För framstående konstnärliga
insatser som pianist.

Författare Per Wästberg. För framstående konstnärliga
insatser som författare.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band

Fru Anne Christine Borgenstierna. För mångåriga och
hängivna insatser för främjandet av kultursamarbetet
mellan Sverige och Spanien.

Fru Flory Green. För att under en lång följd av år med
entusiasm och engagemang främjat kulturen i Nora.

Kyrkoherde Johnny Hagberg. För mångåriga engagerade
insatser inom ämnet kyrkohistoria, speciellt rörande
Skara stift, Sveriges äldsta.

Hovsekreterare Anneli Hjortensjö. För förtjänstfulla
insatser vid Hovmarskalksämbetet.

Byråchef Berndt Hodell. För förtjänstfulla insatser vid
Deras Majestäters besök i kommunerna i Stockholms län
samt vid kontakterna i övrigt mellan hovet och länssty-
relsen.

Förbundskapten Ulf Karlsson. För värdefulla engagerade
insatser för friidrotten.

8:e storleken i högblått band för idrottsbragd

Stefan Holm. För idrottsbragd i höjdhopp.

Carolina Klüft. För idrottsbragd i mångkamp.

Henrik Nilsson. För idrottsbragd i kanot.

Christian Olsson. För idrottsbragd i tresteg.

Markus Oscarsson. För idrottsbragd i kanot.

H.M.Konungens medalj
12:e storleken i serafimerordens band.

Medaljförläningar

Medaljen Litteris et Artibus
frånsidan.

Medaljförläningar den 28 januari 2005

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

General Johan Hederstedt. För framstående insatser för
Sveriges försvar.

12:e storleken i serafimerordens band

Ambassadör Jan Eliasson. För betydelsefulla insatser inom
den svenska utrikesförvaltningen.

Riksdagsdirektör Anders Forsberg. För betydelsefulla
insatser för Sveriges riksdag.

Överintendent Agneta Lundström. För förtjänstfulla
insatser vid Kungl. Husgerådskammaren.

Professor Erling Norrby. För värdefulla insatser för
vetenskap och utbildning samt som kabinettskammar-
herre.

Direktör Gunnar Petri. För mångåriga och betydelsefulla
insatser för svenskt musikliv.

Ambassadör Christer Sylvén. För förtjänstfulla insatser
som överceremonimästare.

12:e storleken i högblått band

Direktör, friherre Rutger Barnekow. För mångåriga
värdefulla insatser i stiftelser och föreningar inom
sjukvårds- och socialvårdssektorerna.

Landstingsråd Lars Isaksson. För framstående kommunal-
politiska insatser.

Kommunalråd Ilmar Reepalu. För framstående
kommunalpolitiska insatser.

8:e storleken i serafimerordens band

Direktör Peggy Bruzelius. För betydelsefulla insatser för
svenskt näringsliv.

Professor, kammarherre Lars Engwall. För betydelsefulla
insatser för företagsekonomisk utbildning och forskning.

Slottsfogde Leonard Eriksson. För förtjänstfulla insatser
vid Sollidens slott.

Professor Svante Lindqvist. För betydelsefulla insatser
inom museiväsendet samt inom ämnet teknik-
historia.

Dansartist, rektor Kari Sylwan. För
betydelsefulla insatser för
danskonsten.

Professor Hans T:son Söder-
ström. För betydelsefulla insatser
för att främja och utveckla samar-
betet mellan forskning, näringsliv
och samhälle.

Professor Christer Wiklund. För bety-
delsefulla forsknings- och utvecklingsin-
satser inom musik, media och teknik.
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Medaljförläningar den 6 juni 2005

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Claes Dahlbäck. För betydelsefulla insatser för
svenskt näringsliv.

Landshövding Björn Eriksson. För mångåriga och
betydelsefulla insatser på skilda områden inom svensk
statsförvaltning.

Teaterchef Anders Franzén. För betydelsefulla insatser för
musiklivet i Sverige.

Förbundsordförande Göran Johnsson. För betydelsefulla
insatser inom fackföreningsrörelsen.

Biskop Jonas Jonsson. För framstående insatser för
Svenska kyrkan och inom ekumeniken.

Direktör Dan Sten Olsson. För betydelsefulla insatser för
svenskt näringsliv.

Professor Gunnar Öquist. För betydelsefulla insatser
inom forsknings- och utbildningsväsendet.

12: storleken i högblått band

Landslagskapten Sven-Göran Eriksson. För värdefulla
insatser, nationellt och internationellt för fotbollssporten.

Professor Erna Möller. För betydelsefulla insatser för
svensk forskning.

Direktör Carl-Wilhelm Stenhammar. För mångåriga
värdefulla insatser för Rotaryrörelsen.

8:e storleken i serafimerordens band

Förbundsdirektör Tomas Bolme. För mångåriga värde-
fulla insatser för Svenska Teaterförbundet.

Direktör Rune Borg. För skickliga och engagerade
insatser på kultursponsringens område.

fd Rektor Eric Edlund. För mångåriga förtjänstfulla
insatser som sekreterare i Stiftelsen Kronprinsessan
Margaretas Minnesfond.

