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Stor officiell programverkSamhet
n fyra statsbesök genomförda, varav tre till utlandet
n representationsmiddagar, Nobelfirande, 
 Statsrådsluncher och skifteskonselj
n Nationaldagsfirande i malmö och på Skansen i Stockholm 

samt att kronprinsessan hade eget program i Sundsvall

koNuNgeN hylladeS på 60-årSdageN
n folklig hyllning och stor uppvaktning från hela Sverige 
n flera uppskattade seminarier kring ungt ledarskap 
 och utanförskap genomfördes
n representationsmiddagar av både
 offentlig och privat karaktär genomfördes

iNterNatioNell uppSkattNiNg för 
drottNiNgeNS Sociala eNgagemaNg 
n aktivt arbete för världens barn genom 
 World childhood foundation
n insatser mot ungdomars drogmissbruk 
 genom mentor international
n Stiftelsen Silviahemmet firade 10-årsjubileum

omfattaNde arbeteN 
vid StockholmS Slott
n Ny fasadbelysning vid Stockholms slott
n Nytt telefonisystem ”mobile extension” 
 ökar tillgänglighet och flexibilitet
n hovmarskalksflygeln renoverad 

aktivt miljöarbete vid 
kuNgliga hovStaterNa
n fastbränsleanläggning i bruk vid drottningholm
n alltfler miljöbilar vid hovstallet
n bergvärmepumpar ersätter oljepannor 
 inom kungl. djurgården

expaNderaNde viSNiNgSverkSamhet 
n utställningarna ”georg haupt - gustav iii:s hovscha-

tullmakare” och ”vår drottning - fest och vardag” drog 
stor publik

n fortsatta framgångar för föreläsningsserien 
 Slottet som historisk scen
n åtgärdsprogram för öka antalet besökare 
 till gripsholms slott
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carl xvi gustaf – Sveriges statschef

h.m. Konu ng Car l Xv i gustaf

Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

h.m. koNuNgeNS 
uppgifter Som StatSchef
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).

den 1974 införda regeringsformen (rf) stad-
gas att den som innehar Sveriges tron är rikets 
Statschef. den svenska monarken har huvudsak-

ligen ceremoniella och representativa plikter som 
”samlande representant och symbol för landet”. 

i rf sägs dessutom att konungen skall vara 
ordförande vid informations- och regeringsskif-
teskonseljer liksom vid sammanträden i utrikes-
nämnden.

han skall också öppna riksmötet. vidare gäl-
ler att monarken skall representera Sverige vid in-
kommande och utgående statsbesök samt ta emot 
utländska sändebud för ackreditering.

då konungen är förhindrad att fullgöra sina 
uppgifter som statschef exempelvis på grund av 
utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort in-
träder kronprinsessan victoria, prins carl philip 
eller prinsessan madeleine i nu nämnd succes-
sionsordning som tillfällig riksföreståndare.
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förSta halvåret 2006 kännetecknades i 
hovstaternas verksamhet av förberedelser inför 
jubileer, dels h.m. konungens 60-årsdag och dels 
h.m. drottningens 30 år som Sveriges drottning. 
jubileerna blev till manifestationer av monarkins 
djupa förankring hos svenska folket och av den 
uppskattning som möter kungaparet vid fullgö-
randet av sina plikter.

konungens 60-årsdag celebrerades under tre 
dagar och upptog traditionella inslag vid kungliga 
högtidsdagar såsom te deum, militära hedersbety-
gelser, sångarhyllning och uppvaktning av svenska 
och utländska dignitärer. av gåvor som varaktigt 
utökar vårt kulturarv bör nämnas det hederspor-
trätt målat av olle hamngren, som överlämnades 
av riksdag och regering samt det uruppförande 
av verk till jubileumskonserten som skrivits av 
jan Sandström på beställning av kungliga musi-
kaliska akademien. en insamling till allmännyttig 
verksamhet var likaså ett inslag i hyllningarna. på 
konungens önskemål ägnades denna insamling åt 
stöd till utbildning av unga ledare inom näringsliv, 
offentlig förvaltning och föreningsliv. insamlingen 
inbringade nästan 13 miljoner kronor och förval-
tas av konungens stiftelse ungt ledarskap.  

hennes majestäts 30 år som svensk drottning 
markerades främst med en utställning om hennes 
omfattande humanitära verksamhet och av klän-
ningar hon burit vid Nobelmiddagar. utställning-
en blev en stor publik succé och lockade många 
nya besökare till kungl. Slottet.

under året har förberetts och genomförts fyra 
statsbesök, varav tre utgående. Såväl förberedelser 
som genomförande har på traditionellt sätt skett i 
nära samarbete med utrikesdepartementet. Stats-
besökens form och innehåll är föremål för fortlö-
pande utvärdering.

det åligger kungl. hovstaterna att för allmän-
heten visa de slott och miljöer som är förknip-
pade med den svenska monarkins historia. denna 
visningsverksamhet finansieras av entréavgifter 
och överskott från slottsbodar. antalet besökare 
blev för 2006 rekordstort eller sammantaget cir-
ka 750 000 vid de kungliga slotten, därav cirka 
400 000 till Stockholms slott. ökningen från tidi-
gare år skall i första hand tillskrivas de båda upp-
skattade utställningarna ”vår drottning – fest 
och vardag” och ”georg haupt – gustav iii:s 
hovschatullmakare”.

den särskilda föreläsningsserie ”Slottet som 
historisk scen” som startades med anledning av 
kungl. slottets 250-årsjubileum 2004 har fått sin 
fortsättning under såväl 2005 som 2006. föreläs-
ningarna har blivit mycket populära och blivit ett 
värdefullt inslag i informationen om vårt kultur-
arv.

hänsynen till verksamhetens miljöeffekter har 
satt sin prägel också på kungl. hovstaternas ar-
bete. konungens engagerande intresse för dessa 
frågor påverkar både det externa och det interna 
arbetet. åtskilliga av konungens besök och fram-
trädanden berör miljöfrågor. hans miljöintresse 
ligger också bakom bland annat tillkomsten av 
fastbränsleanläggning vid drottningholm, berg-
värmepumpar vid kungl. djurgården och succes-
sivt utbyte mot mer miljövänliga bilar.

riksdagens anslag till kungl. hovstaterna 
fördelas i överensstämmelse med träffad över-
enskommelse med regeringen mellan verksam-
heterna i Slottsstaten respektive hovstaten. inom 
Slottsstaten är eftersläpningen i underhållet av 
värdefulla inventarier oförändrat besvärande. vid 
fördelningen av medel inom hovstaten ges de 
uppgifter prioritet som deras majestäter utövar 
för att representera Sverige. utrymmet för övrig 
verksamhet liksom medel för den kungafamiljens 
privata bruk har däremot successivt minskat.

hovstatens verksamhet - som omfattar all pro-
gramverksamhet, representation, ceremoniella 
och andra transporter, information och övergri-
pande ledning – sker till en kostnad som motsva-
rar cirka 5 kr per svensk invånare. drift och vård 
av de kungliga slotten med inventarier belöper sig 
till motsvarande belopp. jag tillåter mig hävda att 
det är belägg för effektiv förvaltning och gott ut-
byte av skattemedel.

Stockholm den 8 mars 2007

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

kungl. hovstaternas uppgifter kan delas upp i 
fyra verksamhetsområden:

n programverksamhet och representation
n vård och underhåll av kulturarv
n visningsverksamhet
n ledning med flera övergripande funktioner

ekoNomi
ekonomiskt är hovstaternas verksamhet uppdelad 
i tre delar:

hovStateN utgörs organisatoriskt av riks-
marskalksämbetet, hovmarskalksämbetet, h.m. 
drottningens hovstat, h.k.h. kronprinsessans 
hovstat, h.k.h. hertiginnan av hallands hovstat 
och h.m. konungens hovstall. hovstaten finan-
sieras med anslag från staten, det så kallade apa-
naget. hovstaternas anslag skall enligt överens-
kommelse med regeringen redovisas översiktligt.

SlottSStateN utgörs av husgerådskam-
maren med bernadottebiblioteket och Ståthål-
larämbetet med slottsförvaltningar. verksamheten 
finansieras dels av anslag, dels av intäkter från 
visningar av de kungliga slotten och försäljning i 
slottsbodar.

kuNgl. djurgårdeNS förvaltNiNg 
(kdf) är underställd Ståthållaren. verksamheten 
är självfinansierad genom hyror och arrenden. 
intäkter och kostnader skall långsiktigt balanse-
ras och eventuella överskott används uteslutande 
för en långsiktig och hållbar utveckling av kungl. 
djurgården.

under året erhöll kungl. hovstaterna 97,5 
(95,6) miljoner kronor i anslag från riksdagen, en 
ökning med 2 procent från föregående år. enligt 
överenskommelse med regeringen har 51 procent 
av anslaget eller 49,6 (48,6) miljoner kronor tillde-
lats verksamheten inom hovstaten och 49 procent 
eller 47,9 (47,0) miljoner kronor verksamheten 
inom Slottsstaten. intäkter från visningsverk-
samhet och försäljning uppgick till 47,2 (38,2) 
miljoner kronor och har i sin helhet finansierats 
verksamhet tillhörande Slottsstaten. resultatet för 
kungl. djurgårdens förvaltning uppgick till 0,6 
(-2,8) miljoner kronor. Se vidare Slottsstatens och 
kdf:s bokslut.

kungl. hovstaterna

AnslAgsutveckling exklusive engångsbelopp

Belopp i mkr 2002	 2003	 2004	 2005	 2006
Hovstaten 42,4 46,7 48,2 48,6 49,6
Slottsstaten 41,1 44,9 46,3 47,0 47,9
Förändring från föregående år (%) 1,1 9,7 3,3 1,1 2,0
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OrdinArie	AnslAg
Kungl. Hovstaterna 2002-2006

Under hösten renoverades golven i Gästvå-
ningen. Här studerar Konungen intresserat 
arbetet. Foto: Åke Ericson

Vid representationsmiddagarna är det 
viktigt att stolarna står absolut rakt. Här 
måttas avståndet mellan stolarna av 
Husgerådskammarens tekniker Sven Erik 
Jansson och Håkan Lundblad. 
Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna
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aNvÄNdNiNg av medel 
iNom hovStateN
den del av anslaget som finansierar hovstaten 
har i internbudgeten fördelats på de olika organi-
satoriska enheterna. huvuddelen av kostnaderna 
utgörs av löner, inklusive sociala avgifter. de sam-
manlagda kostnaderna för verksamheten inom 
hovstaten har fördelats enligt följande:

- 28 procent för sådan övergripande ledning som 
organisatoriskt faller inom riksmarskalksämbetets 
ansvarsområde. de staber och funktioner som in-
går i ämbetet betjänar hovstaternas alla verksam-
hetsdelar.
- 26 procent för sådan verksamhet som organi-
satoriskt faller inom hovmarskalksämbetets an-
svarsområde, främst officiell representation och 
resor.
- 21 procent för sådan verksamhet som organisa-
toriskt faller inom ansvarsområdet för drottning-
ens hovstat, främst kostnader för den personal 
som tjänstgör i kök och servering vid den officiella 
representationen på kungl. Slottet och drottning-
holms slott.
- 6 procent för sådan verksamhet som organisato-
riskt faller inom ansvarsområdet för kronprinses-
sans hovstat, främst löner till personal.

- 19 procent för sådan verksamhet som organi-
satoriskt faller inom hovstallets ansvarsområde, 
varav cirka hälften av kostnaderna utgörs av cere-
moniella transporter.

medarbetare
kungl. hovstaterna hade under året sammanlagt  
209 tillsvidareanställda medarbetare, motsva-
rande 194 heltidstjänster. därutöver anlitas varje 
år ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag, 
bland annat i samband med representations- och 
galamiddagar och under sommarsäsongen i par-
kerna och i visningsverksamheten. dessa insatser 
motsvarar cirka 60 heltidstjänster på årsbasis och 
har under 2006 engagerat cirka 500 personer.

Som ett led i kompetensutvecklingen inom 
hovstaterna, anordnas kontinuerligt seminarier 
och föreläsningar, framför allt i ämnen med his-
torisk och kulturell anknytning. vidare genomförs 
utbildningar och kurser i ämnen som berör ar-
betsorganisation, ledarskap och arbetsmiljö.

hovstaterna arbetar aktivt med förebyggande 
insatser för att minimera riskerna för ohälsa. alla 
medarbetare omfattas av det avtal med ett hälso-
vårdsföretag som kungl. hovstaterna tecknat. 
företaget anlitas framför allt i förebyggande syfte, 
bland annat med ergonomisk översyn av arbets-
platser och för riskbedömningar, men även för 
individuella hälsobefrämjande insatser. varje år 
erbjuds också motionsbidrag för egna aktiviteter. 
Sjukfrånvaron var 3 procent, jämfört med ett ge-
nomsnitt i landet på drygt 3,4 procent (Scb, år 
2006). en förklaring till de mycket låga ohälsota-
len är att hovets medarbetare har ett stort engage-

MedArbetAre

 2006	 2005	 2004	 2003	 2002
Antal tillsvidareanställda 209 200 203 203 208
Andel kvinnor, procent 50 50 53 53 50,5
Andel män, procent 50 50 47 47 49,5
Snittålder 51 50,3 49,6 49,2 48,5
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 3,0 3,3 3,9 - -

Antal tillsvidareanställda 
omräknade till
Heltidstjänster

Musikkåren på väg till Högtidliga audienser. 
Foto: Alexis Daflos.

Konungen på besök i stormhärjat område i 
Småland. Foto: Hans Runesson/Scanpix.

Familjefotografering på födelsedagen.
Foto: Alexis Daflos, Kungl. Hovstaten.
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OrgAnisAtiOn

mang och intresse för sina arbetsuppgifter och en 
stimulerande arbetsmiljö.

uNika yrkeN och yrkeSkuNSkaper
i kungl. hovstaternas uppgift att representera, 
vårda och visa ett levande kulturarv ställs höga 
krav på medarbetarna. varje medarbetare bidrar 
med sin yrkesroll och sin specifika kunskap till 
att konungen och kungafamiljen kan genomföra 
sina representativa plikter med hög kvalitet och 
på ett framgångsrikt sätt. Stor yrkeskunskap och 
engagemang krävs också för att vårda och visa 
upp kulturarvet idag och i framtiden. vid kungl. 
hovstaterna arbetar ett stort antal kvalificerade 
specialister som representerar unika yrken och 
specialiserade hantverk. här ligger därför ett stort 
ansvar för bibehållande och utveckling av dessa 
kompetenser. vidare ställer den kungliga repre-
sentationen krav på integritet, stor noggrannhet 
och känsla för hög kvalitet.

många av de administrativa uppgifterna har 
rationaliserats och effektiviserats, men majoriteten 
av arbetena är hantverks- och handarbeten som 
inte kan ersättas med modern teknik. överföring 
av kompetens över tiden kräver därför kontinui-
tet, långsiktighet och planering. i många fall sker  
kompetensöverföringen genom praktik eller ”on 
the job-training”. en stor del av den specifika 
kunskap som finns kring hur ett hov represente-
rar, förvaltas och utvecklas går därför traditions-
enligt i arv från äldre medarbetare till yngre.

H.M.	kOnungen

riksmarskalken

H.M. Konungens stab H.M. Konungens Råd 
för Hovstaterna
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under ledning av riksmarskalken fi nns en led-
ningsgrupp, som utgörs av cheferna för de olika 
ämbetena och stabsavdelningarna. inom riks-
marskalksämbetet fi nns kansli, personalavdelning, 
ekonomiavdelning, informationsavdelning. Även 
ansvaret för den ceremoniella musiken ligger inom 
ämbetet. vidare innehåller ämbetet ett antal funk-
tioner som står till konungens förfogande. det är 
överhovmästarinnan, som medverkar vid statsbe-
sök 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 som 
består av en överhovpredikant, pastor i hovför-
samlingen, hovpredikanter och en slottsorganist. 
hovförsamlingen är en icke-territoriell församling 
inom Svenska kyrkan. vidare ingår läkarstaten 
med en förste livmedici, livmedikus och hovtand-
läkare.

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 hovkalen-
dern samt förbereder och medverkar vid medalj-
förläningar, vilka redovisas på sidan 40-41.

informationsavdelningen har handlagt ett stort 
antal ärenden från såväl massmedia som allmän-
het. mängden förfrågningar om intervjuer och 
ut talanden av kungafamiljen har ökat under 
året. Speciellt många förfrågningar inkom till
ko nungens 60-årsdag. Sammanlagt medverkade 
ko nungen i ett fyrtiotal intervjuer med journalis-
ter från såväl Sverige som övriga europa.

alltmer information läggs upp på webbplatsen, 
www.kungahuset.se, och till födelsedagen skapa-
des också en speciell ”födelsedags-site” med bil-
der och information.

konungens 60-årsfi rande bevakades av ett 
stort antal journalister och fotografer från hela 
europa. Samtlig pressinformation fanns på hovets 
webbplats, något som rönte stor uppskattning. 
uds pressrum fungerade som ”presscenter” och 
var även behjälplig med transporter. 

de båda stora utställningarna ”vår drottning 
fest och vardag” samt ”georg haupt – gustav iii:s
hovschatullmakare ” fi ck också stor exponering 
i media. bland annat gjorde Svt ett 30 minuter 
långt program om utställningen  ”vår drottning 
– fest och vardag”.

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

MILITÄRMUSIK
Förutom militärmusik vid högvaktsavlösningarna är det 
militärmusik vid samtliga högtidliga audienser. Det är 
en välbevarad musiktradition med rötter tillbaka i tiden 
ända till Vasakungarnas hov.

SLOTTSKyRKAN
Slottskyrkans musikverksamhet omfattar gästande 
körer, solister, instrumentalister och egna körensembler 
vid gudstjänster och konserter. Sommartid konserterar 
gästande organister och slottsorganisten vid den re-
konstruerade 1700-talsorgeln.

musik vid hovet

Foto: Alexis Dafl os/Kungl. Hovstaterna
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Chefsgruppen fr. v: Statsfru Kirstine von Blixen-vFinecke, förste hovmarskalk Johan Fischerström, hovstallmästare Mertil Melin, personalchef Gun-Britt Fling-
dal, överintendent Bengt Telland, riksmarskalk Ingemar Eliasson, hovmarskalk  Elisabeth Tarras-Wahlberg, överintendent Agneta Lundström, 
ståthållare Lennart Ahlgren, kanslichef Christer Lignell (adjungerad), informationschef Nina Eldh, stabschef Frank Rosenius. Foto: Clas-Göran Carlsson.

musik vid hovet RIDDARHOLMSKyRKAN
Riddarholmskyrkan erbjuder under sommartid konserter 
arrangerade av Riksmarskalksämbetet.

