
 

 

 

Kära medlemmar och övriga Gripsholmsvänner, 

Vi lever i en tid med snabba förändringar på alla områden. Rysslands invasionskrig i Ukraina, 
jordbävningar bland annat i Turkiet och Syrien, IT-attacker och ekonomiskt bistra tider är, ovanpå 
pandemiåren, sådant som kan kännas tungt. Det är då jag tycker att Gripsholms slott känns som ett 
ankare i tiden. De konflikter, stormar, pandemier och förändringar som skett genom århundraden är 
många och även om byggnaden byggts om, ändrats och restaurerats i omgångar så står Gripsholms 
slott kvar. Av det kan vi lära. Både om det som skett och att det går att lösa och ta sig förbi problem. 

Gripsholmsföreningen är en vänförening som på olika sätt vill öka kunskaperna om och intresset för 
Gripsholms slott och verksamhet. Föreningen bidrar sedan många år med ekonomiskt stöd till slottet 
och dess samlingar, men också konsertverksamheten och andra aktiviteter. Tack vare den insatsen är 
det också möjligt hålla evenemangs- och biljettpriser på en nivå så att många kan vara med. Vi tycker 
att det är extra viktigt att barn och ungdomar kan engageras i vårt historiska arv. 

Varje år bekostar föreningen också ett nytt hedersporträtt till Statens porträttsamling. Våra 
medlemmar kan nominera kandidater och i en särskild kommitté tas förslag fram inför styrelsens 
beslut. Utformningen och val av konstnär varierar och arbetet leds av Nationalmuseet, vars experter 
säkerställer att projekten blir av bästa kvalitet. Överlämnandet av hedersporträtt sker i en särskilt 
festlig ceremoni dit alla medlemmar är välkomna. Nu senast har vi haft evenemang kring porträtten av 
Carl Bildt, politiker och tidigare statsminister respektive Britta Marakatt-Labba, svensk-samisk 
textilkonstnärinna mm. 

2023 är ett speciellt år på flera sätt. Konung Carl XVI Gustaf firar 50 år som svensk monark. Ingen 
annan kung i vårt land har innehaft tronen så länge. Jubileet firas med länsbesök i hela landet, 
utställningar av olika slag, mottagningar och mycket annat.  

I år är det dessutom 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Därmed blir det också ett 
jubileum för Sverige som landet definieras idag. Den 6 juni kommer kungaparet till Strängnäs för 
firande och på Gripsholms slott kommer verksamheten med anledning av Jubileumsåret att vara extra 
festlig. 

En vänförening behöver många vänner. Det är enkelt att bli medlem i föreningen. Information finns på 
vår hemsida.  Ditt medlemskap innebär både ett stöd till verksamheten och öppnar dörrar till museet, 
intressanta aktiviteter och nya bekantskaper.  

 

För styrelsen i Gripsholmsföreningen 

/Beatrice Ask  

Ordförande 

 

 