Generalkonsul Magnus Ericson. För betydelsefulla
insatser för Sverige i Canada.

Riksdagsledamot Agne Hansson. För mångåriga och
betydelsefulla insatser i Sveriges riksdag.

Kommunalråd Göran Holm. För betydelsefulla
kommunalpolitiska insatser.

Överläkare Claes Hultling. För banbrytande insatser för
utveckling av vården av funktionshindrade, främst
ryggmärgsskadade.

Professor Peter Jagers. För framstående insatser, nationellt
och internationellt, inom den matematiska forskningen.

Godsförvaltare Jonas Kullgren. För förtjänstfulla insatser
som godsförvaltare vid Stenhammars slott.

Kommunalråd Erik Langby. För betydelsefulla
kommunalpolitiska insatser.

Museichef, fil.dr. Inga Lewenhaupt. För betydelsefulla
insatser inom teaterforskningen.

Kyrkoherde Örjan Lundqvist. För mångåriga och
värdefulla insatser för församlingslivet i Svenska
Margaretaförsamlingen i Oslo samt för främjandet av
svenska intressen i Norge.

Professor em Lars-Olof Sundelöf. För betydelsefulla
insatser för svensk forskning främst som mångårig
sekreterare i Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare Bengt Bratt. För framstående konstnärliga
insatser som TV-dramatiker.

Skådespelare Ingvar Hirdwall. För framstående konstnär-
liga insatser som skådespelare.

Pianist Peter Jablónski. För framstående konstnärliga
insatser som pianist.

Skådespelare Irene Lindh. För framstående konstnärliga
insatser som skådespelare.

Violinist Anna Lindal. För framstående konstnärliga
insatser som violinist.

Filmregissör Jan Troell. För framstående konstnärliga
insatser på filmkonstens område.

Författare Gunnel Vallquist. För framstående konstnärliga
insatser som författare och översättare.

Musiker Putte Wickman. För mångåriga och betydelse-
fulla insatser inom svenskt musikliv.

Koreograf, professor Margaretha Åsberg. För framstå-
ende konstnärliga insatser på danskonstens område.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band

Hovsekreterare Margareta Lilliehöök. För förtjänstfulla
insatser som H.M. Drottningens sekreterare.

Leg. sjuksköterska Else Resare. För mångåriga förtjänst-
fulla insatser vid Kungl. Dramatiska Teatern.

Redaktör Martin Stugart. För värdefulla insatser för att
sprida kunskap om Stockholms stad och dess historia.

Belöning för lång och trogen tjänst

Slottsväbel Arne Eriksson

Bibliotekschef Göran Alm

Slottshantverkare Bernt Franzén

Sömmerska Wiveca Holmedal

Beridare Bo Karlsson

Verkmästare Billy Klingström

Byråsekreterare Britt-Louise Lovén

Konservator Agneta Talling

Trädgårdsmästare Birgitta Wasstorp

Medaljförläning den 5 november (utdeln. 9/12)

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen
- för framstående konstnärlig
gärning förlänas:

Silversmed Olle Ohlsson

Målare Åke Pallarp

Arkitekt Gert Wingårdh

Målare A K Dolven, Norge

Skulptör Olafur Eliasson,
Danmark

Prins Eugen-medaljen.
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JANUARI

1 Företräde för departementssekreterare Helen Eduards,
Statsrådsberedningen, för information om tsunamin ____

Deltagande i SVT:s Insamlingskväll för
”Flodvågens offer” _____________________________

Deltagande i TV 4:s  insamlingskväll för
”Flodvågornas offer” ____________________________

Besök hos offer för tsunamin på Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Stockholm _________________________

2 Besök hos offer för tsunamin på Karolinska sjukhuset __

5 Närvaro vid det första Herculesplanets ankomst
till Sverige med omkomna efter katastrofen
i Sydostasien __________________________________

Besök hos offer för tsunamin påAstrid Lindgrens
sjukhus ______________________________________

7 Företräde för Anders Milton, ordförande i
Svenska Röda Korset ___________________________

Närvaro vid Svenska Kyrkans nationella
sorgegudstjänst i Uppsala domkyrka ________________

8 Närvaro vid Svenska Kyrkans nationella
sorgegudstjänst i Karlstad domkyrka ________________

Närvaro vid Svenska Kyrkans nationella
sorgegudstjänst i Skara domkyrka __________________

10 Nationell manifestation i Stadshuset ________________

11 Företräde för The Human Rights Ombudsman
of Bosnia and Herzegovina Frank Orton ____________

12 Konselj ______________________________________

13 Besök vid stormdrabbade områden i Småland ________

15 Närvaro vid begravningen av Storhertiginnan av
Luxemburg Joséphine-Charlotte ___________________

17 Närvaro vid Folk och Försvars Rikskonferens, Sälen ___

19 Invigning av nya lokaler samt pedagogiskt uterum på
Åsbackaskolan, Gnesta ___________________________

20 Högtidliga audienser: Vitryssland, Syrien, Thailand,
Heliga Stolen _________________________________

21 Företräde: Statsminister Göran Persson, _____________

Närvaro vid UNICEF:s stödkonsert för barn i
katastrofområden _______________________________