RIKSSALEN OCH LEJONBACKEN
Vid kungliga högtider, utställningar och olika repre-
sentativa uppdrag ordnas musikinslag och konserter. I 
samband med Riksdagssupén inbjöds riksdagsledamöter 
och tjänstemän till ett inledande Divertissement i Riks-
salen. Där medverkade bland annat hovsångare, Arméns 
Musikkår, solister, instrumentalister och Kungl. Hovstater-
nas och Riksdagens personalkörer. Programmet speglade 
vårt lands musikaliska mångfald och innefattade också 
uruppförande av ny musik.

ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och 
redovisning för hovstaten, Slottsstaten, kungl. 
djurgårdens förvaltning samt kungahusets pri-
vata ekonomi. inom avdelningen handläggs även 
frågor rörande Solliden och Stenhammar och för 
ett flertal stiftelser som genom åren tillkommit ge-
nom insamlingar i samband med kungliga bemär-

kelsedagar. Stiftelserna delar ut avkastningen till 
olika allmännyttiga ändamål. Stiftelsernas verk-
samhet redovisas i särskild ordning.

personalavdelningen ansvarar för personal- 
och lönehanteringen samt kompetens- och rekry-
teringsfrågor inom hovstaten, Slottsstaten och 
kungl. djurgårdens förvaltning.

Foto: Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna
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det ceremoniella arbetet utgår från konungens 
uppgift att vara en samlande symbol och represen-
tant för Sverige. till uppgiften hör att represente-
ra Sverige bland annat i samband med statsbesök. 
till de årligen återkommande officiella program-
punkterna hör dessutom att konungen öppnar 
riksmötet, tar emot utländska ambassadörer vid 
högtidliga audienser och deltar tillsammans med 
den övriga kungafamiljen i Nationaldagsfirandet. 

konungen och kungafamiljen fick i genom-
snitt cirka 110 förfrågningar varje månad om 
deltagande i olika sammanhang. under året re-
gistrerades 1 334 (1 192) förfrågningar. det stora 
antalet förfrågningar kan ses som ett uttryck för 
den stora uppskattning som det svenska folket hy-
ser för konungens och kungafamiljens arbete för 
Sverige.

konungen deltog själv i 124 olika program-
punkter under året och i 67 tillsammans med 
drottningen. ett statsbesök omfattar ett stort antal 
programpunkter och när detta beaktas stiger an-
talet genomförda arrangemang till 137 för kon-
ungen och 103 tillsammans med drottningen.

omfattningen av de representativa insatserna 
ställer stora krav på hovstaternas organisation och 
dess medarbetare. hovmarskalksämbetet arbetar 
med sex till åtta månaders planeringshorisont för 
den kungliga programverksamheten. i planerings-
arbetet tas särskild hänsyn till att kungafamiljen 
vill besöka alla delar av Sverige i sina officiella 
program. den internationella representationen 
planeras i samråd med regeringskansliet och ud. 
Samtliga förfrågningar och inbjudningar föredras 
vid planeringsmöten och. handläggs individuellt. 
för att ytterligare effektivisera planerings- och 
uppföljningsarbetet vid ämbetet ska ett nytt dato-
riserat verksamhetsplaneringssystem att anskaffas 
under 2007.

Stor folklig hyllNiNg 
på koNuNgeNS 60-årSdag
konungens 60-årsdag manifesterades med ett 
omfattande program över tre dagar. Som födel-
sedagsgåvor fick konungen ett antal seminarier 
som bland annat genomfördes i bernadottebiblio-
teket. Seminarierna rörde frågor som konungen 
har särskilt intresse för, däribland frågor om mil-
jö, ungdomars villkor och ledarskap. i samband 
med födelsedagen instiftades en fond för ”ungt 
ledarskap”. fondens syfte är att ge unga männis-
kor studiemöjligheter för att bli goda ledare. den 
administreras med hjälp av scoutrörelsen. det 

hovmarskalksämbetet
Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genom-
förande av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representa-
tion i form av statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, 
mottagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med 
mera.
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arrangerades även ett seminarium kring ungdo-
mars vardag av fryshuset och ”lugna gatan”. 
under högtidsfirandet gavs möjlighet för alla att 
uppvakta jubilaren. konungen mottog hyllningar 
från tusentals människor på lejonbacken varefter 
kungafamiljen färdades med hästkortege genom 
Stockholm till regeringens lunch i Stockholms 
stadshus. en officiell galamiddag med konsert 
i rikssalen anordnades på kungl. Slottet för ett 
stort antal gäster. festligheterna inleddes med en 
privat middag på drottningholms slott.

StatSceremoNiella uppdrag
de förnämsta besöksutbytena i internationella 
sammanhang är statsbesök. beslut om statsbesök 
tas av regeringen. konungen har tillsammans med 
drottningen genomfört fyra statsbesök: ett in-
kommande från botswana och tre utgående stats-
besök till turkiet, kina och kanada. varje statsbe-
sök innefattar ett stort förberedelsearbete med ett 
intensivt samarbete med bland annat ambassader, 
ud och representanter från värdlandet. arbetet 
innebär omfattande planering, avstämning av be-
söksprogram och förbesök. Statsbesöket i kina 
sammanföll tidsmässigt med den svenska ostin-
diefararen götheborgs ankomst till kanton och 
var samtidigt en stor näringslivssatsning.

inkommande statsbesök genomförs oftast un-
der tre dagar och innefattar välkomstceremoni, 

kortege, mottagande tillsammans med regeringen 
på inre borggården, utbyte av gåvor samt repre-
sentationsmåltider. ett program genomförs i Sve-
rige vid statsbesöken, anpassas till den gästande 
statschefens önskemål. vid statsbesöken knyts och 
befästs viktiga kontakter mellan Sverige och det 
gästande landet på olika nivåer i samhället. vid 
statsbesök i medför konungen egen personal och 
egen utrustning för att skapa en svensk inramning 
och på ett värdigt sätt representera Sverige och 
svenska traditioner vid mottagningar och svars-
middagar. 

konungen har under året mottagit 38 utländ-
ska ambassadörer som överlämnat sina kreditiv-
brev vid sammanlagt 9 audienstillfällen. vid au-
dienserna färdas de utländska ambassadörerna 
med hästanspänd galavagn från ud till kungl. 
Slottet.

17 avgående ambassadörer mottogs i samband 
med avskedsaudienser.

konungen öppnade traditionsenligt på tal-
mannens uppdrag 2006/2007 års riksmöte. på 
Nationaldagen gjorde kungaparet traditionsenligt 
besök ute i landet, detta år i malmö. Senare på 
kvällen deltog kungafamiljen i Nationaldagsfiran-
det på Skansen. kvällen avslutades med mottag-
ning för bland annat den diplomatiska kåren på 
kungl. Slottet.

konungen och kungaparet har i samband med 

hovm arsK a lKsä mbetet

0

300

600

900

1 200

1 500

20062005200420032002

Antal genomförda uppdrag
Konungen  137
Konungen och Drottningen 103

AntAl	förfrågningAr	
2002-2006

Konungen och Kronprinsessan vid Skiftes-
konseljen den 4 oktober.
På bilden syns även utrikesminister Carl 
Bildt, näringsminister Maud Olofsson och 
Riksdagens talman Per Westerberg.
Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix.

Kungaparet anländer till Riksmötets 
högtidliga öppnande.
Foto: Bertil Ericsson/Scanpix.

Konungen på besök hos Hemvärnet i 
Kalmar-Karlskrona.
Foto: Ulf Ivarsson / Hemvärnet.
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Ceremonistaten heter den del av Hovmarskalksämbe-
tet som svarar för ceremonier vid statsbesök, offi  ciella 
middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar 
och annan offi  ciell representation samt vid kungliga dop, 
vigslar och jordfästningar.
I ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, 
ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, kabinetts-
kammarherrar och kammarherrar. De representerar olika 
delar av samhället och tjänstgör vid behov.

ceremonistaten

offi ciella besök därutöver mottagit ett stort antal 
utländska gäster, däribland japans, lettlands och 
litauens premiärministrar, estlands och polens 
presidenter samt eu:s utrikespolitiske talesman 
javier Solana.

repreSeNtatioNSmiddagar
två stora representationsmiddagar, utöver gala-
middag i samband med konungens 60-årsdag, 
genomfördes. till dessa bjuds representanter från 
riksdag och regering, myndigheter, kommuner, 
landsting samt näringsliv och kultur, såväl cen-
tralt, regionalt som lokalt. Även representanter 
från den diplomatiska kåren inbjuds. den ny-
valda riksdagen och riksdagens verk inbjöds un-
der hösten till riksdagssupé. dessutom förekom 
konseljluncher, statsrådsluncher och Nobelmid-
dag. i samband med regeringsskiftet inbjöds till 
avskedsluncher dels för avgående regering, dels 
för avgående talmän. den nya regeringen inbjöds 
till lunch i samband med skifteskonseljen. under 
2006 var sammanlagt 1 600 personer inbjudna 
till dessa arrangemang. traditionellt utövar kon-
ungen sin representation för inbjudna svenska och 
utländska gäster även i form av jakter med åtföl-
jande måltider.

övrig programverkSamhet
under året genomfördes under konungens ord-
förandeskap två informationskonseljer och fyra 
sammanträden med utrikesnämnden. därutöver 
har deras majestäter inbjudit enskilda statsråd till 
arbetsluncher.

för att skapa ytterligare möjligheter att sätta 
sig in i aktuella samhällsfrågor har sedan några år 
arrangerats så kallade ”temadagar”. under året 
anordnades bland annat seminarier om stress, 
utbrändhet och återhämtning, värderingar och 

atti tyder i Sverige, om tbc och om framtidens 
kommunikationer. i uppsala anordnades ett semi-
narium kring carl von linné inför det stundande 
300-årsjubileet under 2007.

konungen gjorde ett fl ertal besök hos för-
svarsmakten och deltog som observatör vid en 
övning i Småland. han besökte även Småland 
under vintern för att följa upp effekterna av stor-
men ”gudrun”. kungaparet var närvarande vid 
de olympiska vinterspelen i turin och deltog i 
uppvaktningen när den thailändske kungen fi ra-
de 60-årsjubileum på tronen. konungen invigde 
den nya svenska ambassaden i Washington ”Swe-
den house”. i samband med det besöket inbjöds 
kungaparet till lunch hos presidentparet bush. i 
New york deltog konungen i svensk-amerikanska 
handelskammarens 100-årsjubileum med sym-
posium och avslutande galamiddag. i september 
besökte kungaparet vasa i finland som fi rade 
400-årsjubileum.

konungen stod i mars månad som värd för en 
lunch för medlemmarna i club de madrid, vars 
medlemmar är före detta presidenter och pre-
miärministrar från olika länder. kungaparet har 
också vid ett antal tillfällen mottagit svenska ho-
norärkonsuler från olika delar av världen. i slutet 
av året deltog konungen i en aktivitet arrangerad 
av fryshuset och ”lugna gatan” i Stockholm till-
sammans med ett stort antal ungdomar med in-
vandrarbakgrund.

konungen är sedan många år starkt engagerad 
i World Scout foundation och under året deltog 
han i 3 möten med dess ledning. 

Även WWf (världsnaturfonden) och de 
kungliga vetenskapsakademiernas arbete har 
konungen, liksom under tidigare år, tagit aktiv 
del av.

“Löparen“ och “Jägaren”. Plymen på Löpa-
rens mössa härstammar från drottning 
Desiderias tid. Den första Bernadottedrott-
ningen var mycket liten till växten och för 
att hon skulle synas i folkvimlet utrustades 
hennes lakej med en extra hög plym.
Foto: Alexis Dafl os.

“Kammarherrenyckeln” är numera en del 
av uniformen. Foto: Alexis Dafl os, Kungl. 
Hovstaterna
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h.m. drot t ningens hovstat

vid sidan av kungaparets gemensamma program 
har drottningen ett omfattande eget program. 
drottningen deltog i 42 arrangemang och 67 till-
sammans med kungen. ett statsbesök omfattar ett 
stort antal programpunkter och när detta beaktas 
stiger antalet genomförda arrangemang till 56 och 
103 tillsammans med konungen. bland de ge-
mensamma uppdragen är statsbesöken de mest 
omfattande. i dessa sammanhang har även drott-
ningen många separata program såsom besök på 
hem för handikappade, åldringsvård, barnhem 
eller seminariedeltagande i den sociala sektorn. 
drottningen har också deltagit aktivt i flera av de 
temadagar som konungen tagit initiativ till (se 
även avsnittet om hovmarskalksämbetets verk-
samhet).

drottningen firade 30 år som Sveriges drott-
ning, vilket bland annat uppmärksammades med 
en mycket uppskattad utställning ”vår drottning 
– fest och vardag” i vita havet. bland övriga ut-
ställningar som drottningen invigt under året kan 
nämnas caspar david friedrich-utställningen i 
essen, astri taube-utställningen på röhska mu-
seet i göteborg samt blomsterutställningen ”upp 
amaryllis” på drottningholms slott. 

för sitt djupa engagemang för de svaga i sam-
hället mottog drottningen i november det presti-
gefyllda ”ehren-bambipriset” i samband med en 
galatillställning i Stuttgart.

drottningen har genom sitt beskyddarskap för 
bland annat riksförbundet för astma och allergi, 
första majblommans riksförbund, rädda bar-
nens riksförbund, barncancerfonden Stiftelsen 
frimurare barnhuset, Stiftelsen livslust, brotts-
offerjourernas riksförbund, Svenska Stiftelsen 
ostindiefararen götheborg, drottningholmstea-
terns vänner och Nationalmusei vänner haft fö-

reträden och/eller deltagit i av dem arrangerade 
evenemang. drottningen besökte lettland i sam-
band med att Stiftelsen livslust firade 10-årsjubi-
leum. vid detta tillfälle gav Svenska ambassaden 
en middag för drottningen, lettlands president 
och viktiga politiker inom den sociala sektorn.

Stiftelsen World childhood foundation grun-
dades 1999 av drottningen för att värna barns 
rätt till en trygg barndom och särskilt arbeta för 
bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta 
miljöer över hela världen. man fokuserar i första 
hand på att hjälpa gatubarn, unga mammor och 
att arbeta mot sexuellt utnyttjande och exploate-
ring, inklusive handel med barn för sexuella än-
damål. tillsammans med drottningen har fjorton 
företag, stiftelser och privatpersoner gått in som 
medstiftare. dessutom har childhood systemati-
serat arbetet med stora sponsorer och samarbets-
partners genom så kallade major partneravtal. 

h.m. drottningens hovstat 
H.M. Drottningens hovstat har till uppgift att 
svara för förberedelser, genomförande och 
uppföljning av Drottningens många engage-
mang i angelägna frågor. Till hovstaten hör 
också det kungliga hushållet på Stockholms 
och Drottningholms slott. Vidare är Prins Carl 
Philips och Prinsessan Madeleines gemensam-
ma studiehandledare knuten till Hovstaten.

Drottningen får en kram vid besöket i Jori-
elskolan. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
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childhood stödjer cirka 90 projekt i 15 länder och 
cirka 300 000 barn och ungdomar nås direkt eller 
indirekt genom de olika projekten.

Som hedersordförande i World childhood 
foundation har drottningen deltagit i styrelsens 
möten, olika insamlingsevenemang och semina-
rier i Sverige, brasilien, tyskland och uSa. drott-
ningen har dessutom under året gjort ett fl ertal 
projektbesök bland annat i brasilien, tyskland, 
ukraina och New york. 

1994 grundades mentor foundation på ini-
tiativ av drottningen, som är hedersledamot i 
mentor Sverige och hedersordförande i mentor 
international. Stiftelsen arbetar med att förhindra 
drogmissbruk bland ungdomar. för närvarande 
fi nns mentor i Sverige, belgien, Storbritannien, 
tyskland, colombia, litauen, belgien, uSa 
samt mentor arabia. mentor Sverige praktiserar 
en framgångsrik modell där anställda vid företag 
under ett år är mentorer för unga skolelever som 
behöver stöd från vuxna. man har olika modeller 
som är anpassade till respektive lands kultur. 

drottningen har deltagit i ett fl ertal styrelse-
sammanträden i Sverige, i génève och New york 
under året. i maj deltog drottningen i en insam-
lingsgala i london till förmån för mentor.

Stiftelsen Silviahemmet, där drottningen är 
ordförande, fi rade 10-årsjubileum. Stiftelsen främ-
jar vetenskaplig forskning och bedriver undervis-
ning, utbildning och vård inom demensområdet. 

den åttonde kullen Silviasystrar påbörjade en 40-
poängs internetbaserad utbildning under året.
Sophiahemmet ansvarar för denna utbildning och 
bistår här med sakkunskap, marknadsföring och 
praktik. Silviahemmet håller dessutom utbildning 
för vårdpersonal från hela landet liksom anordnar 
regelbundna vårdseminarier. drottningen har va-
rit aktiv i såväl alla styrelsemöten som seminarier 
under året. 

den av drottningen initierade insamlingen för 
jordbävningsoffren i pakistan fortsatte under 2006 
och via organisationen aapki kunde kungaparet 
glädja sig åt att man lyckats fi nansiera drygt 140 
timrade stugor från Sorsele för leverans till en-
samma mödrar med barn i jordbävningsområdet.

det kuNgliga huShållet
de kungliga hushållen arbetar med att förbereda 
och genomföra kungaparets offi ciella represen-
tation i form av mottagningar, luncher, middagar 
samt banketter på kungl. Slottet och utomlands 
i samband med statsbesök. hushållet har an-
svaret för vård och underhåll av glas, silver och 
porslin i samband med representationstillfällena. 
mycket arbete läggs på dukning och blomsterar-
rangemang liksom på matlagning och servering. i 
samråd med kungaparet fastställs menyer och de-
korationer. cirka 1 600 personer fi ck under året 
åtnjuta gästfriheten på Slottet och under statsbe-
sök utomlands.

På Nobeldagen träff ade Drottningen tra-
ditionsenligt vinnarna i Dagens Nyheters 
nutidsorientering. Foto: Scanpix
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hovStateNS verkSamhet
hovstaten, som inrättades år 2004, har till upp-
gift att planera och medverka i genomförandet av 
kronprinsessan victorias, prins carl philips och 
prinsessan madeleines representativa arbete. verk-
samheten leds av en hovmarskalk och omfattar i 
övrigt en sekreterare. Som stöd i sin utbildnings-
planläggning har kronprinsessan en dessutom en 
studiehandledare anställd på halvtid. kansliet har 
under året flyttat till nyrenoverade och samman-
hängande lokaler i kungl. Slottet.

