
Gustaf VI : Rykten.

Ryktena om Gustaf VI:s snedsprång u.ä. följer samma mönster som för tidigare monarker. I 
hans fall finns det två bortadopterade barnhusbarn som påstår sig vara släkt. Biografen Kjell 
Fridh (1995) anger dem (utan källa som) Ruth Prestberg-Bruzelius (1906-1999) & Carl-Erik 
Olivebring (1919-2002).1 Jag tar dem en i taget:

 Ruth [Zoila Elisabeth] föddes den 25 juni 1906 i hovförsamlingen (som bestod av 
personer som hade någon anknytning till slottet). Modern var Hildur [Katarina Maria] 
Bruzelius (1878-?). Fadern okänd. Ruth adopterades bort vid födseln. Ruth påstod 
senare att fadern var Gustaf (VI), att han och modern hade träffats på en societetsfest 
& att hon fått 50 tusen som ett engångsbelopp, under förutsättning att hon inte 
avslöjade faderns rätta namn. Eftersom modern 1909 arbetat som buteljsköljerska 
förefaller Gustaf (VI) inte så troligt. 1911 fick modern ytterligare ett barn som även 
det adopterades bort. Fadern till detta var en maskinist Berg.2

Enligt Fridh hade Ruth uttalat sig i veckopressen, varifrån han rimligen fått 
uppgifterna. Svägerskan (?) Agneta Prestberg sade sig ha hört ”vad Ruth berättade 
medan hon levde” men hänvisade till ett tysthetslöfte. Rötter hänvisar till en länk från 
1998 ”http://hem.passagen.se/andata/kungar/206.html” som dock raderats 2007.

 1905-1908 spreds ett rykte om att Gustaf & skådespelerskan m m Rosa Grünberg 
(1878-1960) hade barn ihop, vilket gick så långt som att folk ringde hem till henne och
frågade hur många barn det var frågan om. En av ryktesspridarna dömdes till böter.3

 Carl-Erik [Gerhard] föddes den 20 april 1919 i Hedemora. Moder var hushållerskan 
Judit [Cecilia Serafia] Andersson (1877-1924). Fadern var den pensionerade 
hemmansägare Mats Lars Ersson (1844-?). Carl-Erik växte upp i ett fosterhem men 
adopterades inte bort. Fosterföräldrarna var arbetarfamiljen Erik & Hanna Eriksson. 
Carl-Erik antog vid okänt tillfälle efternamnet Olivebring. 1946-1962 bodde han i 
Amerika. 1982 hade Hänt i veckan ett reportage om hans härstamning.4 Olivebring 
fick då veta att modern i själva verket var hovdam, hette Haugwitz & att hans far var 
Gustaf (VI). Anledningen till att föda honom i Hedemora skall ha varit att undgå 
skandal.5 Det har dock inte gått att verifiera Haugwitz anställning. Haugwitz tycks inte
ens varit hennes eget namn utan moderns dopnamn.

Författaren till reportaget, Henry Sidoli, angav inte sina källor, men skrev ”Genom att 
undersöka en rad både officiella och inofficiella källor lyckades jag så småningom 
hundraprocentigt klarlägga att ryktet stämde.” Kanske det. Olivebring publicerade 
1996 sina memoarer, men inte heller de innehöll några källor om hans härstamning. 
Det finns dock en efterskrift av nedtecknaren Per Östlin, där denne försäkrar att det 
fanns en mycket trovärdig källa, som dock Sidoli tog med sig i graven.6

1 Fridh 1995: ss. 186-187,198.
2 Rötter 2002. [Ingrid Bergström, 2002-01-13.]
3 Dagens Nyheter, 1908-10-30, s. 2 & 1908-12-04, s. 3; Elgklou 1978: s. 170; Barck 2000: s. 108.
4 Sidoli, Henry. Jag är prins Bertils halvbror och kungens farbror. Hänt i veckan, 1982:5.
5 Rötter 2002. [Ingrid & Olof Bergström, 2011-08-23.]
6 Olivebring & Östlin 1996: ss. 150-151.



Att Gustaf (VI) skulle förfört buteljsköljerskor & hembiträden förefaller som rena fantasier. 
Krönikorna höjer nivån på hans älskarinnor ett snäpp till aktriser & hovfröknar, men några 
källor, eller ens detaljer finns inte.7 

7 Skott 1996: s. 139; Lindqvist 2010: ss. 113-114; Norlin 2015: s. 177.



Referenser

Barck, Sven Eric. (2000.) Kungligt skvaller genom tusen år : En annorlunda bok om svensk 
historia. Sundbyberg: Bokförlaget Semic.

Elgklou, Lars. (1978.) Bernadotte : Historien – och historier – om en familj. Stockholm: 
Askild & Kärnekull.

Fridh, Kjell. (1995.) Gamle kungen Gustaf VI Adolf. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Lindqvist, Herman. (2010.) Kungligt & mänskligt : 200 år med ätten Bernadotte i Sverige. 

Stockholm: Albert Bonniers förlag.
Norlin, Arne. (2015.) Familjen Bernadotte : Makten, myterna, människorna. Stockholm: Lind 

& Co.
Olivebring, Carl-Erik. (1996.) En sjungande ambassadör : Carl-Erik Olivebring om sitt 

sångarliv; berättat för Per Östlin. Örebro: Marcus.
Rötter. (2002.) ”Gustaf VI:s utomäktenskapliga barn”. I: Rötters Anbytarforum, 2002-2011. 

<forum.genealogi.se> (2016-01-01).
Skott, Staffan. (1996.) Alla dessa Bernadottar. Stockholm: Bonniers.