24 Utdelning av stipendier i Stiftelsen Drottning Silvias
Jubileumsfond för Forskning om Barn och Handikapp _

25-26 Invigning och närvaro vid SM på skidor, Hudiksvall _

Närvaro vid en högtid till minne av Förintelsen i
Stora Synagogan, Stockholm ______________________

26 Närvaro vid ”Min Stora Dag”, Linköpings
Universitetssjukhus _____________________________

27 Besök i Auschwitz –Birkenau med anledning av 60-
årsminnet av dess befrielse _______________________

28 Närvaro vid nypremiären av Peer Gynt, Kungl. Operan _

29 Närvaro vid konsert med scouter till stöd för de
drabbade i Sydostasien __________________________

31 Företräde för italienska deputeradekammarens
talman Pier Ferdinando Cassini____________________

Utdelning av HMK medalj _______________________

FEBRUARI

1 Invigning av Designåret 2005 _____________________

2 Invigning av Jokkmokks vintermarknad _____________

4 Medverkan vid prisutdelning i uppsatstävling
”Kemi om 10 år”, Berzeliusdagarna ________________

8 Närvaro vid Travellers Clubs högtidsmiddag __________

Företräde för Hans Lundberg, IVL Svenska Miljöinsti-
tutet AB, ang. information om miljöarbetet i Thailand __

9 Utdelning av finansbranschens jämställdhetspris,
Annapriset ____________________________________

10 Besök vid och information om Riksbankens
verksamhet ___________________________________

Representationsmiddag __________________________

11 Föredragning av protokollchefen Catherine
von Heidenstam och departementsrådet Klas Molin,
UD angående läget i Thailand ____________________

12 Närvaro vid handikappidrottstävlingen Malmö Open __

14 Närvaro vid Lantbruksveckans Allmänna sammanträde
samt utdelning av utmärkelsen Svensk Mjölks
Guldmedalj ___________________________________

15 Närvaro vid öppnandet av konferensen ”The 1st
International Conference on Rare Diseases and
Orphan Drugs”,  Stockholm _____________________

Medverkan vid seminarium med utdelning av Stora
Teknikpriset 2005 vid Stora Teknikdagen ____________

16 – 20  Besök i Thailand för att tacka det thailändska folket
och den thailändske Kungen för hjälp till svenska medbor-
gare drabbade av tsunamin. _______________________

17 Invigning av utställningen Prinsessor, Livrustkammaren _

18 Prisutdelning vid Årets Friskaste Företag ____________

20 Företräde för representanter ur Odd Fellow för
information om ett projekt att stödja barn inom
kraniofacial kirurgi _____________________________

23 Närvaro vid en konferens ”Integration, konflikthante-
ring och drogbekämpning” anordnad m.a.a.  Rotary
Internationals 100-årsjubileum, Fryshuset ____________

24 Närvaro vid Konstakademiens Sergelhögtid __________

25–28 Närvaro vid VM i skidor i Obersdorf, Tyskland _____

25 Invigning av ”Vikingaåret” i Lojsta och Visby _________

26 Invigning av svenska paviljongen vid hästsportmässan
”Equitana 2005”, Essen, Tyskland __________________

Här följer en sammanställning av Kungafamiljens officiella program.
Utöver dessa programpunkter tillkommer audienser, företräden,
interna sammanträden och privata besök.

Se mer detaljer om statsbesöken under året på sid 47.

Kungen
Drottningen
Kronprinsessan
Prins Carl Philip
Prinsessan Madeleine

Dagbok            UTDRAG UR KUNGAFAMILJENS OFFICIELLA PROGRAM  ÅRET 2005
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MARS

2 Avskedsaudiens för Pakistans ambassadör
mr Shahid A. Kamal ____________________________

3 Högtidliga audienser: Sri Lanka, Indien, Senegal,
Afghanistan ___________________________________

Invigning av den finlandssvenske konstnären Albert
Edelfelts utställning, Waldemarsudde ________________

Närvaro vid föredraget ”De senaste årens
geovetenskapliga upptäckter i den Arktiska oceanen” ___

7–21 Besök i Australien m.a.a. ”Swedish Style in
Australia 2005” ________________________________

8–9  Temadagar: Seminarium ”Morgondagens
samhällsorganisation” ___________________________

10 Närvaro vid Internationella Handelskammarens
Svenska Nationalkommittés (ICC) årsmöte __________

Audiens för presidenten från Zanzibar ______________

Diplomutdelning till Majblommans Riksförbund______

Representationsmiddag __________________________

11 Besök i Östersunds Garnison _____________________

14–18  Besök på bl.a. United Nations Environment
Programme (UNEP), Nairobi, Kenya _______________

31–1/4 Närvaro vid inkommande statsbesök från Lettland

APRIL

1–3Besök i Köpenhamn m.a.a. högtidlighållandet av
HC Andersen-jubileet___________________________

4– Besök i Japan m.a.a.  Sverigedagen vid
världsutställningen i Aichi ________________________

Besök för studier av biståndsverksamhet i Bangladesh __

Besök i områden på Sri Lanka som drabbats av
Tsunamikatastrofen _____________________________