år 2006 har kännetecknats av hög aktivitet 
med omfattande planeringsarbeten för studiebe-
sök, företräden och resor. 

kronprinsessan får många förfrågningar från 
regeringskansliet att delta i Sverigefrämjande akti-
viteter runt om i världen. dessa prioriteras varefter 
planering och genomförande sker i nära samarbe-
te med ud. hovstaten har dessutom handlagt 356 
(342) separata förfrågningar om deltagande från 
kronprinsessan och de kungliga ungdomarna. i 

linje med den höga servicenivå och det personliga 
bemötande som eftersträvas vid de kungl. hov-
staterna, behandlas varje förfrågan om deltagande 
personligt och besvaras oftast skriftligen, oavsett 
om medlemmar av kungafamiljen har möjlighet 
att delta eller ej. då 2006 varit ett studieinriktat 
år har dock kronprinsessans och de kungliga 
ungdomarnas offentliga framträdanden i viss mån 
minskat. bland annat påbörjade kronprinsessan 
under hösten ud:s ettåriga diplomatprogram.

kroNpriNSeSSaNS 
officiella program
vid sidan av de statsceremoniella uppdragen i 
samband med riksmötets öppnande, inkommande 
statsbesök deltog kronprinsessan i flera officiella 
sammanhang. för första gången hade hon ett eget 
program på Nationaldagen och besökte Sunds-
vall under dagen. därefter deltog hon tillsam-
mans med kungafamiljen i firandet på Skansen 
i Stockholm. kronprinsessans födelsedag den 14 

h.k.h. kronprinsessans hovstat 
tillika hovstat hos hertigen av värmland 
och hertiginnan av hälsingland och gästrikland

h.K.h. K ronPr insessa ns hovstat

Kronprinsessans hovstat, tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsing-
land och Gästrikland ansvarar för ärenden som rör de Kungliga ungdomarnas officiella uppdrag.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip mötte 
Ostindefararen Götheborg vid dess 
ankomst till Shanghai. 
Foto: Leif R Jansson/Scanpix
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juli firades traditionsenligt på Solliden och i borg-
holm. i samband med festligheterna delades årets 
victoriastipendium ut till skidskytten anna carin 
olofsson och skidsprintern björn lind.

under vintern deltog kronprinsessan med 
stort intresse i vid konferensen ”folk och för-
svar” i Sälen. kronprinsessan, som är ledamot i 
ipc (international paralympic committee) ho-
norary board, var närvarande vid paralympics i 
turin. hon gjorde också ett besök i brasilien i rio 
och Sao paolo, i Sverigefrämjande syfte i samband 
med volvo ocean race.

kronprinsessan victoria och prins carl philip 

var ombord när fartyget götheborg seglade in i 
centrala Shanghai tillsammans med representan-
ter för göteborgs kommun och företrädare för 
svenskt näringsliv. kronprinsessan och prinsen 
deltog också i flera Sverigebefrämjande aktivite-
ter under det korta besöket i Shanghai. i novem-
ber reste kronprinsessan till paris för att främja 
svenska intressen i samband med att Svenska 
klubben firade 100 år.

i syfte att fördjupa sina kunskaper om verk-
samheterna vid de kungliga slotten besökte kron-
prinsessan tullgarn och gripsholm under våren, 
följt av besök på Strömsholm och rosersberg un-
der sensommaren. kronprinsessan och prins carl 
philip fanns också på plats i göteborg i samband 
med målgången i volvo ocean race.

i egenskap av hertiginna av västergötland pas-
sade kronprinsessan på att besöka hertigdömets 
västligaste punkt, vinga, i augusti. hon var närva-
rande vid em i friidrott i göteborg under några 
dagar.

under Nobelveckan tog kronprinsessan emot 
”unga forskare” i bernadottebiblioteket. mötet 
skedde runt det bord som används av Nobelpris-
tagarna i tv-programmet ”Snillen spekulerar”, 
vilket uppskattades inte minst av de unga forskar-
na. hon deltog också, liksom övriga kungafamil-
jen, i Nobelfesten och i kungaparets traditionella 
middag för Nobelpristagarna på Slottet den 11 
december.

h.K.h. K ronPr insessa ns hovstat

Det svenska Curlinglandslaget blev bronsmedaljörer vid Paralympics 2006.
Foto: Hans Säfström.

Kronprinsessan och 2006 års mottagare av ”Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne” Katherine Paterson.
Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.

Kronprinsessan i samtal med
Christer Fuglesang från rymden.
Foto: Lars Pehrson/Scanpix
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h.K.h. K ronPr insessa ns hovstat

priNSeSSaN madeleiNeS
officiella program
Även för prinsessan madeleine har studier och 
praktikarbete begränsat möjligheterna att delta i 
representativa uppdrag. bland de ceremoniella 
programpunkterna kan nämnas deltagande vid 
bland annat riksmötets öppnande, Nationaldags-
firandet på Skansen och Nobelfestligheterna.

prinsessan madeleine slutförde under våren 
sin filosofie kandidatexamen vid Stockholms uni-
versitet. under våren tillbringade hon en period 
i New york och praktiserade vid uNicef, där 
hon också deltog tillsammans med kungaparet i 
ett World childhood foundation (Wcf) evene-
mang. hon fortsatte under hösten fortsatt att stu-
dera på halvtid vid Socialhögskolan i Stockholm. 
Studierna kombineras med halvtidsarbete vid 
Wcf:s kontor, ett arbete som har medfört studie-
resor till bland annat kiev, S:t petersburg, beijing 
och Shanghai.

priNS carl philipS 
officiella program
prins carl philip slutförde under våren sin tvååri-
ga utbildning i grafisk design vid forsbergs Skola i 
Stockholm. bland de ceremoniella programpunk-
ter som prinsen deltog i under året kan nämnas 
riksmötets öppnande, inkommande statsbesöket 
från botswana, Nationaldagsfirandet på Skansen 
och vid Nobelfestligheterna.

prinsen har i egenskap av beskyddare av volvo 
ocean race besökt vigo i Spanien, varifrån star-
ten skedde och göteborg i samband med mål-
gången. 

under hösten har han följt journalisten folke 
rydén och fotografen mattias klum på en om-
fattande resa bland annat till venezuela, uSa, 
borneo, japan, Nya kaledonien, australien och 
Sydafrika för att assistera vid produktionen av 
en dokumentärfilm om carl von linné. han har 
också varit engagerad i uppsala i förberedelserna 
för och produktion av en fotoutställning med an-
ledning av linné-året 2007.

Prins Carl Philip delar ut Jerringpriset till Tony Richardson på Idrottsgalan 2006.
Foto: Sven Lindvall/Scanpix.

Prinsessan Madeleine hälsar på biskop Caroline Krook vid festhögmässa i Storkyrkan.
Foto: Charles Hammarsten/IBL.
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chef för hovstaten är en hovmarskalk, som hand-
har Hertiginnans av Halland offi ciella och privata 
program. Prinsessan Lilian har varit fortsatt aktiv 
i uppdrag med anknytning till bilsport och annan 
idrott, som tidigare fullgjordes av Prins Bertil. 

Prinsessan har således under året delat ut 
KAK:s minnesmedalj och varit närvarande vid 
KAK:s årsmöte med medaljutdelning Prinsessan 
delade också ut medaljer vid FSR (Frivilliga Skyt-
terörelsens) Skytteriksdag på Riddarhuset.

Vid biltävlingen Prins Bertils Memorial på Djur-
gården den 29 maj var Prinsessan, liksom åtskilliga 
gånger tidigare, prisutdelare. Förstepristagaren i 
Stockholm open fi ck också sitt pris ur Prinsessans 
hand. Likaså deltog Prinsessan vid Sverige-Ame-
rika stiftelsens årliga stipendieutdelning.

Den 1 november delade Prinsessan ut sti-
pendier ur Prins Bertils och Prinsessan Lilians 
Idrottsfond. Den 22 november invigde Prinsessan 
”Prinsessan Lilians svit” på Grand Hotel.

Prinsessan Lilian deltog vidare traditionsenligt 
vid Riksmötets öppnande, nobelfestligheterna, 
representationsmiddagarna och nationaldagsfi -
randet.

H.K.H. Hertiginnans 
av Halland hovstat

h.K.h. hertIgIn na ns av ha ll a nD hovstat

Hovstallet sköter samtliga biltransporter för 
Kungafamiljen liksom transporter av gästande 
statsöverhuvuden och medföljande besökare. 
Verksamheten är uppdelad i en bil- och en stall-
avdelning samt en expedition som bland annat 
ansvarar för transportledning och transportpla-
nering. 

Hästarna utbildades och vårdades under 305 
dagar. ceremoniella köruppdrag har genomförts 
med häst och vagn, däribland ett inkommande 
statsbesök, Konungens 60-årsdag, Riksmötets 
öppnade, nationaldagen och högtidliga audien-
ser. Hästarna var på sommarbete 60 dagar. Inom 
stallavdelningen arbetar åtta personer, varav en 
beridare, en fodermarsk och sex kavaljerskus-
kar.

Under året har genomförts 4 800 körupp-
drag med bil, varav cirka 65 procent i samband 
med Kungafamiljens offi ciella program. Övriga 
köruppdrag är bland annat administrativa trans-
porter inom Hovet. Transporterna med bil sköts 

Hovstallets huvuduppgift är att tillgodose den 
Kungliga Familjens  ov av transporter med bil 
samt vid ceremoniella tillfällen med häst och 
vagn. Vidare har Hovstallet till uppgift att vår-
da och värna den kungliga ekipagekulturen 
samt att för allmänheten visa upp hästar, vag-
nar, selar, uniformer och andra inventarier av 
kulturhistoriskt värde.

Prinsessan Lilian vid invigningen av
”Prinsesssan Lilians svit” på Grand Hotel. 
Foto: Charles Hammarsten/IBL

Hertiginnans av Halland hovstat planerar och genomför Prinsessan
Lilians o�  ciella och privta program samt sköter även hennes
korrespondens med mera.

Hovstallets huvuduppgift är att tillgodose den 
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H.M. Konungens Hovstall

h.M. Konu ngens hovsta ll

av fem bilförare. I samband med de officiella 
programmen, såsom statsbesök och Konungens 
födelsedag engagerades cirka 50 extra bilförare 
från bland annat Stockholms Kvinnliga Bilkår, 
en frivilligorganisation inom Försvarsmakten. 

Det ställs stora krav på bilförare, kuskar och 
hästar för att transportverksamheten ska kunna 
utföras med säkerhet och elegans. Därför be-
drivs en omfattande utbildnings- och tränings-
verksamhet. De dagliga träningspassen med 
hästarna på Djurgården kompletteras med regel-
bunden rid- och körträning för externa instruk-
törer. Bilförarna genomgår särskild utbildning i 
säkerhetskörning. Hovstallets medarbetare har 
under året genomfört 430 utbildningstimmar. 
Hovstallet bedriver ett aktivt säkerhetsarbete, 
vilket bland annat kommer till uttryck i ett nära 
samarbete och samövningar med Försvarsmak-
ten och Polismyndigheten.

Av de medel Hovstallet disponerar, används 
knappt hälften för den ceremoniella hästverk-
samheten, inklusive vård och underhåll av selar 
och vagnar. Resterande medel fördelas på bilav-
delningen och ledningsfunktioner. Genom ratio-
nell drift och väl inarbetade rutiner uppgick den 
genomsnittliga årskostnaden per häst till cirka 
28 000 kronor. Det system för transportpla-
nering och schemaläggning av arbetstider som 
infördes under 2005 har medfört ett effektivare 
utnyttjande av transportorganisationen och re-
sulterat i ett minskat övertidsuttag.

I den takt ekonomin tillåter och allt eftersom 
tillgången på representativa fordon ökar sker en 
successiv omställning av bilparken mot miljöbi-
lar. Efter anskaffningen av fyra nya fordon ut-
gjorde vid årsskiftet en tredjedel av bilarna för 
officiella transporter av miljöbilar. Samtliga nya 
bilar har leasats.

Inom hästverksamheten har renoveringen av 
Karl XV: s paradkupé från 1859 slutförts. Vag-
nen kommer därför åter att kunna användas vid 
högtidliga audienser och statsbesök från och 
med år 2007. Ett renoveringsprogram avseende 
sammanlagt 12 paradselar som påbörjades 2004 
fortsätter planenligt. Inga hästar har köpts in un-
der året.

ARRAnGEMAnG ocH VISnInGAR
I samband med guidade visningar 3 200 perso-
ner besökt Hovstallet. Den ordinarie visnings-
verksamheten har kompletterats med ett antal 
temporära arrangemang. Bland annat genom-
fördes en utställning av Forsbergs Skola i sam-
band med Prins carl Philips examen. På natio-
naldagen anordnades ”Öppet Hovstall”. Vidare 
arrangerades en julmarknad. Dessa evenemang 
lockade 11 000 besökare.

Hovstallets kuskar och hästar deltog under 
hösten vid Flyingedagarna och visade upp fyr-
spannskörning à la Daumont.

Hovstallet visar upp sig på Flyingedagarna 
med fyrspann à la Daumont.

Detalj från en renoverad paradsele från 
1800-talets senare del. Originalbeslagen 
har putsats upp och monterats på den 
nysydda linlyftaren.

Vagnslykta monteras av kavaljerskusk 
Bo Broman, som utvändigt restaurerat 
och målat Karl XV Paradkupé från 1859. 
Vagnen är åter i bruk vid de högtidliga 
audienserna från och med år 2007 efter 
cirka två års restaurering.

Efter mer än 100 års tjänst har Karl XV 
paradkupè renoverats invändigt. Med 
professionellt hantverkskunnande har 
innertak, väggar och dynor klätts om med 
nytt sidentyg. Matta, originalband och 
snörmakerier har tvättats och återmonte-
rats. Foto: Gösta Kylsberg
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Husgerådskammarens uppgift är att vårda och 
bevara de kungliga samlingarna så att de både 
kan användas vid den kungliga representationen 
och visas, idag och långt in i framtiden. Sam-
lingarna skall hållas väl förtecknade. Vidare har 
Husgerådskammaren till uppgift att hålla alla de 
tio kungliga slotten möblerade med hänsyn till 
byggnadens karaktär och aktuella användning. 
Det innebär framför allt att hålla Kungl. Slottet i 
ordning för Kungaparets representation. En viktig 
uppgift under året har varit att förbereda Kungl. 
Slottet och Drottningholms slott för olika eve-
nemang i samband med Konungens 60-årsdag, 
innebärande arbeten med bland annat tillfälliga 
möbleringar vid middagar och mottagningar samt 
i gästvåningarna. Husgerådskammaren ansvarar 
också för visningsverksamheten vid Kungl. Slot-
tet, Rosendal, Ulriksdal, Gustav III:s paviljong vid 
Haga samt Riddarholmskyrkan.

De kungliga samlingarnas ställning i svenskt 
kulturarv har som vanligt medfört ett stort antal 
förfrågningar från forskare, institutioner och in-
tresserad allmänhet. Ett långsiktigt arbete med att 

i digital form sammanföra huvudkatalogerna med 
annan lagrad information pågår och syftar till ef-
fektivare dokumentation av samlingarna.

VåRD, KonSERVERInG ocH 
KUltURHIStoRISK REnoVERInG
Vid Konserveringsavdelningen har många res-
taureringsuppgifter pågått, bland annat ljusarmar 
från Karl XI:s galleri och av de förgyllda stolarna 
från lovisa Ulrikas matsal. Arbetena med de 24 
stolarna är mycket omfattande och beräknas pågå 
under tre år. Fem stolar från den kungliga logen 
i Drottningsholmskapellet har klätts om och 24 
stolar från Drottningholmsteatern rengörs och 
kläs om. Vid tullgarn och Ulriksdal har ljuskronor 
tagits in för metallkonservering, rengöring och 
omknytning. återstående ljuskronor vid Ulriksdal 
beräknas vara restaurerade under 2007.

Med ekonomiskt stöd från Gripsholmsfören-
ingen har Husgerådskammaren arbetat med att 
återställa den unika möbleringen av oskar I:s au-
diensrum på Gripsholm.

SAMARbEtEn MED 
AnDRA InStItUtIonER
Ett sextiotal föremål ur de kungliga samlingarna 
har varit utlånade och visats vid tillfälliga ut-
ställningar på livrustkammaren, Prins Eugens 

Husgerådskammaren med bernadotte     biblioteket

Husgerådskammarens arbetsuppgifter utgår från de kungliga samlingarna. 
Den lösa inredningen omfattar cirka 250 000 enskilda föremål fördelat på de 
10 kungliga slotten. ”Husgerådet” utgörs framför allt av lös inredning som mö-
bler, mattor, gardiner, vävda tapeter och konsthantverk.
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Husgerådskammaren med bernadotte     biblioteket

husger ådsK a mm ar en

Walde marsudde, läckö slott, Kulturhuset luna i 
Södertälje, Värmlands museum, Grafikens Hus i 
Mariefred och Museum für Angewandte Kunst i 
Frankfurt am Main. Husgerådskammaren deltar 
sedan 1998 i det EU-finansierade nätverket Euro-
peiska Kungliga Residens.

VISnInGSVERKSAMHEtEn
Ett aktivt arbete bedrivs inom Kungl. Hovstaterna 
för att öka tillgängligheten till det kungliga kultur-
arvet för att så många som möjligt ska få tillfälle att 
besöka de kungliga slotten. I Kungl. Slottet visas 
representationsvåningarna, bernadottebiblioteket, 
Museum tre Kronor, Skattkammaren, Slottskyr-
kan och Gustav III:s Antikmuseum. Ståthållaräm-
betet har ansvaret vid övriga slott där utfallet av 
visningsverksamhet och övriga evenemang redo-
visas av respektive slottsförvaltning.

Visningsverksamheten marknadsförs med lö-
pande annonsering i dagspress och annan press, 
distribution av foldrar och trycksaker, medverkan 
på turistbyråer, affischering och utökad informa-
tion på den egna webbplatsen. 

Under året genomfördes mer än 2 300 (2 000) 
guidade visningar vid Kungl. Slottet, av vilka cirka 
700 visningar genomfördes på engelska. Antalet 
besökare uppgick till 531 596 (472 888). Det 
sammanlagda öppethållandet under året uppgick 

till cirka 6 220 (6 220) timmar. Programverksam-
heten ”Slottet som historisk scen” fortsatte för 
tredje året i rad med 22 välbesökta evenemang. 
Visningsavdelningen deltog tillsammans med ber-
nadottebiblioteket på bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. För skollediga barn har temavisningar 
anordnats, bland annat visades Representations-
våningarna och Museum tre Kronor vid 61 olika 
tillfällen för 2 200 barn och vuxna enbart under 
höstlovet.

Ett nytt kassa/bokningssystem för visningsverk-
samheten har under året införts på Kungl. Slottet, 
Drottningholms slott, Kina slott och tullgarns 
slott. Förberedelser pågår för att under nästa år 
ansluta de övriga slotten. Försäljningen vid Slotts-
boden på Kungl. Slottet har under året ökat med 
25 procent.

