
Mormors pengar – tre träffar Tisdag 17 mars, torsdag 2 april samt tisdag 7 april  

 Wilhelmina von Hallwyl 1834-1930, född Kempe, var på sin tid Sveriges rikaste 

arvtagerska, enda barnet till Johanna och Wilhelm Kempe. Hon gifte sig med en 

schweizisk greve, Walter von Hallwyl. Enda villkoret för samtycke från föräldrarna 

var, att han bosatte sig i Sverige, vilket han också gjorde. Wilhelmina var en svensk 

konstsamlare och museiskapare. Paret byggde Palatset med 40 rum och kök, 

Hamngatan 4, under åren 1893-1898. Huset skulle fylla tre syften: - vara en bostad 

under vinterhalvåret,  - vara ett kontor för familjens firma och - vara ett utrymme för 

grevinnans samlingar av antikviteter.  

 Vid tre tillfällen ska vi tillsammans med guiden Leif Östman, bekanta oss med 

fascinerande, egensinniga kulturpersoner paret Hallwyl, palatset och dess 

utveckling, samt dottersonen Rolf de Maré.   

Träff 1; tisdagen 17 mars kl. 13.00, ca 2 timmar, då träffas vi i vår lokal på HPG 13 

eller i Hägerstensåsens Medborgarhus, beroende på antalet deltagare, samtidigt som 

vi avnjuter vin och snittar, berättar Leif Östman hur det hela började. Max antal: 40. 

Träff 2; torsdagen 2 april 13.00-14.00.träffas vi i Hallwylska museet Hamngatan 4, kl. 

12.45. Leif Östman guidar oss, vi får även veta sådant som inte berättas vid vanliga 

guidningar. Max antal: 25.  

Träff 3; tisdagen 7 april 13.00-14.00 träffas vi på Dansmuséet, Drottninggatan 17, kl: 

12.45. Här blir vi också guidade av Leif Östman som berättar om dottersonen Rolf de 

Maré, skapare av Dansmuséet och Svenska Baletten i Paris. Max antal: 25.  

Pris för de 3 träffarna; 500:- för entréer, guide, snittar o vin. Vill du bara vara med vid 

enstaka tillfällen är kostnaden 200:-/träff. Betalning till föreningens pg: 53 64 07-0 

eller bg: 106-3791. Ange på talongen: Mormors pengar och vilken aktivitet det gäller. 

Kom ihåg att skriva ditt namn. Anmälan på tisdagsträffarna eller senast 3 mars till; 

Gunvor Gunell 08-88 37 51  

Iréne Svensson 08-644 19 76   

Gull-Britt Larsson 070-778 59 51 