Diplomatmottagning____________________________

5 Audiens för Ungerns premiärminister, Ferenc Gyurcsany

6 Företräde för Horace Engdahl, Svenska Akademiens
ständige sekreterare _____________________________

8 Närvaro vid Påven Johannes Paulus II:s begravning,
Rom ________________________________________

11 Närvaro vid visning av filmen ”I skuggan av våldet”
med efterföljande diskussion ______________________

Närvaro vid Nordisk förebyggarkonferens ___________

Närvaro vid seminariet ”Världsparkinssondagen 2005” _

12 Köp av årets första Majblomma ___________________

Avskedsaudiens för Österrikes ambassadör dr Peter
Pramberger ___________________________________

12 Årsmöte samt seminarium med Baden Powell
Fellows Sweden Chapter, ”Ledarskap för Sverige” _____

15 Närvaro vid Furst Rainiers begravning, Monaco ______

Medverkan vid invigning av utställningen ”Nordiska
Bokband 2005”, Bokbindarmästarföreningen på
Konstakademien, Stockholm ______________________

16 Närvaro vid Svenska Seglarförbundets 100-års
jubileumsbankett _______________________________

18 Styrelsesammanträde i Stiftelsen H.M. Konungens
Jubileumsfond för ungdom i Sverige _______________

18 Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs
50–årsfond för vetenskap, teknik och miljö __________

Närvaro vid presskonferens m.a.a. lansering av ny
teknisk lösning, vilken begränsar spridning av
barnpornografiska bilder på internet________________

19 Lunch för det spanska kronprinsparet _______________

Invigning av Spanska Institutet i Stockholm med
Kronprins Felipe och Kronprinsessan Letizia _________

20 Närvaro vid Scouternas vårstädning på Djurgården ____

Närvaro vid Silviahemmets vårseminarium __________

Medverkan vid avslutningsceremoni av Utställningen
Unga Forskare, Kungl.  Vetenskapsakademien _________

21 Sammanträde med Mentor Foundation, Genève ______

21– 22  Möte med World Scout Foundation Executive
Committee, Rom ______________________________

21 Audiens för talmannen i Ungern, ms Katalin Szili _____

Besök vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn _______

22 Styrelsesammanträde med Board of Trustees, Mentor
Foundation, Genève ____________________________

Invigning av Victorialeden, Treriksröset _____________

Invigningen av den Internationella Vetenskaps-
festivalen, Göteborg ____________________________

25 Överlämning av ”Vega-medaljen” _________________

Närvaro vid Stora Exportdagen samt utdelning av
Stora Exportpriset ______________________________

Styrelsesammanträde i World Childhood Foundation,
New York ____________________________________

Närvaro vid presentation av första volymen av
Nationalnyckeln _______________________________

26 Närvaro vid invigningen av ett monumentet över
de finska krigsbarnen, Haparanda __________________

27 Temadag: Besök vid Tullen, Arlanda ________________

Medverkan vid utdelning av Stora Arbetsmiljöpriset
vid Arbetsmiljöforums 100-årsjubileum _____________

Medverkan vid utdelning av Stora Dirigentpriset ______

28 Högtidliga audienser: Bhutan,  Elfenbenskusten,
Kambodja, Trinidad and Tobago, Bernadottevåningen __

Prisutdelning vid Emerichfondens tävlingar för
skolungdom __________________________________

29 Årsmöte i Prins Gustaf Adolfs & Prinsessan
Sibyllas Minnesfond ____________________________

29 Invigning av Tycho Brahemuseet, Ven _______________

30 H.M. Konungens födelsedag ______________________

MAJ

2 Invigning av Våga vara egen-mässan vid Ung
Företagsamhets 25-årsjubileum ____________________

3 Närvaro vid Svenska Jägarförbundetsårsstämma med
efterföljande middag med anledning av förbundets
175-årsjubileum, Umeå__________________________

Styrelsemöte i Stiftelsen Silviahemmet ______________

Styrelsemöte i Sällskapet till Arbetsflitens Befrämjande __

Närvaro vid Föreningen Konstnärernas Vänners
årshögtid samt utdelning av Stiftelsens Renässans för
Humaniora stipendium på Prins Eugens
Waldemarsudde, Stockholm ______________________

Kungen
Drottningen
Kronprinsessan
Prins Carl Philip
Prinsessan Madeleine
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3 Invigning av Världsarvshuset i Falun ________________

10 Invigning av Stiftelsen Stockholms Studentbostäders
nya studentlägenheter, Solna ______________________

11 Temadag: Energifrågor Forsmark __________________

Invigning av utställning av grafik ur Konungens
samling, Grafikens Hus __________________________

Närvaro vid årsmötet 2005, Samfundet Nordiska
museets och Skansens vänförening _________________

12 Temadag: Energifrågor, Älvkarleby och Uppsala _______

Närvaro vid världspremiären av baletten ”Pippi
Långstrump” __________________________________