UPPSKAttADE 
SPEcIAlUtStällnInGAR
På Kungl. Slottet har två framgångsrika special-
utställningar genomförts under året. I samband 
med Konungens 60-årsdag invigdes utställningen 
”Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare” 
som rönt stort intresse. I samband med utställ-
ningen färdigställdes en bok som blivit standard-
verk kring Georg Haupts produktion.

I Vita havet arrangerades också utställningen 

Bild Haupt

Textilkonservator Agneta Talling förebe-
reder utställningen ”Vår Drottning – fest 
och vardag”.

Fredrik Nyhlén och Bengt Bergman arbetar 
med klädsel av skärmar till utställningen 
Georg Haupt – Gustav III:s hovschatull-
makare.

Visning av Festvåningen.

Carl Fogelberg och Lassi Koivunen under 
förberedelserna av utställningen om 
Georg Haupt.

Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna
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Husgerådskammaren har fem olika ateljéer med de speci-
alkompetenser som krävs för att värna och vårda de kung-
liga samlingarna. När det gäller måleri samt kvalifi cerad 
pappers-och porslinskonservering köps dessa tjänster in 
vid behov.

De pågående arbetena med att restaurera stolar är 
omfattande. Stolarna från Lovisa Ulrikas matsal har stora 
skador och de krackelerade ytskikten måste avlägsnas för 
att en omförgyllning skall kunna ske. Det understa skiktet 
är en originalmålning som sparas. Det är ett tidsödande 
arbete för allmänkonservatorerna att försiktigt avlägsna 
de nya övermålningarna utan att skada originalet.

Därefter tar möbelkonservatorerna hand om stolarna 
och  de kompletterar stolsfötter, lagar skador och skruv-
hål. år av slitage och kompletteringar som gjorts över 
tiden har medfört att stolarna har varierande sitthöjd. 

Detta åtgärdas genom att nya fötter skärs ut i bokträ till 
en gemensam höjd. Stolarna sänds sedan tillbaka till All-
mänkonserveringen, som spacklar gropar och gamla hy-
velspår. Därefter vidtar arbetena med att omförgylla och 
patinera stolarna. 

Tapetserarna har under tiden lossat den trasiga kläd-
seln så att möbelkonservatorerna kan justera ramarna till 
lösa sitsar och ryggbrickor. Om hela eller delar av original-
stoppningen fi nns kvar så bevaras den och kompletteras. 
Därefter klär tapetserarna sits och rygg med det nyupp-
vävt sidentyg och stolens delar sammanförs. Varje stol 
kräver således ett mycket stort antal arbetstimmar från tre 
olika ateljéer, men resultatet av dessa arbeten innebär att 
unika 1700-talsstolar bevaras, visas och även kan brukas i 
den kungliga representationen idag och i framtiden.

kulturarv som specialitet

Kungaparet besöker Hauptutställningen. 
Foto: Alexis Dafl os/Kungl Hovstaterna.

Teckningsutställningen “Barnens grattis 
till Kungen” öppnade under jullovet.

”vår drottning – fest och vardag”, som blev en 
stor succé och som därför förlängde öppethållan-
det. utställningen omfattade samtliga klänningar 
drottning Silvia använt vid Nobelfesterna. dess-
utom fanns i Skattkammaren ett urval av smycken 
utställda, som drottningen burit. antalet besökare 
till kungl. Slottet ökade med mer än 85 000 per-
soner i samband med dessa utställningar. 

på Nationaldagen den 6 juni anordnades tra-
ditionsenligt ”öppet Slott” med visningar, före-
drag, utställningar, musikprogram, och andra eve-
nemang. årets tema var ”kungliga födelsedagar”. 
kungl. Slottet hade drygt 9 000 besökare under 
dagen. vid jultid öppnades en teckningsutställ-
ning ”barnens grattis till kungen”.

Sjutton uppskattade musikarrangemang i rid-
darholmskyrkan som lunch- och helgkonserter 
har genomförts under sommaren. 

berNadottebiblioteket
bernadottebiblioteket omfattar cirka 130 000 
bokvolymer. här bedrivs även bildbyråverksam-
het med fotomaterial dels från husgerådskam-
marens samlingar, dels från den bernadotteska 
fotosamlingen. Samlingen omfattar cirka 800 000 
fotografi er från år 1839 och framåt. verksamheten 
har under året dominerats av en ombyggnad av 
bibliotekets fotoarkiv, som fått ny inredning och 
samtidigt blivit mera tillgänglig för forskare. en 
datorisering av fotosamlingens katalog har inletts. 
biblioteket har av kulturrådet tilldelats medel för 
ett så kallat ”access-projekt” kring en unik sam-
ling av kartor, till största delen från karl xiv jo-
hans tid.
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Ståthållarämbetet står under ledning av ståthållaren, 
som tillika är slottsfogde vid kungl. Slottet. Ämbe-
tet svarar för förvaltning, tillsyn och visning av dels 
de kungliga slotten och till dem hörande byggnader, 
parker och trädgårdar, dels kungl. djurgården. i 
uppgiften ingår att aktivt förädla de tillgångar i form 
av kultur- och naturarv som slotten och djurgår-
den utgör. detta görs inom ramen för den kungliga 
dispositionsrätten, som grundar sig på en överens-
kommelse 1809/10 mellan dåvarande regenten karl 
xiii och riksens Ständer.

inom ämbetet finns fyra slottsförvaltningar:
n Stockholms slottsförvaltning
n drottningholms slottsförvaltning
n gripsholms slottsförvaltning
n kungl. djurgårdens förvaltning

de kungliga slotten och tillhörande markområden 
ägs av staten. Ståthållarämbetet svarar för driften 
av Stockholm slott medan Statens fastighetsverk 
(Sfv) svarar för drift och underhåll av de övriga 
slotten med tillhörande byggnader. undantag är 
rosendals slott som ingår i den så kallade djur-
gårdskassan. vidare är haga slott upplåtet till reger-
ingen för dess representation.

SÄkerhet och SkyddSarbete
Ståthållarämbetet ansvarar för säkerhetsfrågor och 
det fysiska skyddet vid de kungliga slotten i nära 

samarbete med garnisonsavdelningar och polismyn-
digheten. ett aktivt säkerhetsarbete med fortsatta in-
vesteringar i säkerhetssystem har fortsatt under året 
framför allt vid kungl. Slottet och drottningholms 
slott. krav ställs på en säkerhetsnivå motsvarande 
den som råder vid regeringskansliet. en riskinven-
tering har genomförts i syfte att öka skyddet för så-
väl anställda som byggnader och inventarier. vissa 
av de ökade skyddsinsatserna har påkallats efter 
inbrottet vid rosendals slott under förra året. Som 
ett led i säkerhetsarbetet har också en betydande 
investering gjorts i en avancerad röntgenutrustning 
vid post- och paketenheten för genomgång av all 
inkommande post till kungl. hovstaterna.

it och telefoNi
betydande satsningar har gjorts under året inom 
dataverksamhet och telekommunikation vid kungl. 
hovstaterna. ett nytt telefonsystem, ”mobile exten-
sion”, har införts. Systemet ökar effektiviteten och 
tillgängligheten samtidigt som telefonkostnaderna 
reducerats väsentligt. vidare har systemutvecklingen 
medfört en ökad mobilitet som möjliggör distansar-
bete. Nätverket har byggts ut med ytterligare arbets-
platser.

utvärdering har gjorts inför planerna på en be-
tydande investering i ett datoriserat verksamhets-
planeringssystem. upphandling och driftssättning 
beräknas kunna ske under 2007.

Ståthållarämbetet
Ståthållarämbetets uppgift är att inom ramen för den kungliga dispositionsrätten värna, vårda 
och visa de kungliga slotten med tillhörande parkanläggningar och Kungl. Djurgården. Dess-
utom ansvarar Ståthållarämbetet för säkerhets- och IT-frågor vid Kungl. Hovstaterna. Även an-
svaret för jakt och viltvård ligger inom ämbetet.

Den enskilt största händelsen som också 
påverkar stadsbilden i Stockholm var den 
nya fasadbelysningen till Kungl. Slottet 
som tändes av Konungen i mars. De nya 
strålkastarna ger näst intill den dubbla 
ljusnivån men till halva energimängden 
jämfört med tidigare ljussättning.
Foto: Lars Epstein/Scanpix
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drottningholms slottsförvaltning med kungsgården

drottNiNgholmS Slott
drottningholms slott besöktes under året av cirka 
114 000 (112 000) personer. kina slott hade cir-
ka 33 000 (33 000) besökare. Särskilda arrange-
mang under året var en amaryllis-utställning och 
julmarknad. dessa båda arrangemang lockade 
tillsammans cirka 20 000 besökare. vidare skedde 
omfattande arbeten vid slottet i samband med fi-
randet av konungens 60-årsdag. en incident in-
träffade under året vid kina slott då ett försök att 
sätta slottet i brand uppdagades tack vare effektiva 

larm- och säkerhetssystem. varken människor el-
ler ovärderliga kulturskatter kom till skada.

vid drottningholms kungsgård har ett stort 
program med omfattande renoveringsarbeten av 
bostadsfastigheter genomförts. i ambitionen att 
öka de miljömässiga investeringarna vid de kungl. 
hovstaterna har Statens fastighetsverk byggt en 
fastbränsleanläggning för värme. anläggningen 
försörjer en stor andel av de statliga fastigheterna 
kring drottningholms slott.

kuNgl. Slottet
kungl. Slottet besöktes under 2006 av drygt 
530 000 betalande personer (se under Visnings-
verksamheten, sidan 21).

den enskilt största händelsen som också på-
verkar stadsbilden i Stockholm var den nya fa-
sadbelysningen till kungl. Slottet som tändes av 
kungen i mars. de nya strålkastarna ger näst intill 
den dubbla ljusnivån men till halva energimäng-
den jämfört med tidigare ljussättning. härigenom 
framträder kungl. Slottet på ett mera estetiskt sätt 
även under den mörka årstiden.

ett stort antal nödvändiga underhållsprojekt 
har genomförts under året vid kungl. Slottet. re-
novering har skett av tjänsterummen i hovmar- 
skalksflygeln. kronprinsessans hovstat har fått 
nya rum och ett väntrum för besökare har inretts. 

vid Skattkammaren har en ombyggnad påbörjats 
med omfattande grävarbeten i slottets källare. i västra 
gästvåningen har parkettgolv lagts om. i prinses-
san Sibyllas våning har betydande renoveringar på-

börjats och arbetet beräknas pågå under hela år 2007. 
bildarkivet i bernadottebiblioteket har moderniserats 
och nya rum för forskare inretts. vidare pågår se-
dan en tid ett flerårigt projekt avseende radonsane-
ring i kontor och bostäder inom kungl. Slottet. 

När det gäller den yttre miljön vid kungl. Slot-
tet har nödvändiga renoveringar gjorts av lo-
gårdstrappan, högvaktsterassen och av trappan 
ned mot mynttorget. 

pågåeNde projekt
ett antal större underhålls- och renoveringsprojekt 
avseende kungl. Slottet har handlagts och påbör-
jats under 2006. bland annat kommer karl xi:s 
galleri, som används vid representationsmiddagar, 
att vara stängt för omfattande arbeten under år 
2007. här kommer bland annat restaurering av 
parkettgolv samt installation av ett nytt värme- 
och ventilationssystem att genomföras. Stora re-
noveringsarbeten påbörjas också i drabantsalen i 
prinsessan Sibyllas våning.

Stockholms slottsförvaltning

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

KUNGL. SLOTTET
Konungens officiella residens och daglig 
arbetsplats för Kungaparet. Här finns även 
ämbetena inom Kungl. Hovstaterna.
Väsentliga delar av monarkins represen-
tation sker på slottet. Slottet är byggt i 
barockstil av arkitekt Nicodemus Tessin 
d. y. Bland sevärdheterna finns Represen-
tationsvåningarna och tre museer med 
kunglig historia. 

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

TULLGARNS SLOTT
Tullgarn nära Trosa i Sörmland har varit 
ett kungligt lustslott sedan 1770-talet då 
staten överlämnade Tullgarn till hertig 
Fredrik Adolf. Kung Gustaf V och Drottning 
Victoria tillbringade somrarna här i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. 
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vÄrldSarvet drottNiNgholm
under året har en representant för drottning-
holms slottsförvaltning deltagit i träffar för de 
svenska och nordiska världsarven, bland annat vid 
telegrafstationen grimeton och hällristningarna 
i alta, Norge. Skolor i närområdet har erbjudits 
ett pedagogiskt program med världsarvstema och 
bromma gymnasium har under hösten 2006 gått 
med i det internationella nätverket för världsarvs-
skolor, aSpnet, för att engagera sig i drottning-
holm under de kommande åren. arbetet med en 
världsarvsplan som är gemensam för drottning-
holms slottsförvaltning, Statens fastighetsverk 
och drottningholms slottsteater har påbörjats.

tullgarNS Slott
det har varit fortsatt nedgång av antalet besökare 
i slottet till 7 500 (8 500) besökare under 2006. 
på tullgarn sker ett aktivt arbete för att levande-
göra slottet genom olika aktiviteter, till exempel 
arrangerade föreningen tullgarns slotts vänner 
flera 1700-tals dagar. i maj ordnades en jakt- och 
fiskemässa (game fair) i slottsparken som drog 
cirka 23 000 besökare. under år 2007 inleder Sta-
tens fastighetsverk omfattande reparations- och 
renoveringsarbeten på slottet.

roSerSbergS Slott
rosersbergs slott visas endast efter förbokning. 
under året ökade antalet besökare till slottet och 
uppgick till cirka 1 000 (700) personer. för att 
göra det kungliga kulturarvet tillgängligt för ett 
större antal besökare bedrivs samarbeten med 
olika aktörer. exempel är rosersbergsdagen, ar-
rangerad av slottsförvaltningen i samarbete med 
rosersbergs slotts vänförening samt classic cars 
bilmässa som genomfördes i slottsparken.

SlottSparkerNa
de unika slottsmiljöerna med dess parker kräver 
årligen omfattande skötsel och underhåll. under 
året har arbetet med riskträdsbeskärning fortsatt 
i slottsparkerna vid drottningholm, tullgarn och 
rosersberg. projektet med återplantering av nya 
träd i den engelska parkdelen i drottningholm har 
genomförts i enlighet med riksantikvarieämbe-
tets riktlinjer. eftersom almsjukan drabbat mycket 
stora delar av drottningholmsparkens bestånd av 
almar har dessa sågats ned och i huvudsak ersatts 
av lindträd. Även i tullgarns slottspark pågår pro-
jekt med återplantering av 15 nya träd. omfattan-
de dräneringsarbeten har gjorts av Statens fastig-
hetsverk i delar av etapperna ii och iii i de nya 

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

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

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

ROSENDALS SLOTT
Rosendals Slott ligger på Kungl. Djurgår-
den och uppfördes på 1820-talet åt kung 
Karl XIV Johan. Rosendal var ett lustslott 
och har aldrig varit en bostad i modern 
bemärkelse. Arkitekt var Fredrik Blom.
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lindalléerna i drottningholmsparken. uppbygg-
nadsbeskärning genomförs kontinuerligt av egen 
personal med särskild kompetens för att forma de 
nya allélindarna till kanderlaberform. projektering 
av lindalléernas etapp iv har påbörjats av Statens 
fastighetsverk.

projektet att iordningsställa grönyteområdet 
vid ångbåtsbryggan i drottningholm har slutförts. 
Slottsträdgårdsmästaren vid drottningholms 
slottsförvaltning är sedan juni 2006 tillika konsul-
tativ trädgårdsmästare vid gripsholms slottsför-
valtning gällande park- och trädgårdsarbete vid 
gripsholms och Strömsholm slott. det goda och 

nära samarbetet med Statens fastighetsverk avse-
ende slottsparkerna har fortsatt.

jakt och viltvård
jakt och viltvård har bedrivits i sedvanlig omfatt-
ning på lovön och tullgarn. vildsvinsstammen på 
tullgarn har fortsatt att orsaka skador på arrenda-
torers grödor men i något mindre omfattning än 
förra året. på ottenby kungsgård på öland finns 
en av Sveriges äldsta dovhjortsstammar med anor 
från johan iii:s tid. ett antal dovhjortar har fällts 
för att hålla stammen på det antal som föreskrivs i 
naturreservatets bestämmelser.

gripSholmS Slott 
gripsholms slott med Statens porträttsamling 
hade knappt 60 000 (65 700) besökare under 
året. till detta kommer cirka 1 000 (4 500) per-
soner vid speciella evenemang. antalet besökare 
i slottsparken och hjorthagen uppgick till cirka 
200 000. i samråd med Nationalmuseum och 
husgerådskammaren har förändringar i öppet-
hållandet genomförts. detta har varit nödvändigt 
för att minska personalkostnaderna och därmed 
förbättra det ekonomiska utfallet. från oktober 
till mitten av maj 2007 begränsas därför öppet-
hållandet till att endast omfatta bokade visningar. 
i samarbete med Nationalmuseum har en mark-
nadsundersökning genomförts. undersökningen 
ska ligga till grund för en ny marknadsföringsstra-
tegi under 2007 i syfte att vända de senaste årens 
negativa besökstrend.

musik på gripsholm arrangerade sex konser-

ter i slottet och dess omgivning. tv-inspelningar 
har skett för Svt och fransk tv.

under året drabbades gripsholm åter av om-
fattande åsknedslag. ingen brand utbröt och det 
materiella skadorna var begränsade till elektroni-
ken i larmsystemen. i övrigt har arbeten genom-
förts för att minska/utesluta antalet fellarm som 
har sin grund i ett komplicerat brandlarmssystem. 
vidare har omfattande arbeten gjorts i samband 
med införandet kungl. hovstaternas nya telefon-
system. miljöutredningen i slottet har fortsatt. 
Nationalmuseum har genomfört en omhängning 
av porträtt. arbetena har också fortsatt för att 
återskapa trappan till kronprinsvåningen.

StrömSholmS Slott
Strömsholms slott hade 6 200 (6 850) besökare 
under året. en särskild utställning av tennfigurer 
arrangerades och fyra konserter genomfördes i 

ståthå ll ar ä mbetet

gripsholms slottsförvaltning
Gripsholms slottförvaltning handhar utöver Gripsholms slott även 
Strömsholms slott med tillhörande park.

KINA SLOTT
Kina Slott är ett märkligt lustslott i den 
mäktiga landskapsparken på Drottning-
holm. Det skänktes till drottning Lovisa 
Ulrika på hennes födelsedag 1753 av kung 
Adolf Fredrik. Träbyggnaden ersattes på 
1760-talet av nuvarande byggnad.

GRIPSHOLMS SLOTT
Gripsholms Slott grundades av Gustav 
Vasa 1537 och är vårt mest innehållsrika 
slott med sin fyrahundraåriga historia. 
Slottet inrymmer en del av svenska statens 
porträttsamling för vilka Nationalmuseum 
ansvarar. 
 