13 Stipendiemottagning för stipendiater i Konung Carl XVI
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö ____

14 Närvaro vid en jubileumsbankett med anledning av
KSSS’ 175-årsjubileum __________________________

15 Öppnande av H.M. Konungens utställning
”En samling kungliga vykort”, Solliden _____________

18 Förbandsbesök vid Marinen, Ostkusten _____________

19 Närvaro vid Världsnaturfonden WWF
förtroenderåds möte, Örebro _____________________

20 Närvaro vid hemvärnsövningar, Boden _____________

21 Närvaro vid en minneskonsert i Mainau ____________

22 Childhood-dag, Gröna Lund _____________________

Invigning av MC-utställning, Rottneros Park _________

23 Avskedsaudiens för Mozambiques ambassadör
mr Eduardo J.B. Kolomo, Prinsessan Sibyllas våning ____

Avskedsaudiens för Botswanas ambassadör mrs Ellen
Majinda, Prinsessan Sibyllas våning _________________

Utdelning av  Polar Music Prize 2005 ______________

24 Konselj ______________________________________

Företräde för elever och lärare från Mini Art
School i Hanoi ________________________________

Närvaro och utdelning av stipendier vid Drottning-
holmsteaterns Vänners högtidssammankomst,
Drottningholmsteatern __________________________

25 Närvaro vid Svensk Våtmarksfonds 10-års jubileum,
Stenhammar och Öster-Malma ___________________

Utdelning av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
Minne på Sollidens scen, Skansen __________________

26 Högtidliga audienser: Bosnien och Hercegovina,
Österrike, Guinea, Saint Christopher och Nevis ______

Invigning av Gärstads kraftvärmeverk, Linköping ______

27 Utrikesnämnd _________________________________

Audiens för Rumäniens premiärminister Calin
Popescu-Tariceanu _____________________________

Studiebesök inkl. lunch på Ronnaskolan med
styrelsen i Mentor Sverige, Södertälje _______________

31 – 1/6 Närvaro vid Royal Colloqium, Luleå samt
besök ombord på isbrytaren Oden _________________

JUNI

2 Närvaro vid en familjeträff för Familjen
Bernadotte, Sofiero _____________________________

5 Prisutdelning vid Gärdesloppet på Biskopsudden,
Djurgården ___________________________________

6 Närvaro firandet av Mariefreds 400-årsjubileum
samt Nationaldagen i Mariefred ___________________

6 Medverkan vid öppningsceremoni av Öppet Slott _____

Nationaldagens firande, Skansen ___________________

7 Avskedsaudiens för Ungerns ambassadör dr Lázló Szöke

Företräde för styrelsen i ”World Scout
Parliamentarian Union” _________________________

Närvaro samt invigning av ”Flower Show 2005”,
Ulriksdals slott ________________________________

8 Närvaro vid Antarktiskonferensen, Stockholm ________

9 Avskedsaudiens för Irlands ambassadör
mr Patrick A. McCabe __________________________

Avskedsaudiens för Maltas ambassadör
mr Alfred J. Falzon _____________________________

Mottagning för honorärkonsuler från Australien
och Nya Zeeland ______________________________

Invigning av ”Stockholm Arbitration Day”, Stockholm _

Medaljutdelning _______________________________

10 – 11 Officiellt besök till Norge med anledning av
100-årsminne av unionsupplösningen_______________

13 Invigning av ”Rovdjurscentrum De 5 Stora” i
Järvsö samt ”Naturrum” i Gysinge _________________

14 Audiens för Chiles president mr Ricardo Lagos _______

Avskedsaudiens för Italiens ambassadör mr Giulio
Cesare Vinci Gigliucci ___________________________

Avskedsaudiens för Slovakiens ambassadör
mrs Teodora Chmelová __________________________

Avskedsaudiens för Rysslands ambassadör
mr Nikolay Ivanovitj Sadichikov __________________

15 Temadag om frivilligorganisationernas verksamhet,
Östersund ____________________________________

Styrelsesammanträde i World Childhood Foundation ___

16 Invigning av symposiet ”11th International Symposium
on Society and Resource Management”, Östersund ___

17 Närvaro vid nedläggningsceremonin för förbanden
i Östersunds garnison, Östersund __________________

JULI

11 Utdelning av utmärkelsen ”Årets Ölänning” på
Solliden, Öland ________________________________

14 Närvaro vid Victoriadagen, Borgholm ______________

16 Närvaro vid Kronprins Alexanders 60-årsfirande,
Belgrad ______________________________________

29 Närvaro minneshögtid med anledning av 100-års-
minnet av Dag Hammarskjölds födelse, Backåkra ______

30-31 Invigning av  och närvaro vid ”Tällberg
Forum 2005”, Tällberg __________________________

AUGUSTI

14 Närvaro vid 350-årsfirandet av orterna Ankarsrum och
Överum _____________________________________

17 Närvaro på Ostindiefararen Götheborg vid skeppets
inlöpande till Stockholm, Vaxholm - Skeppsbron ______

Närvaro vid Föreningen Svenskar i Världens
konferens ”Svenskarna i Kina” ____________________

Dop av båt, Volvo Ocean Race, Göteborg ___________
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17 Prisutdelning vid Stockholm Junior Water Prize ______