STRöMSHOLMS SLOTT
Strömsholms gula barockslott är byggt 
på uppdrag av riksänkedrottning Hedvig. 
Strömsholm är i dag ett hippologiskt 
centrum.
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slottet. övriga arrangemang lockade cirka 2 800 
besökare. antalet besökare vid ceremonier i Slotts-
kyrkan minskade, främst på grund av omfattande 
ombyggnads- och restaureringsarbeten vid slottet. 
det traditionella ridsportarrangemanget ”Ströms-
holmstävlingarna” genomfördes under våren. 

SlottSparkerNa
de stora markområdena kring gripsholm kräver 
omfattande skötselinsatser. mer än 10 km bil- och 
gångvägar skall tillsammans med en stor parke-

ringsplats underhållas, snöröjas och sandas. till 
detta kommer cirka 70 000 kvadratmeter grön-
ytor som klipps och/eller röjs.

utbyte av stängsel runt hjorthagen har fortsatt 
i enlighet med gällande eu-direktiv. trädvården 
har fortsatt enligt plan i samarbete med länssty-
relsen och Naturvårdsverket. vid Strömsholms 
slott har den stora parken har krävt sedvanlig 
skötsel och underhåll av häckar, gräsmattor, träd, 
rabatter med mera.

resultaträkning
Belopp i tkr not	 2006	 2005

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag 1 47 611 46 968
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 55 092 45 030
Intäkter av bidrag 3 1 024 1 056
Finansiella intäkter 4 479 357
summa	intäkter	 	 104	206	 93	411

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal 5 -54 738 -55 010
Kostnader för lokaler  -14 0
Övriga driftkostnader 6 -43 194 -33 026
Finansiella kostnader  -41 -24
Avskrivningar  -2 863 -2 536
summa	kostnader	 	 -100	850	 -90	596

verksamhetsutfall	 	 3	356	 2	815

Personal 
Övrig drift 
Avskrivningar 

3%

54%

43%

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

3%

37%

9%1%5%

45%

intäktsfördelning	
inkl.	AnslAg

kOstnAdsfördelning

Slottstatens resultaträkning visar ett överskott om 
3,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,6 mnkr 
jämfört med föregående år. den främsta anled-
ningen till överskottet är två publikdragande ut-
ställningar. resultatet möjliggjorde ett antal an-
gelägna investeringar. föregående års positiva 
resultat avsåg huvudsakligast en återföring av re-
serverad kostnad på 3,25 mnkr, rörande ett fastig-
hethetsavtal på drottningholm.

de samlade intäkterna uppgick till 104,2 mnkr 
(93,4), varav intäkterna från visningsverksamhe-
ten utgjorde 38,3 mnkr (30,5). det totala antalet 
besökare ökade med cirka 13 procent med stor 
variation mellan de olika slotten. försäljningen i 
slottsbutikerna ökade med 17 procent till 9 mnkr. 
Statsanslaget uppgick till 47,9 mnkr (47).

arbetskraftskostnaden minskade med 0,3 mnkr 
(+0,6). löneavtalet medförde ökade kostnader 
om 1,8 mnkr men tre färre årsarbeten och en läg-
re kostnad för avtalspensioner vilket medförde att 
den totala arbetskraftskostnaden minskade. 

övriga driftkostnader ökade med 10,2 mnkr 
men jämförbarheten mellan åren rubbas av den 
ovan nämda återföringen av en reserverad kost-
nad 2005 om 3,25 mnkr. vidare har skattemyn-
digheten för första gången påfört kungsgården 
fastighetsskatt med 0,6 mnkr. kostnaden för drift 
av parkerna på haga och tullgarn ökade med 0,4 
mnkr efter justering för ändrad redovisningsprin-
cip avseende bidrag från Stockholms stad och 
Solna stad om sammanlagt 0,6 mnkr. produk-
tionskostnaden för de nämnda utställningarna 
uppgick till 2,3 mnkr. inköpskostnaden för sålda 
varor ökade med 1,6 mnkr.

investeringar i maskiner och andra inventarier 
uppgick till 7,4 mnkr (1,8) vilka fi nansierats dels 
med anslagsmedel dels med intäkter från den egna 
verksamheten.

upprustningen av kungsgårdens byggnader 
på drottningholm fortskrider. hela projektet är 
kostnadsberäknat till 15-20 mnkr varav 1,7 mnkr 
(1,1) belastar årets resultat. för ändamålet  har 
även ett lån på 3,9 mnkr upptagits. ytterligare 0,9 
mnkr har lånats upp för att fi nansiera investering-
ar i säkerhetshöjande åtgärder på kungl.Slottet.
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Belopp i tkr not	 061231	 051231

tillgångAr

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR
Rättigheter och andra immatr. anläggn.tillgångar  120 17
summa	immateriella	anläggningstillgångar	 7	 120	 17

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR
Byggnader, mark och annan fast egendom  4 739 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  8 090 3 577
summa	materiella	anläggningstillgångar	 8	 12	829	 3	577

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 1 021 1 021
Långfristiga fordringar hos myndigheter 10 6 860 6 522
summa	finansiella	anläggningstillgångar	 	 7	881	 7	543

VARULAGER M.M.
Varulager och förråd 11 4 765 5 146
summa	varulager	m.m.	 	 4	765	 5	146

FORDRINGAR
Kundfordringar  594 320
Fordringar hos myndigheter  2 418 2 071
Övriga fordringar  0 3
summa	fordringar	 	 3	012	 2	394

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader 12 894 2 367
Upplupna bidragsintäkter  0 92
Övriga upplupna intäkter  493 475
summa	periodavgränsningsposter	 	 1	387	 2	934

AVRÄKNING MED STATSVERKET
Avräkning med statsverket 13 -317 0
summa	avräkning	med	statsverket	 	 -317	 0

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper och andelar 14 0 13
summa	kortfristiga	placeringar	 	 0	 13

KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret 15 2 056 11 164
Kassa och bank  20 000 8 004
summa	kassa	och	bank	 	 22	056	 19	168

summa	tillgångar	 	 51	733	 40	792

balansräkning

Belopp i tkr not	 061231	 051231

kApitAl	OcH	skulder

KAPITAL
Statskapital 16 8 209 3 593
Balanserad kapitalförändring 17 21 606 23 069
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  3 356 2 815
summa	kapital	 	 33	171	 29	477

SKULDER M.M.
Lån 18 4 739 0
Skulder till myndigheter  2 118 1 853
Leverantörsskulder 19 5 577 2 872
Övriga skulder  893 896
summa	skulder	m.m.	 	 13	327	 5	621

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Upplupna kostnader 20 4 512 4 937
Oförbrukade bidrag 21 454 460
Övriga förutbetalda intäkter  269 297
summa	periodavgränsningsposter	 	 5	235	 5	694

summa	kapital	och	skulder	 	 51	733	 40	792

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Ku ngl . slot tsstaten årsboKslut 2006
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anslagsredovisning
redOvisning	MOt	AnslAg      
Belopp i tkr

Kungl. Hov-  Ingående årets tilldelning Totalt   Utgående
och Slottsstaten 90:1 överföringsbelopp  enl. regleringsbrev disponibelt belopp Utgifter  Inkomster överföringsbelopp
Anslagspost 2 0 47 928 47 928 -104 054 56 443 317

finansieringsanalys
Belopp i tkr not	 2006	 	 2005

drift
Kostnader 22  -97 987  -88 060

FINANSIERING AV DRIFT
Intäkter av anslag 1 40 727  45 214 
Intäkter från entré, visning 
och försäljning m.m. 23 54 496  44 973 
Intäkter av bidrag 3 1 024  1 056 
Övriga intäkter 4 479  357 
summa	medel	som	tillförts	för	finansiering	av	drift	 	 	 96	726	 	 91	600

Ökning av lager     -634
Minskning av lager   381   
Minskning av kortfristiga fordringar   942  384
Ökning av kortfristiga skulder   2 877   
Minskning av kortfristiga skulder     -6 653

kassaflöde	från	drift	 	 	 2	939	 	 -3	363

INVESTERINGAR      
Investeringar i immateriella tillgångar  -167   -25 
Investeringar i materiella tillgångar  -12 053   -1 785 

summa	investeringsutgifter	 	 	 -12	220	 	 -1	810

FINANSIERING AV INVESTERINGAR
Långfristiga lån  4 778    
 - amorteringar  -38    
Ökn. av statskapital med medel som erh. från statsbudgeten  6 884   1 754 
Försäljning av anläggningstillgångar  596   56 

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar   12 220  1 810
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder   -368  222

kassaflöde	till	investeringar	 	 	 -368	 	 222

förändring	av	likvida	medel	 	 	 2	571	 	 -3	141

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början   19 168  22 309
Ökning av kassa   72  127
Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret     9 166
Minskning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret   -9 108  
Minskning av banktillgodohavande     -12 434
Ökning av banktillgodohavande   11 924  
Ökning av avräkning med statsverket   -317   0
summa	förändring	av	likvida	medel	 	 	 2	571	 	 -3	141

likvida	medel	vid	årets	slut	 	 	 21	739	 	 19	168

Ku ngl . slot tsstaten årsboKslut 2006
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tilläggsuppgifter och noter

not Belopp i tkr 2006	 2005

1	 intäkter	av	anslag

Anslag enligt regleringsbrev 47 928 46 968
Ej utnyttjat anslag -317  0
summa	intäkter	av	anslag	 47	611	 46	968
    
2	 intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar

Två större utställningar, Georg Haupt - Gustav III:s 
hovschatullmakare samt Vår Drottning - fest och vardag, 
bidrog till ökade entré- och försäljningsintäkter
Entré och visningsavgifter 38 265 30 530
Försäljning slottsbodar 8 959 7 638
Hyror och arrenden 2 923 2 639
Skogsbruk, uppdrag, försäljning övrigt 3 059 3 714
Reavinst vid försäljning av maskiner 596 57
Övriga intäkter 1 290 452
summa	intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar	 55	092	 45	030

3	 intäkter	av	bidrag	 	 	

Arealersättning, miljöstöd samt stöd för ekologisk odling 92 210
Sysselsättningsbidrag och arbetsmarknadsstöd 206 
Bidrag till forskning om Kungl. Slottets inredningshistoria  150
Bidrag till Hauptutställning 480 499
Bidrag till konserverings- och renoveringsarbeten 108 46
Bidrag till Musik på Gripsholm 55 65
Övriga bidrag 83 86
summa	intäkter	av	bidrag	 1	024	 1	056
    

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

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

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

Leverantörsfakturor som inkommit efter brytdagen 2007-01-10 är periodiserade som 
upplupna kostnader och är således ej anslagsavräknade.

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

disposition	av	egna	medel
Egna medel har ej disponerats för innevarande år, föregående år disponerades 311 tkr.

sjukfrånvaro	i	%	av	ordinarie	arbetstid	 2006	 2005

Totalt 3,8% 2,9%
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer ) 68,6% 52,5%
Kvinnor 5,3% 3,0%
Män 2,3% 2,9%
Anställda 29 år eller yngre 3,3% 1,6%
Anställda 30 - 49 år 4,9% 3,0%
Anställda 50 år eller äldre 3,1% 2,0%

Noter till bokslutet

not Belopp i tkr 2006	 2005

4	 finansiella	intäkter

Ränta Riksgäldskontoret 192 153
Ränta bank samt utdelning värdepapper 270 181
Ränta kundfordringar 1 6
Valutakursvinst 16 17
summa	finansiella	intäkter	 479	 357
    
5	 kostnader	för	personal	 	 	

Lön  -38 507 -38 389
Sociala avgifter -15 339 -15 877
Periodisering av upplupen övertids-, 
löne- samt semesterlöneskuld -11 203
Övriga personalkostnader -881 -947
summa	personalkostnader	 -54	738	 -55	010
    
6	 övriga	driftkostnader	 	 	

Förklaringsposter till större förändringar   
återförd reservering avs. avtal rörande 
fastighet på Drottningholm  3 250
Kostnader för utställningar -1 642 -860
Fastighetsskatt -588 
Reparation och underhåll av fastigheter på Kungsgården -1 914 -1 439
Inköp av varor till försäljning -5 372 -3 822
Parkentreprenader -4 186 -2 582

7	 immateriella	anläggningstillgångar	 	 	

Ingående anskaffningsvärde 25 0
årets inköp 167 25
s:a	ackumulerade	anskaffningsvärden	 192	 25    
Ackumulerade avskrivningar -8  
årets avskrivningar -64 -8
s:a	ackumulerade	avskrivningar	 -72	 -8

bokfört	värde	 120	 17

8	 Materiella	anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom   
Ingående anskaffningsvärde 0 0
årets anskaffningar 4 778 0
s:a	ackumulerade	anskaffningsvärden	 4	778	 0

Ackumulerade avskrivningar 0 0
årets avskrivningar -38 0
s:a	ackumulerade	avskrivningar	 -38	 0

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
Ingående anskaffningsvärde 21 906 20 374
återförda ackumulerade anskaffningsvärden 
avs. årets sålda inventarier -6 456 -253
årets inköp 7 275 1 785
s:a	ackumulerade	anskaffningsvärden	 22	726	 21	906

Ackumulerade avskrivningar -18 799 -16 524
återförda ackumulerade avskrivningar avs. 
årets sålda/utrangerade inventarier 6 454 253
årets avskrivningar -2 761 -2 528
s:a	ackumulerade	avskrivningar	 -15	106	 -18	799

Kulturtillgångar
Ingående anskaffningsvärde 470 470

summa	bokfört	värde	 12	829	 3	577

Taxeringsvärde Kungsgården
Småhus/tomt för småhus 25 834  
Hyreshus bostäder 3 053  
summa	taxeringsvärde	 28	887	 	

Ku ngl . slot tsstaten årsboKslut 2006
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Noter
not Belopp i tkr 2006	 2005

20	 upplupna	kostnader	 	 	

Upplupen övertidsskuld 254 229
Upplupen löneskuld 322 320
Upplupen semesterlöneskuld 2 390 2 360
Sociala avgifter för upplupen övertids-, 
löne- samt semesterlöneskuld 1 259 1 306
Övriga upplupna kostnader, 
(ej anslagsavräknade leverantörsfakturor) 287 722
summa	upplupna	kostnader	 4	512	 4	937

21	 Oförbrukade	bidrag

återstående beviljade medel för 
inredning av magasinsbyggnad 164 353
Bidrag till konserveringsändamål  107
Sysselsättningsbidrag 244  
Bidrag till Bernadottebiblioteket 46  
summa	oförbrukade	bidrag	 454	 460

22	 kostnader	exkl.	avskrivningar	 	 	

Kostnader för personal -54 738 -55 010
Lokal- och driftkostnader -43 208 -33 026
Finansiella kostnader -41 -24
summa	kostnader	exkl.	avskrivningar	 -97	987	 -88	060

23	 intäkter	från	entré,	visning	och	försäljning	m.m.	 	 	

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 55 092 45 030
återförd reavinst vid försäljning av inventarier -596 -57
summa	intäkter	från	entré,	visning	och	försäljning	m.m.	 54	496	 44	973

Stockholm 22 februari 2007

Ingemar Eliasson,
Riksmarskalk

not Belopp i tkr 2006	 2005

9	 Andra	långfristiga	värdepappersinnehav

Bokfört värde SEB Obligationsfond 108.388 andelar 1 021 1 021
Marknadsvärde dito 1 073 1 098

10	 långfristiga	fordringar

Bokfört värde Grusmedelsfonden  6 860 6 522
Marknadsvärde dito 12 717 11 674

11	 varulagret	

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

12	 förutbetalda	kostnader

Parkentreprenad  1 575
Bevakningstjänster 283
Teleabonnemang 175 214
Programlicenser 186 372
Övriga 250 206
summa	förutbetalda	kostnader	 894	 2	367

13	 Avräkning	med	statsverket

Ingående balans 0 0
Avräknat mot statsbudgeten:   
Anslag 47 611 46 968
Avräknat mot statsverkets checkräkning:   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -47 928 -46 968
Utgående balans -317 0

14	 värdepapper	och	andelar

Bokfört värde avseende andelar i Lantmännen 0 13

15	 behållning	räntekonto	i	riksgäldskontoret

Redovisningen är inte upplagd på ett sådant sätt
att det framgår huruvida saldot på kontot utgörs av 
anslagsmedel eller avser egna intäkter.
Behållning på räntekonto 2 056 11 164
Kortsiktigt likviditetsbehov 10 315 3 227

16	 statskapital

Immateriella anläggningstillgångar, se not 7 120 17
Materiella anläggningstillgångar, se not 8 12 829 3 577
Låneskuld, se not 18 -4 740 0
summa	statskapital	 8	209	 3	593

17	 balanserad	kapitalförändring

Balanserat resultat samt resultat föregående år 14 746 16 547
Bokfört värde Grusmedelsfonden, se not 10  6 860 6 522
summa	balanserad	kapitalförändring	 21	606	 23	069

18	 lån

Nyupptagna lån 4 778 0
årets amorteringar -38 0
Låneskuld 4 740 0

19	 leverantörsskulder

Ökningen mot föregående år består till större delen av 
fakturor avseende förbättringar och reparationer 
i fastigheter samt inköp av inventarier   

Ku ngl . slot tsstaten årsboKslut 2006
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Sammanställning av väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2006	 2005	 2004	 2003	 2002

Låneram hos Riksgäldskontoret1)

Beviljad, men ej utnyttjad -  -  -  2 900 2 900

Kontokredit hos Riksgäldskontoret2)

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

Övriga lån
Låneskuld 4 739 -  -  -  - 

Ränteintäkter
Riksgäldskontoret 192 153 166 255 333
Bank inkl. utdelning värdepapper 270 181 305 482 488

Räntekostnader
Övriga lån 39 -  -  -  - 

Anslagskredit 
Beviljad 1 438 -  -  679 1 300
Utnyttjad anslagskredit 0 -  -  0 0

Arbetskraft och anställda
Antal årsarbetskrafter 144 147 150 157 155
Driftkostnad per årsarbetskraft 680 599 624 573 521
Medeltal anställda kvinnor 68 69 78 73 72
Medeltal anställda män 76 78 72 84 83

årets kapitalförändring 3 356 2 815 -2 223 -2 161 1 928

Balanserad kapitalförändring3) 21 606 23 069 24 278 30 056 27 854
varav Grusmedelsfonden 6 860 6 522 6 234 6 001 5 727

1) fr.o.m. 2004-07-01 har låneramen utgått.
2) fr.o.m. 2005-01-01 har kontokrediten utgått.
 3) fr.o.m. 2004-01-01 särredovisas statskapital. Detta ingick tidigare i balanserad kapitalförändring.

Ku ngl . slot tsstaten årsboKslut 2006
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revisionsberättelse Slottsstaten
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djurgårdsförvaltningens verksamhet är indelad i 
fyra ansvarsområden

n parkförvaltning
n fastighetsförvaltning
n Naturvård
n evenemang

parkförvaltNiNg
ett löpande arbete med att förbättra och försköna 
parkerna har fortsatt under året. vid ulriksdal har 
traditionsenligt blomsterprakten vårdats från tidig 
vår till sen höst. vidare har besiktning av lindal-
léerna med åtföljande beskärning genomförts. 
hagaparken har vårdats enligt riktlinjerna i nu-
varande vårdprogram. ett nytt vårdprogram av-
seende parkens mer intensivt skötta delar håller 
på att tas fram av Ståthållarämbetet och Statens 
fastighetsverk.

på Norra djurgården har skadegörelse och 
klotter, dels i lill jansskogen, dels vid den nyre-
noverade ugglevikskällan, varit besvärande och 
orsakat onödiga kostnader. den livligt trafikerade 
björnäsvägen har asfalterats. flera projekteringar 
har satts igång för att förbättra landskapet, bland 
annat kring kungliga borgen, källhagen och en-
trén till ladugårdsgärde från valhallavägen. på 
Södra djurgården har strandskoningar renoverats 
på sträckan mellan blockhusudden och täcka 
udden. en utvärdering har gjorts av tre parallella 
projekt för upprustning och försköning av djur-
gårdsvägen mellan djurgårdsbron och alkärret. 
detaljprojektering sker under 2007. ett program 

kungl. djurgårdens 
förvaltning 
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 om-
rådet till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö 
samt att se till framtida behov.

Ku ngl . dj urgår dens förva lt ning

Beckholmen.

Förberedelser inför
Konungens 60-årsdag.

Nya ridbron i Lill-Jansskogen.
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för omgestaltning av djurgårdsslätten har utarbe-
tats i samråd med närintressenter. automatbevatt-
ningssystemet kring rosendals slott har byggts ut.

faStighetSförvaltNiNg
enheten förvaltar byggnader och anläggningar 
på Norra och Södra djurgården samt på fjä-
derholmarna. byggnaderna har en totalarea på 
drygt 59 000 kvm fördelad på bostäder, lokaler 
och parkbyggnader. anläggningarna består av 
ledningsnät, pumpstationer, kajer och broar. efter 
flera års utredande och förhandlande har ett om-
fattande avtal tecknats under året med Stockholms 
stad. för att kunna säkerställa en fortsatt maritim 

verksamhet vid beckholmen med omnejd och för 
att tillmötesgå de myndighetskrav som ställs på 
djurgårdsförvaltningen på att sanera markförore-
ningarna i området, har två fastigheter, en i värta-
hamnen och en i albano-området avyttrats under 
året. Samtidigt har konungen i en markbytesaffär 
med staden och staten, fått enskild dispositions-
rätt till djurgårdsvarvet, fastigheten grönland 
1:39 som tidigare ägdes av jm-koncernen.

byggnadsbeståndet har utökats med sex bygg-
nader som ligger inom området för djurgårds-
varvet intill beckholmssundet. byggnaderna är i 
stort behov av upprustning. efter en genomförd 
inventering har restaurering påbörjats av de kul-
turhistoriskt värdefulla varvsbyggnaderna, något 
som konungen varit mycket engagerad i. där-
med kommer en gammal träbåtsvarvstradition att 
kunna bevaras. 

under året har vidare ett antal byggnader reno-
verats och upprustats både exteriört och interiört. 
eftersom byggnaderna till största delen är klas-
sade som kulturhistoriskt värdefulla, har så långt 
möjligt traditionella material och arbetsmetoder 
använts. 

intill kungliga borgen på ladugårdsgärde har 
en ny stallbyggnad och ridvolt anlagts. anlägg-
ningen inrymmer häståkeriverksamhet. på galär-
varvsområdet har restaurangen rustats upp för 
att svara upp till dagens krav på högklassig res-
taurangverksamhet. på Stora fjäderholmarna har 
förstärkningsarbeten utförts på strandskoningar 
runt öns rökeri. vidare har stabilitetskontroll ge-

Ku ngl . dj urgår dens förva lt ning

“Kungens får” på vandring från norra till 
södra Djurgården.

Rosendal.

Foto: Kungl. Djurgårdsförvaltningen
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Ku ngl . dj urgår dens förva lt ning

nomförts av bärande betongkonstruktioner, vil-
ket resulterat i att omfattande reparationsarbeten 
kommer att behöva utföras under 2007.

under året har ett antal bergvärmepumpar in-
stallerats och ersatt ekonomiskt och miljömässigt 
dåliga oljepannor. vidare har bergvärmelagret som 
anlades vid Stora Skuggan redan på 1980-talet 
åter tagits i drift med modern värmepumpsteknik.

Naturvård
djurgårdsrådet, som har till uppgift att hantera 
skötselfrågor av övergripande art, har under året 
bearbetat remissvaren på kdf: s förslag till sköt-
selplan för hela Nationalstadsparken. i rådet re-
presenteras områdena Natur, kultur, rekreation 
samt hushållning/kretslopp. planen har utveck-
lats och en integrering i Solnas och Stockholms 
kommuners översiktsplaner samt länsstyrelsens 
planer kommer att fortsätta under 2007. av sär-
skild betydelse är den förstärkning som sker avse-
ende kulturvård.

under året har 120 sjuka almar avverkats och 
destruerats på södra djurgården och vid ulriks-
dal. delar av Södra och Norra djurgården be-
tas dels av ”kungens får”, dels av boskap, i ett 
samarbetsprojekt med världsnaturfonden, WWf. 
inom rekreationsområdet har en ny ridbro byggts 
över värtabanan i samarbete med banverket och 
Stockholms stad. vidare har nya spårkartor för 
Norra djurgårdens tre elljusspår tagits fram och 
monterats upp. 

ett avtal har under året tecknats med Stock-

holms stad och vägverket angående utformning 
och gestaltning vid byggandet av Norra länken.

eveNemaNg
kungl. djurgården är Stockholms stora fritids- 
och rekreationsområde. genom avtal upplåtes 
området för en rad evenemang med olika ar-
rangörer. till de årligen återkommande idrotts-
evenemangen inom haga-ulriksdal-djurgården 
hör bland annat Stockholm marathon, vårruset, 
tjejmilen och bellmanstafetten. andra evene-
mang som rönt stort intresse var Skärgårdsmäs-
san, prins bertil memorial samt 1,6-miljoners 
klubbens hjärtgåing. försvarsmakten anordnade 
i juni spektakulära uppvisningar på gärdet, vilka 
lockade en stor publik.

i hagaparken arrangerade haga-brunnsvikens 
vänner hagadagen med parkvandringar, sång 
och musik. vid slottsruinen framfördes teaterföre-
ställningen mio min mio inför många besökare. i 
ulriksdals slottspark arrangerade Solnas förskolor 
en reggio emilia-utställning. Även igelbäckens 
dag, som arrangerades i samarbete med världs-
naturfonden WWf och överjärva gård, hade 
många besökare.

vid Sjöhistoriska museet arrangerades bland 
annat gratiskonserten musik i det gröna samt 
seglardagar och kajakkurser för ungdomar. en 
uppskattad sjösäkerhetsdag med deltagare från 
kustbevakningen, brandförsvaret, marinen och 
Sjöräddningssällskapet har också genomförts. Teaterspel i Hagas “slottsruin”.

Försvarsmaktsdagen på Gärdet.
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Belopp i tkr not	 2006	 2005

INTÄKTER
Hyres- och arrendeintäkter  53 305 49 368
Övriga rörelseintäkter  18 589 18 562
	 	 71	894	 67	930

Rörelsens kostnade 
Fastighetskostnader  -45 851 -46 591
Övriga externa kostnader  -11 818 -11 541
Personalkostnader 1 -14 350 -12 903
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 2 -1 153 -828
Jämförelsestörande poster 3 530 330
	 	 -72	642	 -71	533

rörelseresultat	 	 -748	 -3	603

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter/utdelning  1 549 778
Nedskrivning av värdepapper 7  -155
Räntekostnader  -3 -11
	 	 1	391	 767

årets	resultat	 	 643	 -2	836

resultaträkning

Belopp i tkr not	 061231	 051231

tillgångAr

Anläggningstillgångar 4

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR
Maskiner och inventarier 2 3 602 2 655

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 67 340 26 275
summa	anläggningstillgångar	 	 70	942	 28	930

OMsättningstillgångAr

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar  10 235 11 280
Övriga fordringar  3 189 1 578
Förutbetalda kostnader och 6
upplupna intäkter   3 322 2 268
	 	 16	746	 15	126

Kortfristiga placeringar 7 3 880 3 893

Kassa och bank  18 859 22 159

summa	omsättningstillgångar	 	 39	485	 41	178

suMMA	tillgångAr	 	 110	427	 70	108

Belopp i tkr not	 061231	 051231

eget	kApitAl	OcH	skulder

EGET KAPITAL
Fondkapital 5 67 340 26 274
Balanserade medel  14 147 16 984
årets resultat  643 -2 836
summa	eget	kapital	 	 82	130	 40	422

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder  9 136 10 612
Övriga skulder  402 1 122
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 8 18 759 17 952
summa	kortfristiga	skulder	 	 28	297	 29	686

s:A	eget	kApitAl	OcH	skulder	 	 110	427	 70	108

Ställda panter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

balansräkning

Ku ngl . dj urgår dens förva lt ning årsboKslut 2006

kungl. djurgårdens förvaltnings (kdf) intäkter och kostnader 
skall över tiden balansera. eventuella överskott skall användas för 
att ytterligare värna kultur, vårda natur och anpassa djurgården till 
rekreation och fritid.

årets resultat uppgår till +0,6 mnkr (-2,8). intäkterna ökade un-
der året med 4,0 mnkr från 67,9 mnkr till 71,9 mnkr huvudsakligen 
till följd av att en större byggnad fullt ut kunnat hyras ut efter en 
genomgripande renovering.

under medverkan av Statens fastighetsverk har kdf under 
året träffat ett avtal med Stockholms Stad om markbyte. kdf har 
därvid avhänt sig ett antal områden inom förvaltningen i utbyte 
mot andra områden huvudsakligen bestående av djurgårdsvarvet 
samt ett vederlag om 60 mnkr, varav 40 mnkr inledningsvis tillförts 
djurgårdsfonden. detta har medfört att kdf:s avkastning från 
nämnda fond kunnat fördubblas.

i riksdagens godkännande av avtalet ingick också ett medgivande 
för kdf att i framtiden få disponera medel ur djurgårdsfonden för 
sanering och upprustning av beckholmen och djurgårdsvarvet.

bokslutskommentarer
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer

not Belopp i tkr 06-12-31	 05-12-31

5	 långfristiga	värdepappersinnehav

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

Särskilda pensionsmedel 19 396 18 351
Djurgårdsfonden 47 944 7 923
bokfört	värde	 67	340	 26	275
Marknadsvärde 90 866 45 805

Enligt avtal träffat i april 2006 mellan Staten, 
Stockholm Stad och KDF har markbyten
skett. Den därvid erhållna ersättningen på 
40 mkr har tillförts Djurgårdsfonden.

6	 förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter

Förutbetalda försäkringar 747 699
Övriga förutbetalda kostnader 153 157
Upplupen utdelning fonder 1 138 759
Upplupna bränsleintäkter från hyresgäster 635 602
Övriga upplupna intäkter 650 51
	 	 3	323	 2	268
  
7	 kortfristiga	placeringar

Institutionella fonder   4 035 3 893
Nedskrivning -155 
bokfört	värde	 3	880	 3	893
Marknadsvärde 3 880 3 806

	8	 upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter

Fakturerade hyror och arrenden
avseende nästkommande år 15 478 17 042
Övriga poster 3 281 910
	 	 18	759	 17	952

Stockholm den 22 februari 2007

Ingemar Eliasson,
Riksmarskalk

sjukfrånvaro	i	%	av	ordinarie	arbetstid	 2006	 2005
Totalt 2,4 4,3
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 15,5 46,2
Kvinnor 3,6 7,3
Män 1,8 3,0
Anställda 30 - 49 år  1,6 0,7
Anställda 50 år eller äldre  2,7 5,9

Allmänna	redovisningsprinciper
årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Belopp i tkr om inget annat anges

not Belopp i tkr 2006	 2005

1	 Anställda	och	personalkostnader

Antal årsarbeten 36 34
Varav män 61% 66%

Löner och sociala kostnader
Lön   9 122 8 390
Sociala kostnader 3 202 2 994
Pensionskostnader 1 409 949

2	 Maskiner	och	inventarier

Avskrivningarna enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd på 5 år
  06-12-31	 05-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 136 11 827
Nyanskaffningar 2 100 3 013
Avyttringar -3 644 -704
summa	anskaffningsvärden	 12	592	 14	136

Ingående avskrivningar -11 481 -11 357
återförda avskrivningar på avyttringar 3 644 704
årets avskrivning -1 153 -828
Ackumulerade	avskrivningar	 -8	990	 -11	481

bokfört	värde	 3	602	 2	655

3	 jämförelsestörande	poster

Vinst avyttrade inventarier 530 330

4	 fastighetstaxerinsvärden

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

Småhus/tomt för småhus 280 987
Hyreshus bostäder/tomt för hyreshus 117 441
Hyreshus lokaler 100 205
Industri/elproduktionsenhet 6 745
	 	 505	378

Noter till bokslutet
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12:e storleken med kedja

Ärkebiskop K G Hammar. För framstående insatser för 
svenska kyrkan

12:e storleken i Serafi merordens band
fd Regeringsrådet Stig von Bahr. För betydelsefulla 
insatser för rättsväsendet, nationellt och internationellt

Professor Kåre Bremer. För betydelsefulla insatser för 
undervisning och forskning 

fd President Leif Ekberg. För mångåriga betydelsefulla 
insatser inom förvaltning och rättsväsende

Direktör Fredrik Lundberg. För betydelsefulla insatser 
för svenskt näringsliv

Riksgäldsdirektör Bo Lundgren. För betydelsefulla 
insatser i svenskt samhällsliv 

Bankdirektör Lars Thunell. För betydelsefulla insatser 
för svenskt näringsliv

Direktör, Professor Lena TreschowTorell. För betydelse-
fulla insatser för teknisk forskning och utveckling

12:e storleken i högblått band
fd Teaterchef Lars Edström. Förr betydelsefulla insatser 
inom svenskt teaterliv

Direktör Lennart Låftman. För betydelsefulla insatser 
inom det svenska forskningsväsendet

8:e storleken i serafi merordens band
Professor Lars Calmfors. För betydelsefulla insatser för 
ekonomisk forskning och utveckling

Rikslottachef Elisabeth Falkemo. För engagerade och 
värdefulla insatser inom Lottarörelsen 

fd Generalkonsul Arnold Hjertström. För mångåriga 

och värdefulla insatser som svensk generalkonsul i 
Jerusalem 

Professor Jan Hjärpe. För värdefulla insatser för att 
sprida kännedom om islam 

Riksdagsledamot Claes Roxbergh. För värdefulla insat-
ser i Sveriges riksdag 
 

Överstelöjtnant Urban Schwalbe. För förtjänstfulla 
insatser som chef för Garnisonsavdelningen i Stockholm 

Docent Lennart Tegborg. För värdefulla insatser som  
huvudredaktör för verket “Sveriges kyrkohistoria” 

Professor Erik Westberg. För betydelsefulla insatser i 
det svenska musikväsendet

Kommunalråd Roland Åkesson. För värdefulla kom-
munalpolitiska insatser

Medaljen Litteris Et Artibus
 

Författare, dramatiker och litteraturvetare 
Lars Gustafsson. För konstnärliga insatser 
som författare

Kompositör Nils Lindberg. För konstnärliga insatser 
som kompositör och pianist

Författare Henning Mankell. För konstnärliga insatser 
som författare 

Skådespelerska Monica Nielsen. För konstnärliga 
insatser som skådespelare

Skådespelare Johan Rabaeus. För konstnärliga insatser 
som skådespelare

Pianist Bo Stenson. För konstnärliga förtjänster som 
kompositör och jazzpianist  

Regissör, författare och skådespelare Staff an Wes-
terberg. För konstnärliga insatser som regissör och 
författare

8:e storleken i högblått band

Hovfurir Jochen Fritz. För förtjänstfulla insatser vid det 
Kungl. Hushållet 

Ulrika Bergman. För en serie segrar i internationella 
mästerskap och OS-guld i curling

Cathrine Lindahl. För en serie segrar i internationella 
mästerskap och OS-guld i curling

Eva Lund. För en serie segrar i internationella mäster-
skap och OS-guld i curling

Anette Norberg. För en serie segrar i internationella 
mästerskap och OS-guld i curling

Anna Svärd. För en serie segrar i internationella mäster-
skap och OS-guld i curling

Sekreterare Gun Lundbrink. För förtjänstfulla insatser 
vid H. M. Konungens hovförvaltning

Fil.mag. Lektor Karin Naumann-Magnusson. För värde-
fulla insatser för att befästa intresse för Sverige, svenska 
språket och kulturen i Schweiz

Målerikonservator Frantisek Makes. För betydelsefulla 
och bestående insatser för bevarandet av konst och 
måleri, främst samlingarna på Skoklosters slott

Mats Sundin. För en lång och framgångsrik  karriär som 
idrottsman och kapten för Sveriges OS-lag i ishockey

Hovkanslist Ursula Wohlfahrt. För förtjänstfulla insatser 
vid Hovmarskalksämbetet

Belöning för lång och trogen tjänst
(Armbandsur eller konstglas)

Intendent Ulrica Thoresen
Hovfurir Toni Röhrens
Hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg
1:e konservator Eva Vahlne

meda ljför l ä ningar

Medaljförläningar 
den 31 januari 2006

Glada mottagare av H.M. Konungens medalj: Svenska Curlinglandslaget: Ulrika Bergman, Catherine Lindahl, Anette Norberg, 
Eva Lund, Anna Svärd samt Mats Sundin. Foto: Bertil Ericsson/Scanpix

Carolina Klüft och Stefan Holm. Foto: Bertil Ericsson/Scanpix



Kungl. hovstaterna 2006 41

12:e storleken i Serafimerordens band

Professor Ann-Christine Bylund. För betydelsefulla 
insatser för forskning och utbildning avseende biolo-
giska naturresurser och biologisk produktion

fd Riksbankschefen Lars Heikensten. För framstående 
insatser för svensk penningpolitik 

Direktör Adolf H Lundin. För betydelsefulla insatser 
som entreprenör och industriledare

Direktör Hans-Olov Olsson. För betydelsefulla insat-
ser för svensk bilindustri

Generaldirektör Ingemar Skogö. För betydelsefulla 
insatser för Sveriges kommunikationsväsen