21 Närvaro vid Världscupfinalen i Modern Femkamp,
Uppsala ______________________________________

25 Utdelning av Stockholm Water Prize _______________

Avskedsaudiens för Egyptens ambassadör
dr Mohamed El-Dorghamy ______________________

Avskedsaudiens för Serbien-Montenegros
ambassadör mr Dejan Vasilevic´ ____________________

Företräde för ambassadör Jonas Hafström och
generalkonsul Christer Asp _______________________

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet, _______

MinStoraDags 5-årsjubileum; Utdelning av
Årets Volontärspris ______________________________

26 Närvaro vid ”De Gamlas Dag”, Ekerö kommun ______

27 Dopförrättning vid sjösättningen av Stockholmsbriggen

28 Invigning av nya Årstabron, Stockholm _____________

30 Öppnande av Sametinget 2005, Östersund ___________

31 Högtidliga audienser: Irland, Ungern, Cypern, Mali ____

Prisutdelning av Export Hermes vid Världshandelsdagen

SEPTEMBER

1 Avskedsaudiens för Kuwaits ambassadör
mr Mohamad Ahmad Al-Mijirin Al-Roumi__________

Officiellt besök av norska Kungaparet och
Kronprinsen med anledning av 100-årsminnet
av unionsupplösningen __________________________

6 Närvaro vid starten av Silviasysterutbildningen _______

Avskedsaudiens för Lettlands ambassadör
mr Artis Bertulis, Prinsessan Sibyllas våning __________

Närvaro och utdelning av Gösta Winbergh Award _____

7 Närvaro vid kommunbesök i Värmdö_______________

8 Närvaro vid Stavnäs kyrkas 300-års jubileum _________

Besök vid Klässbols linneväveri samt närvaro vid
Ingesunds Folkhögskola med anledning av skolans
100-årsjubileum _______________________________

12 Närvaro vid övningar vid Södra Skånska regementet
(P 7), Revingehed ______________________________

Närvaro vid Tumathorps 850-årsjubileum i Tommarp __

13 Gudstjänst i Storkyrkan __________________________

Riksmötets öppnande, Riksdagshuset _______________

Företräde för talmannen i norska Stortinget
Jörgen Kosmo med maka Anne-Lise Kosmo,
Prinsessan Sibyllas våning ________________________

Närvaro vid Konsert, Konserthuset _________________

14 –15 Inkommande statsbesök från Malaysia,
Stockholm____________________________________

16 –18 Årsmöte med World Scout Foundation, London ___

16 Invigning av De Svenska Historiedagarna 2005 _______

17/9 -18/10  Besök i Kina __________________________

19 Styrelsesammanträde i World Childhood Foundation
Tyskland, Berlin _______________________________

20 Lunch med förbandschefer för förband nedlagda
enligt försvarsbeslutet 2004 _______________________

Avskedsaudiens för Polens ambassadör Marek Prawda __

20 Mottagning av honorärkonsuler från Tyskland,
Schweiz och Österrike __________________________

Utdelning av Craafordpriset i astronomi
Kungl Vetenskapsakademien ______________________

Invigning av IPA-kongressen, ”12th International
Psychgeratric Association Congress” ________________

22 Högtidliga audienser: Botswana, Kuwait, Egypten, Italien

Invigning av Försvarshögskolans och Utrikes-
politiska Institutets nya byggnad ___________________

Närvaro vid föreställning av ”Mamma Mia”
till förmån för Mentor Sverige ____________________

25 Avskedsaudiens för Greklands ambassadör
mr Nicolaos Couniniotis ________________________

Avskedsaudiens för Schweiz´ ambassadör
mr Bernard Freymond __________________________

26 Närvaro vid Göteborgs synagogas 150-årsjubileum ____

27 Närvaro vid den inledande gudstjänsten i Uppsala
domkyrka följd av Kyrkomötets öppnande i
Uppsala universitets aula _________________________

Närvaro vid Musik på Slottets jubileumskonsert ______

28 –29  Temadagar om Folkhälsan, Linköping ___________

29 Utdelning av Marcus Wallenbergspriset, _____________

30 Förbandsbesök vid Skaraborgs flygflottilj (F7), Såtenäs __

Närvaro vid den inledande gudstjänsten i Uppsala
domkyrka följd av Kyrkomötets öppnande ___________

Närvaro vid konsert med Musik på Slottet ___________

Närvaro vid invigning av ”Barnahuset”, Linköping ____

OKTOBER

1 Utdelning av ”Årets Livsmedelsexportör”, Borgholm __

3 Diplomatmottagning____________________________

4 Möte och insamlingsmiddag för Mentor Foundation,
Vilnius, Litauen ________________________________

Audiens för Tjeckiens premiärminister Jiri Paroubek ___

5 Besök i Västernorrlands län _______________________

5 Styrelsesammanträde i Mentor Foundation,Vilnius,
Litauen. Besök på Mentor Litauen samt middag med
President Valdas Adamkus ________________________