12:e storleken i högblått band

Landshövding Bo Könberg. För mångåriga och be-
tydelsefulla insatser på skilda områden inom svenskt 
samhällsliv

Direktör Lennart Lübeck. För betydelsefulla insatser i 
fråga om fordonsteknik och rymdforskning

Advokat Anne Ramberg. För framträdande insatser 
för svenskt rättsväsende

Landslagskapten Sven Göran Eriksson. För värdefulla 
insatser, nationellt och internationellt för fotbollsspor-
ten (juni 2005)

Professor em Ulf Sporrong. Förframstående insatser 
inom svenskt kulturliv

8:e storleken i Serafimerordens band

fd Kommunalrådet Åke Hillman. För värdefulla kom-
munalpolitiska insatser

Aukt. revisor Evy Jakobsson. För förtjänstfulla insatser 
som revisor och granskare av de Kungl Hovstaternas 
räkenskaper

fd Museidirektör Lars O Lagerqvist. För mångåriga 
och betydelsefulla insatser inom medalj - och mynt-
väsendet

Riksdagsledamot Göran Magnusson. För värdefulla 
insatser i Sveriges riksdag

Överstelöjtnant Rickard Nyström
För förtjänstfulla insatser som H M Konungens 
adjutant

Professor Staffan Normark. För betydelsefulla insat-
ser i fråga om naturvetenskaplig och teknisk forskning

Kontraktsprost em. Sten Edgar Staxäng. För värde-
fulla och mångsidiga insatser för Svenska kyrkan i 
Sverige och utomlands

Kanslichef Gunilla Upmark. För viktiga insatser i 
Sveriges riksdags utskottsverksamhet

Medaljen Litteris et Artibus
Regissören och konstnärliga ledaren för Unga 
Dramaten Agneta Ehrensvärd. För betydelsefulla 
insatser som regissör samt konstnärlig ledare för Unga 
Dramaten

Skådespelerska Yvonne Lombard. För konstnärliga 
förtjänster som skådespelerska

Skådespelare Tomas Pontén. För konstnärliga för-
tjänster som skådespelare

Skådespelerska Irene Lindh. För konstnärliga för-
tjänster som skådespelerska

Violoncellist Mats Rondin. För konstnärliga förtjänster 
som violoncellist

Författare Inger Sandberg Tecknaren Lasse Sand-
berg För konstnärliga förtjänster som barnboksförfat-
tare och tecknare

Pianist Bo Stenson. För konstnärliga förtjänster som 
jazzpianist 

Skådespelare Måns Westfelt. För konstnärliga för-
tjänster som skådespelare

8:e storleken i högblått band
Nina Balabina. För engagerade och initiativrika insat-
ser för svenskt musikliv

Studieombudsman Göran Eriksson. För värdefulla 
och initiativrika insatser på folkbildningens område

Byråsekreterare Ulla-Britt de Marchi. För förtjänstful-
la insatser vid Ulriksdals slott och Kungl. Djurgårdens 
Förvaltning

fd Departementssekreterare Maud Melin. För för-
tjänstfulla insatser som protokollförare vid konseljer 
och regeringssammanträden

Marknadschef Benita Nilsson. För engagerade och 
initiativrika insatser för Nordiska Akvarellmuséet

Affärsjuristen Gita Paterson. För mångåriga och
värdefulla insatser för att utveckla, främst de affärs-
mässiga, förbindelserna mellan Sverige och Frankrike

Intendent Ursula Sjöberg. För förtjänstfulla insatser 
vid Kungl. Husgerådskammaren

Pelle Anderson. För viktiga bidrag till att främja kun-
skaper om det svenska samhället och det offentliga 
språket i egenskap av en av grundarna av tidningen 
Metro

Robert Braunerhielm. För viktiga bidrag till att 
främja kunskaper om det svenska samhället och det 
offentliga språket i egenskap av en av grundarna av 
tidningen Metro

Monica Lindstedt. För viktiga bidrag till att främja 
kunskaper om det svenska samhället och det of-
fentliga språket i egenskap av en av grundarna av 
tidningen Metro

Jörgen Widsell. För viktiga bidrag till att främja kun-
skaper om det svenska samhället och det offentliga 
språket i egenskap av en av grundarna av tidningen 
Metro

Carolina Klüft. För idrottsbragd i mångkamp 
(januari 2005)

Stefan Holm. För idrottsbragd i höjdhopp 
(januari 2005)

Prins Eugen medaljen
För framstående konstnärlig gärning

Målaren Nils Kölare
Konstnären Gunvor Nelson
Keramikern Kenneth Williamsson
Industridesignern Jacob Jensen, Danmark
Arkitekten, Professor Jan Olav Jensen, Norge

meda ljför l ä ningar

Medaljförläningar den 7 juni 2006

Målaren Nils Kölare tar emot Prins Eugen medaljen.
FotoHenrik Mongomery/Scanpix
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JANUARI

10 Företräde för Operachefen Anders Franzén

12 Företräde för konteramiral Leif Nylander 
och generalmajor Jan Salestrand  

16 Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse 
Ungt Ledarskap

Närvaro vid Idrottsgalan, Globen 
 

17 Företräde för avgående och pågående chefen för Garnisons-
avdelningen, överstelöjtnanterna Urban Schwalbe och Mats 
Alnevik

Företräde för nye Marininspektören, 
konteramiral Anders Grenstad

Närvaro vid Folk och Försvar, Sälen

18 Styrelsesammanträde i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Representationsmiddag, Festvåningen, Stockholms slott
 

21 Närvaro vid Prins Christians dop, Köpenhamn

23 Närvaro vid konferens ”Suzanne Mobaraks Women’s 
International Peace Moment”, Aten

24 Lunch för Talmannen Björn von Sydow och 
Riksdagsdirektör Anders Forsberg

Företräde för Direktör Carl Eric Stålberg och Jan Palander 
Svenska Skidförbundet

Diplomatmottagning

25 Temadag, Karolinska Institutet, Stockholm

27 Invigning av Astma- och Allergiförbundets 50-årsjubileum

Avskedsaudiens för Förenta Staterna ambassadör Teel Bivins

Närvaro vid Förintelsens Minnesdag, Stockholm

30 Audiens för Polens premiärminister 
Kazimierz Marcinkiewicz 

31 Lunch för statsrådet Barbro Holmberg

Utdelning av H.M. Konungens medalj, Pelarsalen

Närvaro vid Dramatens föreställning ”Fröken Julie” 

Kungen Drottningen Kungaparet  

Kronprinsessan Prins Carl Philip Prinsessan Madeleine

Utdrag ur Kungafamiljens officiella program året 2006
Här följer en sammanställning av Kungafamiljens officiella 
program. Utöver dessa programpunkter tillkommer audien-
ser, företräden, interna sammanträden och privata besök.

FEBRUARI

1 Högtidliga audienser: Portugal, 
Bangladesh, Sydkorea, Schweiz 

Företräde för VD Åke Svensson, SAAB 
samt Stabschefen Frank Rosenius

Information om verkningarna av stormen “Gudrun”, Jönköping  

Möte med World Childhood Foundations referensgrupp

2 Besök i de av stormen ”Gudrun” drabbade områdena, Småland

Invigningstal vid konferensen ”En bättre Demensvård”

8 Föredragning av Utrikesminister Laila Freivalds ang besöket i 
Kina samt kommande statsbesök

Audiens för Armeniens president Robert Kortjarian

Företräde för och presentation av de nya hovpredikanterna 
Lennart Widing och Tomas Engström

Närvaro vid hovpredikantmötet, Stockholms slott

9 Utrikesnämnd, Lovisa Ulrikas matsal

Representationsmiddag, Stockholms slott

10 Avskedsaudiens för Zambias ambassadör 
Newstead L. Zimba

13 Närvaro vid Lantbruksveckans Allmänna sammanträde, 
Stockholm

Audiens för Islands utrikesminister Geir H. Haardes 

Diplomatmottagning

14 Företräde för nyutnämnde generalkonsul i New York 
Ulf Hjertonsson

Företräde för nyutnämnde ambassadören i Helsingfors 
Eva Walder Brundin

Avskedsaudiens för Etiopiens ambassadör,
Yeshigeta Berhanu Kebede

Företräde för avgående och tillträdande ordförandena 
i Kungl Örlogsmannasällskapet konteramiralerna 

Närvaro vid en afton i samband med en insamling av medel 
till World Scout Foundations och Scoutrörelsens satsning på 
mångfald och integration i storstädernas förorter

dagboK
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Utdrag ur Kungafamiljens officiella program året 2006

dagboK

MARS

1 Lunch för statsrådet Leni Björklund 

2 Besök i Tibro och Karlsborg

Styrelsemöte WCF, Berlin

3 Statssekreterare Ingrid Petersson och kansliråd Aase Tronstad, 
Jordbruksdepartementet informerar om fågelinfluensan

6 Referensgruppsmöte Silviahemmet och Sophiahemmet

Middag för f v världsbankschefen och Fru James Wolfensohn 

9 -
11

Närvaro vid Paralympics, Turin

13 Avskedsaudiens för Honduras ambassadör 
Mr Iván Romero-Martinez

Audiens för Polens premiärminister
Kazimierz Marcinkiewicz

14 Lunch för statsrådet Lena Hallengren
 

Utdelning av Majblommans Riksförbunds diplom

15 Besök vid Jorielskolan, Älvsjö

16 Högtidliga audienser:
Colombia, Marocko, Moldavien, Malta

Styrelsemöte Stiftelsen Mentor

17 Närvaro vid ICC Sweden årsmöte, Stockholm

Utdelning av utmärkelsen ”Årets friskaste företag” 

18 Besök vid Arméns slutövning, Stockholm 

20 Företräde för direktör Christer Zetterberg
och civilekonom Peter Norlindh

Företräde för professor Bo Larsson

Närvaro vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid

21
22
23

Inkommande statsbesök från Botswana

21 Företräde för konstnär Anna Jäämeri-Ruusuvuori, mfl 
för överlämnande av en miniatyr av Krigsbarnsstatyn i 
Haparanda

24 Företräde för norska Stortingets talman Thorbjörn Jagland

24
25
26

Invigning av samt närvaro vid SM-veckan på skidor
i längdåkning, Boden 

26 Närvaro vid högmässa i Sofia kyrka med anledning av
kyrkans 100-års jubileum

27 H.M. Konungen tar emot UN Habitat-priset, Kungl. Slottet

Sammanträde med Club de Madrid,
Prins Eugens Waldemarsudde

Direktionssammanträde i H.M. Konungens Jaktklubb

Närvaro vid en välgörenhetskväll för Livslust, Fryshuset

21-23:e mars: Inkommande statsbesök från Botswana.

21 mars
Ankomst till Kungl. Slottet
Lunch för Presidentparet
Mrs Mogae och Drottningen besökte 
Glashus Ett, Hammarby sjöstad
Bankett på Kungl. Slottet

22 mars
Besök vid Stockholm 
Environment Institute 
Besök på Skansen -Mrs Mogae, 
Drottningen 
Besök på Scania, Södertälje – 
President Mogae, Konungen 
Besök på Waldemarsudde - 
Mrs Mogae , Drottningen
Lunch i Stockholms Stadshus

Besök hos SOS Barnbyar – 
Mrs Mogae , Drottningen
Närvaro vid Seminarium arrangerat av 
IDEA, Riksdagen och Utrikespolitiska 
Institutet – Presidentparet, Konungen
Mottagning på Grand Hotel – President-
paret, Kungaparet, Prins Carl Philip

23 mars
Business meeting, World Trade Center 
– Presidenten, Konungen
Besök på Ericsson
– Presidenten, Konungen
Besök vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Lunch på Uppsala Slott
Besök i Uppsala Domkyrka
Besök på Nordic Africa Institute

15 Temadag – Stockholm 
”Värderingar och attityder i Sverige och i världen”

16 Besök vid Antikmässan, Stockholmsmässan

Styrelsemöte World Childhood Foundation, Stockholm

17
18

Närvaro vid Vinter-OS i Turin, Italien

25
27

Närvaro vid Vinter-OS i Turin, Italien 

Foto: David Sica/Scanpix
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6 Besök vid Alfagruppen Ungdoms behandlingshem i 
Skrubba, Tyresö

Närvaro vid en återträff efter Royal Technology Mission 2005 

7 Presentation av nätverket ”Safety and Rescue Region”, invig-
ning av Folke Bernadotteakademiens nya lokaler samt besök 
vid “Mångkulturåret i Västernorrland”, Sandö och Härnösand

18 Lunch för statsrådet Ibrahim Baylan
 

Företräde för Svenska Akademiens ständige sekreterare 
Horace Engdahl

19 Audiens för Kung Goodwill Zwelithini

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

Närvaro vid informations- och diskussionskväll med Världs-
naturfondens 30-klubbsmedlemmar

Köp av årets Första Majblomma

20 Högtidliga audienser: 
Etiopien, Makedonien, Pakistan, Zambia

Lunch med Internationelle chefen Hans Lundberg med flera,
IVL Svenska Miljöinstitutet  

Avskedsaudiens för Vietnams ambassadör
Nguyen Ngoc Truong

Företräde för Kungl. Akademiens för de fria konsterna
ständige sekreterare Olle Granath och Hans Dyhlén

Utdelning av Världens Barns Pris

Församlingsafton

21 Invigning av Kasthalls Mattor och Golv AB investering i nya 
maskiner, Kinna

24 Utdelning av Vegamedaljen

Utdelning av Stora Exportpriset vid Stora Exportdagen 

Invigning av utställningen ”ur H.M. Konungens grafiksam-
ling” på Grafikens Hus

25 Närvaro vid Sverige-Amerika Stiftelsens årsmöte

Avskedsaudiens för Finlands ambassadör
Pertti Torstila med maka Eva

Närvaro vid Star School Project’s välgörenhetsarrangemang

27 Audiens för franska senatens talman Christian Poncelet

28 Firande av H.M. Konungens 60-årsdag

29 Firande av H.M. Konungens 60-årsdag

30 H.M. Konungens 60-årsdag

APRIL

1 World Scout Foundation, München

3 Konselj

4 Lunch för statsrådet Morgan Johansson,

Sammanträde i H.M. Konungens Råd för mark- 
och byggnadsfrågor

5 Närvaro vid Baden Powell Fellows Sweden Chapters årsmöte 

Närvaro vid World Scout Foundations ledarskapsseminarium

6 Sammanträde i Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond 
för ungdom i Sverige

Audiens för Marockos premiärminister Driss Jettou

Besök i Brasilien

28 Audiens för Serbiens och Montenegros president
Boris Tadic, Prinsessan Sibyllas våning

Företräde för professor Paul Allan Cox

Närvaro vid en scoutceremoni i Norra Järva Scoutkår, 
Husby/Kista

29 Temadag; ”Hur transporterar vi människor och gods 
om 20 år”, Sjöfartsverket

Invigning av fasadbelysningen till Kungl. Slottet

30
31

1

Närvaro vid World Scout Foundations möte i München, 
Tyskland

28:e mars: Närvaro vid en scoutceremoni i Norra Järva Scoutkår, Husby/Kista.

dagboK

Foto: Davis Sica/Stella Pictures 
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MAJ

2 Invigning av Caspar David Friedrich utställning Essen

Prisutdelning vid ”Finn Upp”

Invigning av Caspar David Friedrich utställning, Essen

Invigning av konferensen Urban Futures 2,0

4 Sammanträde i Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs & Prinsessan 
Sibyllas Minnesfond

Audiens för Japans premiärminister Koizumi

Stipendieutdelning i H.M. Konungens 50-årsfond,

Prisutdelning Skolornas Fredspris, Emmerichfonden

Prisutdelning Svenska Dirigentpriset

5 Närvaro vid Temadag, Kungl. slottet

Invigning av Hauptutställningen, Kungl. slottet

Prisutdelning samt närvaro vid Göran Gustafssons Stiftelses 
20-årsjubileum på Nationalmuseum, Stockholm

6 Invigning av Huddinge scoutkårs nya scoutgård i samband 
med dess 75-årsjubileum, Huddinge

7 H.M. Konungens 40-åriga studentjubileum, Sigtuna

8 Besök på Stenhammars slott

 

Närvaro vid Gastronomiska Akademiens vårsammankomst

9 Företräde för Tom Thyblad, Rikskommittén
Sveriges Nationaldag

Anförande om Childhood vid ICA-dagen

Lunch för statsrådet Sven-Erik Österberg
 

Audiens för turkiska parlamentets talman Bülent Arinc

Audiens för Namibias president Hifikepunye Pohamba

Närvaro vid Nordiska Muséets & Skansens Vänners årsmöte

10 Närvaro vid Ericssons Kapitalmarknadsdagar, New York

Mottagande av ”Inwood house 2006 Youth Opportunity 
award”, New York

11 Närvaro vid en “fundraising” galamiddag för World Childhood 
Foundation i samband med Volvo Ocean Race, New York

12 Närvaro vid American-Scandinavian Foundations Gala Dinner 
Dance i New York City, USA

15 Närvaro vid ”Stenhammardagen”, Stenhammars slott
 

Närvaro vid Föreningen Konstnärernas Vänners årshögtid, 
Waldermarsudde

16 Besök vid Bukowskis internationella visning av en samling av 
Karl Fabergés konstföremål, Stockholm

Lunch för statsrådet Jens Orback

Företräde för organisationen Pakistan-AAPKI

Årsmöte i H.M. Konungens Jaktklubb 

17 Världsnaturfonden WWF Förtroenderådets årsmöte 

Närvaro vid Livslusts 10-årsjubileum, Aizupe, Lettland

Invigning av utställningen ”North meets South”,
Nordiska Museet

18 Företräde för professor Oloph Bexell och docent Lennart
Tegborg för överlämnande av bokverket ”Svensk Kyrkohistoria” 

Företräde för herr Gustaf Douglas för överlämnande av en 
bok om frimärket ”3 Skilling Banco”

Mottagning av Honorärkonsuler från Irland
och Storbritannien

Invigning av utställningen ”Vår Drottning – fest och vardag”

Närvaro vid Sveriges Redareförenings 100-årsjubileum, 
Göteborg

19 Närvaro vid seminarium om Barns rättigheter

20 Närvaro vid öppnande av ”Solliden 100 år” Solliden, Öland 

21 Städning på Djurgården tillsammans med Stockholms 
Scoutdistrikt

Närvaro vid Childhood-dagen, Gröna Lund 
9:e maj: Audiens för Namibias president Hifikepunye Pohamba.

dagboK
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22 Utdelning av ”Polar Prize” 
 

23 Styrelsesammanträde Mentor Foundation, London

Invigning av IVL Svenska Miljöinstitutets
40-årsjubileumskonferens, Aula Magna 

24 Avskedsaudiens för Nicaraguas ambassadör
Alvaro Montenegro Mallona

Utrikesnämnd

 

Företräde för Professor Bo Larsson

Företräde för Tom Thyblad,
Rikskommittén Sveriges Nationaldag

Middag hos Turkiets ambassadör Necip Egüz,
Turkiska ambassaden

29 Närvaro vid Drottningholmsteaterns Vänners
Högtidssammankomst

30 
31 

1

Utgående statsbesök till Turkiet

JUNI

5 Närvaro vid firandet av Järnvägens 150-årsjubileum, Nora

6 Närvaro vid firandet av Nationaldagen, Malmö

Närvaro vid firandet av Nationaldagen, Sundsvall 
  

Nationaldagens firande, Skansen
  

Mottagning på Stockholms Slott, Bernadottevåningen
  

7 Företräde för honorärkonsuler från Canada,
Lovisa Ulrikas matsal

Medaljutdelning, Pelarsalen

8 Högtidliga audienser:
Mocambique, Slovakien, Vietnam, Finland, USA

Diplomutdelning till Silviasystrar

Företräde för IVA:s Preses, ekonomie doktor Hans Dalborg 
samt IVA:s verkställande direktör, professor Lena Treschow 
Torell angående Royal Technology Missi2007 i Ryssland 

Företräde för Dr Craig Venter

9 Avskedsaudiens för Sloveniens ambassadör
Darja Bavdaz Kuret

Avskedsaudiens för Litauens ambassadör
Petras Zapolskas

Närvaro vid ”De Gamlas Dag”

Dop av Stena AB:s fartyg ”Stena Primorsk”

Närvaro vid en galakonsert anordnad i samband med
”Wilhelm Stenhammar International Music Competition” 

12
13

Närvaro vid firandet av Konungens av Thailand
60-årsjubileum som monark, Bangkok

17 Närvaro vid Volvo Ocean Race i Göteborg
 

18 Närvaro vid Flygvapnets 80-årshögtid

19 Företräde för Sveriges Exlibrisförening

20 Närvaro vid AAPKI Foundations information om
hjälp till Pakistan

26 Premiering av Årets Ölänning, Solliden

28 Invigning av en utställning med teckningar från Drottning 
Christinas samlingar med efterföljande lunch i Leipzig, 
Tyskland

30 
1

Närvaro vid Storhertigparets av Luxemburg silverbröllop, 
Luxemburg 

30 maj - 1 juni: Utgående statsbesök till Turkiet.

dagboK

30 maj Ankara.
Välkomstceremonier 
Konungen närvarade vid ett hälso-
seminarium samt besökte Nationalför-
samlingen
Drottningen besökte en workshop om 
datorprogram anpassade till personer 
med funktionshinder samt träffade 
talmannens hustru, Ms Arnie
Presidentens middag

31 maj. 
Besök i Izmir  och Efesos. 
Svarsmiddag i Ankara för Turkiets presi-
dent Ahmet Necdet Sezer. 

1 juni Istanbul.
Besök i Topkapipalatset och Hagia Sofia
Konungen och vice statsminister Bosse 
Ringholm mötte representanter för 
svenskt och turkiskt näringsliv.
Besök i universitetet i Istanbul, Bilgi, Pera 
museum samt närvaro vid en mottag-
ning för svenskar i Turkiet på Sveriges 
generalkonsulat.
Drottningen träffade familjeminister Ms 
Nimet Cubukcu.
Besök i Dolmabahcepalatset 
Kryssning på Bosporen.

Foto: Ehran Güner/Scanpix

31 Prisutdelning av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne
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JULI

1 Närvaro vid Storhertigparets av Luxemburg silverbröllop, 
Luxemburg 

3 Närvaro vid Draksegling till förmån för World Childhood 
Foundation följt av middag, Kiel

14 H.K.H. Kronprinsessans födelsedag, Solliden

16
-22

Utgående statsbesök till Kina

SEPTEMBER

1 Besök på Stenhammars slott

2 Närvaro vid högtidsgudstjänst då Ärkebiskop electus
Anders Wejryd tas emot, Uppsala domkyrka

Närvaro vid middag med anledning av Sjökrigsskolans
40-årsjubileum, Mariefred 

4 Avskedsaudiens för Tysklands ambassadör
Busso v Alvensleben

Företräde för elever från Vasaskolan i Arboga
och Marienschule i München

Utdelning av Gösta Winbergh Award, Confidencen, Ulriksdal

5 Högtidliga audienser:
Chile, Mexico, Slovenien, Namibia, Danmark

Närvaro vid starten av Silviasysterutbildning

6 Styrelsesammanträde i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Företräde för Brottsofferjourernas Riksförbund

Närvaro vid visningen av dokumentärfilmen ”En obekväm 
sanning” i närvaro av Al Gore 

7
- 8

Närvaro vid Second Counter-Trafficking in Human Beings 
Award Ceremony samt besök vid WCF-projekt, Kiev Ukraina

8 Närvaro vid Smedjebackens Walsverks AB 150-årsjubileum, 
Smedjebacken

12 Avskedsaudiens för Estlands ambassadör Jüri Kahn 

AUGUSTI

10 Utrikesnämnd, Lovisa Ulrikas matsal

12 Deltagande i Svenska Kungsrallyt, Öland

21 Närvaro vid möte med WWF:s samarbetspartners

22 Prisutdelning vid Stockholm Junior Water Prize

24 Prisutdelning vid Stockholm International Water Prize

28
-31

Besök i Shanghai för ”Ostindiefararen Götheborg”
 

29 Avskedsaudiens för Danmarks ambassadör
Ole Lønsmann Poulsen med maka Zareen

30 Företräde för Ordförande Patrik Åkesson, Vice ordförande 
Lennart Stockblad, Rojalistiska föreningen

Prisutdelning för Export Hermes vid Världshandelsdagen

31 Audiens för Libanons premiärminister Siniora

18-22 juli: Utgående statsbesök till Kina.

dagboK

18 juli Kanton.
Välkomstceremoni vid Nanshas färje-
terminal.
Lunch i Kanton 
Avtäckning av ett monument i Huangpu 
(Whampoa) Historic Port.
Segling med Southern Sea God Guang-
zhou till Southern Sea Temple i Huangpu.
Välkomstmiddag.

19 juli Peking/Beijing. 
Lunch hos Pekings borgmästare
Besök på Pekings stadsplanemuseum 
och det nya "Capital Museum".
Mottagning på Svenska Ambassaden 
Festföreställning på Pekingoperan

20 juli Peking.
Möte med Kinas President Hu Jintao. 
Konungen invigde Ericssons nya hög-
kvarter i Peking. 
Drottning Silvia besökte Ditansjukhuset 
i Peking samt Red Ribbon Foundations 
hus. 
Officiell bankett.

21 juli Kanton.
Besök i Guangzhou. 
Konungen öppnade en svensk konstut-
ställning i Guangzhou Konstmuseum.
Invigningen av  "Treasures from the 
Swedish Trade with China" , som arrang-
erats av Gallery Astley i samarbete med 
Guangzhou Museum of Art. 
Segling med Ostindienfararen Göthe-
borg III för den slutliga seglatsen in i 
hamnen i Zhou Tou Zui.
Kungaparets svarsmiddag på White Swan 
Hotel.

22 juli Kanton.
Kungen deltog i seminarier om handel, 
utveckling och handelsförbindelser 
mellan Sverige och Kina. 
Drottningen besökte Volvos visningsrum 
i Guangzhou Volvo 4S. 
Kommunen Guangzhous middag 

Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
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OKTOBER

2 Närvaro vid tredje världskongressen 
”Child Helpline International”, Stockholm

Företräde Statsminister Göran Persson

Företräde Lars Kristoffersson mfl WWF

Företräde Professor Mårten Rosenqvist

Företräde för Riksdagens nyvalde talman Per Westerberg

Invigning av Rosa Bandet kampanjen, Globen

3 Riksmötets öppnande

4 Möte med Johan Strid med flera från ”Ungt Ledarskap”

Närvaro vid miljöseminarium IVA

5 Närvaro vid WWF:s höstmöte

Närvaro vid en konferens anordnad av WCF samt årsmöte

Utdelning av Sustainable Stockholm Award
– Hammarby sjöstads miljötekniktävling

6 Högtidliga audienser:
Kuba, Tyskland, Brasilien, Jemen

Skifteskonselj

8 Närvaro vid Festhögmässa, Storkyrkan

9 Företräde USA:s ambassadör Michael M. Wood

11 Närvaro vid Metadonprogrammets 40-årsjubileum

12 Närvaro vid firandet av Olsbergs Hydraulics AB
100-årsjubileum, Eksjö

Närvaro vid Konstnärsklubbens 150-årsjubileum, 
Konstnärshuset

14 Närvaro vid SEB:s 150-årsjubileum
 

16 Möte Baden Powell Fellowship, Köpenhamn

Besök vid Skandinaviska Skolan,
Svenska Klubben – Hamburg

Närvaro vid välgörenhetskonsert för WCF, Usedom

17 Närvaro vid Greifswalds universitets 550-årsjubileum

dagboK

Företräde för nytillträdde Preses i Kungl. Vitterhets- Historie- 
och Antikvitets-akademien Professor Gunnel Engwall

Företräde för UD:s protokollchef Cathrine von Heidenstam

13
-14

Närvaro vid Vasa stads 400-årsjubileum, Finland

15 Audiens för Kinas handelsminister Bo Xilai

Invigning av Astri Bergman Taube-utställning,
Göteborgs Universitet

Närvaro vid Odd Fellow-logen Manhems 100-årsjubileum

Avskedsaudiens för Kenyas ambassadör
Michael D. M. Kinyanjui

Företräde för nytillträdde landshövdingen i Skåne län
Göran Tunhammar

Närvaro vid Sjöofficerssällskapets i Karlskrona
175-årsjubileum 

16 Förbandsbesök vid Hemvärnet i Kalmar-Kronobergs län, 
Kosta skjutfält

18 Avskedsaudiens för Brasiliens ambassadör
OAgripino Maia

Företräde för generaldirektör Lars G. Josefsson, Vattenfall AB

19
-24

World Scout Foundation, San Francisco

20 Närvaro vid premiär av Rigoletto, Folkoperan

26
-27

Närvaro vid en galamiddag och ett symposium arrangerat av 
The Swedish - American Chamber of Commerce, New York

Styrelsesammanträde i Stiftelsen Silviahemmet

28 Stipendieutdelning vid Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Utdelning av Marcus Wallenbergpriset 

Invigning av Allergistämman 2006

29 Företräde för Professor Anders Karlqvist, 
Polarforskningssekretariatet

Invigning av utställningen ”Naturens spegel – nordiskt land-
skapsmåleri 1840 – 1900” på Nationalmuseum, Stockholm

Företräde för Salvatore Grimaldi, vd Grimaldi Industri AB

30 Närvaro vid Skaraborgs regementes 375-årsjubileum, 
Skövde

Närvaro vid Skytteanska Stiftelsens årssammankomst, 
Uppsala
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18  
19

Bergslagsjakt

Närvaro vid evenemanget ”Drivkrafter”, Ersta

19 Närvaro vid Malins Minnes 10-årsjubileum

20 Utdelning av pris till ”Årets Nybyggare”

Lunch för den avgående regeringen
 

Avskedsaudiens Angolas ambassadör,
Leovigildo da Costa e Silva

Styrelsemöte World Scout Foundation

23 Invigning av Sveriges ambassad, Washington

Utdelning av Dyslexipriset, Bertil Hults stiftelse

24 
-27

Utgående statsbesök till Kanada

26 Utdelning av Kunskapspriset 2006

29 Närvaro vid högmässa i Svenska Kyrkan, New York

NOVEMBER

1-2 Styrelsesammanträde Mentor Foundation, New York

1 Företräde Svenska Bibelsällskapet för överlämnande av 
Jubileumsbibel

2 Besök vid Marinens slutövning SAMMARIN

Närvaro vid ”King Hussein Foundation International
Peacebuilders Dinner and award of the 7th King Hussein 
Leadarship Prize”, New York

3 Högtidliga audienser:
Kenya, Georgien, Armenien, Togo

6 Styrelsesammanträde Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och 
Prinsessan Sibyllas Minnesfond

7 Besök vid FRA

8 Höstseminarium, Silviahemmet

Temadag

9 Högtidliga audienser:
Litauen, Myanmar, Nya Zeeland, Ghana

Överlämning av medalj till f.v. riksbankschefen
Lars Heikensten

Styrelsesammanträde WCF

Höstmöte med WWF 30-klubb

10 Temadag: Stockholms slott

13 Styrelsemöte Silviahemmet

Närvaro vid Gastronomiska akademiens Höstsammanträde

14 Sammanträde i H.M. Konungens råd för mark- 
och byggnadsfrågor

Utdelningen av Prins Eugen Medaljen

15 Sammanträde i Stiftelsen
Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Avskedsaudiens för Sydafrikas ambassadör
Gladys SonKudjoe

Avskedsaudiens för Spaniens ambassadör
Javier Garrigues 

Audiens för Lettlands statsminister Aigars Kalvitis

Närvaro vid Kungl. Örlogsmannasällskapets
högtidssammankomst  

16 Styrelsesammanträde WCF, Tyskland

24 - 27 oktober: Utgående statsbesök till Kanada

dagboK

24 oktober 
Ankomsten till Ottawa. 

25 oktober Montreal
Konungen besökte Ångström Aerospace, 
CANEUS-NPS samt Ericsson, Montréal.
Drottningen deltog i konferensen "Vio-
lence aginst women: diversifying social 
responses" samt lunchmöte med Carole 
Théberge, Québecs familje-, äldreom-
sorgs- och jämställdhetsminister

25 oktober Toronto
Besökte Munk Centre for International 
Studies och Massey College för utdelnin-
gen av Polyani-priset. 
Middag på Massey College 

26 oktober Toronto
Besök i Hockey Hall of Fame, Toronto

Niagarafallen och Niagara on-the-Lake
Konungen deltog rundabordssamtal på 
Bank of Montreal, Toronto
Drottningen närvarande vid den 27:e 
International Festival of Authors (IFOA) i 
Harbourfront Centre, Toronto 
Närvaro vid Svenska ambassadörens 
mottagning på MaRS Centre
Middag hos Ontarios provinsguvernör 
James K Bartleman 

27 oktober Quebec
Konungen besökte en konferens om 
hållbart och miljövänligt byggande. 
Drottningen besökte Civilisationsmuseet.
Konungen fick en presentation av Kana-
das arktiska forskinigsprogram. Quebecs 
regeringschef, Jean Charest, gav en 
middag för Kungaparet.

Foto: Laura Leyshon/Scanpix
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DECEMBER

1 
– 5

Utdelande av Prix d’Excellence. Närvaro vid Svenska 
Klubbens 100-årsjubileum samt vid Foundatipour 
L’Enfance årshögtid, Paris

1 Invigning av Amaryllisutställning

5 Utdelning av Styrelseakademiens ”Guldklubban”

Besök vid Lugna Gatans verksamhet

6 Temadag med anledning av Linnéjubileet
 

Närvaro vid Oscarsteaterns 100-årsjubileum
 

7 Företräde för Förbundet Unga Forskare

8 Företräde för EU:s utrikespolitiska talesman Javier Solana

Närvaro vid Nobelkonsert

10 Utdelning av diplom till vinnarna i DN:s Nutidsorientering

Närvaro vid utdelning av 2006 års Nobelpris

11 H.M. Konungens middag för Nobelpristagarna

12 Diplomatmottagning

Företräde för ”Kulturarv utan gränser”

13 Lunch för avgående talmän
  

Företräde för fredspristagarna professor Muhammad Younes 
och Grameen Banks vice vd Dipal Chandra Barua  

Deltagande i Mäster Olofsgårdens projekt
”Gamla Stans levande julkalender”

15 Jullunch med Deutscher Damenclub

Sammanträde i Konung Carl XVI stiftelse för Forskning och 
Utbildning samt Drottning Silvias Jubileumsfond

18 Utrikesnämnd

 

Utdelning av Prins Eugens kulturpris

20 Avskedsaudiens för Storbritanniens ambassadör 
Anthony Cary

Avskedsaudiens för Sudans ambassadör
Zeinab Mohamed Mahmoud

Närvaro vid Svenska Akademiens högtidssammanskomst

dagboK

17 Närvaro vid konferensen ”Prevention of Violence against
Children in an Intercultural Setting”, Berlin

18 Närvaro vid Rikslottastämman, Stockholm

20 Förbandsbesök vid Flygvapnets övning NORDEX, Såtenäs

Närvaro vid en välgörenhetskonsert för barn som utsatts 
för våld och/eller sexuella övergrepp arrangerad av Rädda 
Barnen och Johanniterhjälpen

21 Möte i Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs
fond för svensk kultur

Riksdagssupé
 

22 Närvaro vid Kungl. Vetenskapsakademiens symposium 
”Förödande förvaltning”

Diplomatmottagning

24
-2

Besök i Beijing och Shanghai,
med World Childhood Foundation

25 Närvaro vid Svenska Tennisförbundets 100-årsjubileum

27 Närvaro vid Kunskapskonferens anordnad av ECPAT och 
Domstolsverket

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

Audiens för Litauens premiärminister Gediminas Kirkilas

Närvaro vid Kungl. Musikaliska Akademiens
högtidssammankomst  

28 Närvaro vid Stockholms Rotaryklubbs möte

Sammanträde i Drottning Silvias Jubileumsfond
för forskning om Barn och Handikapp

Avskedsaudiens för Albaniens ambassadör
Shaban Murati

Närvaro vid församlingsafton

29 Styrelsesammanträde i Mentor Sverige följt av Seminarium, 
Hjulstaskolan

30 Högtidliga audienser:
Indoniesien, Oman, Malawi, Rwanda

Audiens för Estlands president Toomas Henrik Ilves

Mottagande av Hubert Burda Media-pris ”Ehren-Bambi”, 
Stuttgart



Kungl. hovstaterna 2006 51

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

Fatburen sköter tvätt och 
linneförråd.

Fodermarsken är en av kuskarna 
vid Hovstallet.

Förste hovmarskalken är chef 
för Hovmarskalksämbetet.

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

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

Hovdamer assisterar 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 befattnings-
havare vid Hovstaterna samt 
placeringslistor för officiella 
middagar.

Hovlakejer serverar vid kungliga 
middagar.

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

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

Kabinettskammarherrar
och kammarherrar är behjälpliga 
vid statsbesök, audienser, of-
ficiella middagar och andra större 
evenemang.

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

Kungafamiljen utgörs av Kungen 
och Drottningen och de tre 
Ungdomarna.

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

Riksmarskalken är chef för 
Kungl. Hovstaterna. 

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

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

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

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

Taffeltäckaren biträder hovfuri-
ren i dennes arbete.

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

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