6 Närvaro vid Värlsdnaturfonden WWF:s årsmöte, Natur-
historiska riksmuseet, Överlämnande av årets Pandabok _

Närvaro vid Företagarnas 100-årsjubileumfest ________

7 Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare ______

8 Närvaro vid Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverkets (SSHL) 25-årsjubileum ________________

9 Närvaro vid högmässan i Linköpings domkyrka _______

Avskedsaudiens för Tanzanias ambassadör James
Kateka, Prinsessan Sibyllas våning __________________

Avskedsaudiens för Islands ambassadör
Svavar Gestsson med maka Gudrun Agustdottir _______

12 Konselj ______________________________________

14 Närvaro vid ett ledarskapsseminarium arrangerat
av Svenska Scoutrådet, Kristianstad _________________

17 Audiens för Estlands president dr Arnold Rüütel ______

Företräde för professor Anders Karlqvist,
Polarforskningssekretariatet _______________________
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18 Audiens för Tjeckiens president Vaclav Klaus,
Prinsessan Sibyllas våning ________________________

19–20 Representationsjakt i Bergslagen ________________

20 Utdelning av Kunskapspriset, Nationalencyklopedin,
Stadshuset ____________________________________

22 Närvaro vid Stockholms Studentsångares 100-års
jubileumskonsert på Konserthuset _________________

24 Avtäckning av en byst av Folke Bernadotte i
Uppsala slott __________________________________

Möte med WWF 30-klubben _____________________

25 Audiens för talmannen för Australiens parlament,
mr David Hawker, Prinsessan Sibyllas våning _________

Närvaro vid TV-gala till förmån för Rosa Bandet______

26 – 27 Temadag: Brottslighet och brottsförebyggande
arbete, Malmö _________________________________

28 Närvaro vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens
högtidssammankomst ___________________________

31 Närvaro vid Olympisk Vinterfest 2005 på
Grand Hôtel, __________________________________

NOVEMBER

1 Närvaro vid ett seminarium arrangerat med
anledning av Stiftelsen Ymer –80: s 25-årsjubileum ____

2 Högtidliga audienser:Ecuador, Serbien och
Montenegro, Ryssland, Grekland __________________

Förhandsvisning samt invigning av utställningen
”Brödrafolkens väl”, Livrustkammaren ______________

Sammanträde i Drottning Silvias stiftelse för
Forskning och Utbildning _______________________

3 Representationsjakt i Halle-Hunneberg _____________

4 Närvaro vid start Volvo Ocean Race, Vigo, Spanien ____

(7 –12)  Statsbesök till Australien _____________________

14 Företräde för vice ordförande för Europeiska
Kommissionen Margot Wallström, HMK:s kontor _____

14–15  Temadag: Sverige 10 år i Europeiska Unionen _____

Utdelning av Swedish Arts and Business Awards 2005,
Kultur och Näringsliv på Moderna Museet __________

15 Audiens för Saudiarabiens biträdande försvarsminister
Prins Khled Bin Sultan __________________________

(17-19) Närvaro vid invigningen av en utställning
om Drottning Astrid, Bryssel _____________________

17 Invigning av Carl Larsson utställning, Kunsthalle i
München ____________________________________

(19 – 27)  Royal Technology Mission (RTM) till Indien ___

27 Närvaro vid högmässan samt information om församling-
sarbetet i S:ta Clara kyrka, Stockholm ______________

Utdelning av H.K.H. Prins Carl Philips pris vid
Stockholm International Horse Show i Globen _______

28 Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet ________

Besök på Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux,
Nockeby _____________________________________

Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs
Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap _________________

Närvaro vid Kungl. Musikaliska Akademiens
högtidsdag ____________________________________

29 Invigning av ett nytt Shoppingcenter i Töcksfors,
Värmland ____________________________________

Besök vid Lars Höglund AB i Årjäng, Värmland _______

Sammanträde i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileums-
fond för Forskning om Barn och Handikapp _________

Styrelsesammanträde i World Childhood Foundation ___

DECEMBER

1 Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs
50–årsfond för vetenskap, teknik och miljö __________

Sammanträde i Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur _______________________________

Närvaro vid 10-årsjubileet för Centrum för
Molekylär Medicin, Stockholm ___________________

Mottagande av NAITO-priset, Grand Hôtel, Stockholm

4 Invigning av Livgardets ombyggda stallar ____________

5 Styrelsesammanträde i Mentor Sverige Insamlingsstiftelse

Närvaro vid avslutningen av World Anti-Doping
Agency på Karolinska Institutet ___________________

6 Utdelning av StyrelseAkademiens utmärkelse
”Guldklubban för förtroendefullt ordförandeskap” ____

6 Audiens för Bulgariens premiärminister
mr Sergey Stanishev ____________________________

Tal ang. World Childhood Foundation vid
9th Tourism Summit, Berlin ______________________

8 Närvaro vid föreläsning i serien ”Framtiden globala
miljö- och samhällsfrågor” på Handelshögskolan,
Stockholm____________________________________

9 Besök vid övningen ”Viking 05” vid Livgardet och
Upplands regemente ____________________________

Företräde för ms Viviane Reding, EU-kommissionär
för informationssamhälle och media ________________

Utdelning av Prins Eugen medaljen ________________

10 Prisutdelning till vinnarna i Dagens Nyheters
nutidsorientering 2005 __________________________

Närvaro vid överlämnandet av 2005 års
Nobelpris, Stockholms Konserthus _________________

Bankett, Stockholms Stadshus _____________________

11 H.M. Konungens middag för Nobelpristagarna _______

12 Lunch med fredspristagarna mr ElBaradei och
ambassadör mr  Yukiaya Amano, IAEA ______________

14 Adventsgudstjänst, Slottskyrkan____________________

Jullunch ______________________________________

Avskedsaudiens för Marockos ambassadör
mrs Farida Jaïdi ________________________________

Avskedsaudiens för Sydkoreas ambassadör
mr Jung Young-jo ______________________________

16 Utdelning av utmärkelsen ”Svensk Kvalitet” till
Stora Enso i Fors, Dalarna ________________________

19 Företräde för miljöminister Lena Sommestad _________

20 Företräde för SOK ordförande Stefan Lindeberg och
SOK generalsekreterare Gunilla Lindberg för
information om VinterOS 2006 i Turin _____________

Närvaro vid Svenska Akademiens
högtidssammankomst på Börsen ___________________

26 Närvaro vid en minnesceremoni för
Tsunamioffren, Skansen, Sollidenscenen _____________
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Statsbesök 2005
Statsbesök från Lettland 31 mars – 1 april

Lettlands president Varia
Vike-Freiberga avlade
statsbesök i Sverige den
31/3-1/4.

I besöket ingick förutom
de sedvanliga
cermonierna och
galamiddagen på Kungl.
Slottet ett besök på
Moderna Museet, besök

vid Uppsala Universitet samt på Carolina Rediviva.
Presidenten och H.M. Konungen deltog i ett
Näringslivsseminarium och Presidenten besökte även
Kungliga Biblioteket.

Officiellt besök i Norge 10 – 11 juni

100-års markeringen av unionsupplösningen markerades
med ett officiellt besök  av Kungaparet och
Kronprinsesan i Norge 10-11 juni. Besöket inleddes med
invigning av Nya Svinesundsbron samt  invigning av
Nobels Fredssenter i Oslo. Besök på utställningarna
”Norge Sverige t/r” och ”Monarkiet og fotografier 1905
– 2005” på Rådhusgalleriet.  En utställning med
Bernadotteminnen på Oscarshall besöktes också. Besöket
avslutades med en lunch på Voksenåsen, Norges national-
gåva till Sverige som tack för hjälp under krigsåren.

Officiellt besök från Norge 1 – 2 september

100-års markeringen av unionsupplösningen markerades
med ett officiellt besök  av det norska Kungaparet och
Kronprinsen i Stockholm den 1-2 september

De Kungliga gästerna anlände till Stockholm med
Kongeskippet Norge.

Ett samtal om unionsupplösningen 1905 under medver-
kan av Karsten Alnaes, Rolf Ekéus och Herman Lind-
qvist i Bernadottebiblioteket följdes av ett besök på
Waldemarsudde där Kungen invigde utställningen ”Myt
och landskap – bortom unionens utanverk” samt av ett
besök i Kronprinsessan Märthas Kirke.

Den 2 september besöktes Mälsåkers slott, som köptes
1943 av den norska legationen. Där bedrevs utbildning
av norska poliser .

Statsbesök från Malaysia 14 – 16 september

Kung Yang Di-Pertuan
Agong XII och Drottning
Raja Tuanku Fauziah
avlade statsbesök  i Sverige
14-16 september.

I besöket ingick förutom
de sedvanliga cermonierna
och galamiddagen på
Kungl. Slottet besök på
Gripsholms slott och i
Mariefred samt hos
Ericsson i Kista.

Statsbesökets sista dag tillbringades i Göteborg med
besök på SKF samt Volvo

Statsbesök i Australien 7 – 12 november

Under statsbesöket i
Australien besökte
Kungaparet Canberra,
Sydney, Adelaide, Ulury
och Perth. Det omfattande
programmet innehöll bl.a.
ett besök på Australian
National University för ett
rundabordssamtal på temat
”Global Change and
Australia´s Environment”.
I Sydney besökte Kungen
bl.a. Astra Zeneca Australia
och Drottningen stude-
rade en ny implantat-
teknik för hörselskadade.

I Adelaide besökte
Kungaparet  National
Wine Centre. Där öppna-
des en fotoutställning,
”Herbarium Amoris - A
Tribute to Carl Linnaeus”, som ingår i Adelaides Bota-
niska trädgårds 150-årsjubileum.

I Ulury besökte Kungaparet Katu Tjuta, den berömda
nationalparken, och fick där information om
aboriginernas situation.

Statsbesöket avslutades i Perth bl.a. med ett besök på
Western Australia Maritime Museum.
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UTGIVEN AV:

Kungl. Hovstaterna
Kungl. Slottet

111 30 Stockholm
Tel. 08 - 402 60 00

www.kungahuset.se

Kungl. Slottet
Drottningholms slott
Gripsholms slott
Tullgarns slott
Kina slott
Strömsholms slott
Ulriksdals slott
Rosendals slott
Rosersbergs slott
Haga slott
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