
Arvprins Gustaf Adolf : Rykten.

Även en så reserverad person som prins Gustaf Adolf (Edmund) har skapat rykten:

 Under hösten 1931 och vintern 1932 var prinsens adjutant Åge Lundström hemligt 
förlovad och Edmund brukade göra paret sällskap på någon restaurang när fästmön var
i Stockholm. Därvid uppkom det dubbelt felaktiga ryktet att hon var hans hemliga 
älskarinna och att hon var identisk med skådespelerskan Margit Manstad. Ryktet 
kvarstod till sommaren 1936 då Manstad blev så uppbragd av bekantskapskretsen alla 
utbroderingar att hon tog kontakt med prins Gustaf Adolf. Denne var för tillfället på 
Sofiero varför hon hänvisades till 1:e hovmarskalk Reinhold Rudbeck som i sin tur 
kontaktade prins Gustaf Adolfs dåvarande hovchef Folke Bernadotte. Rudbeck, 
prinsen och Folke diskuterade saken med överståthållaren Torsten Nothin. De kom 
överens om att fallet skulle betraktas som offentlig ärekränkning. En poliskommissarie
gick runt bland kända ryktesspridare och förklarade för dem att om de fortsatte skulle 
de bli åtalade. Därefter föll allt i glömska till dess Manstad 1987 publicerade sina 
memoarer.1 

 2008 publicerades ett inlägg på Flashback: ”När jag växte upp (på 60-talet), så 
diskuterades flitigt i den äldre generationen, ryktet att Lasse Lönndahl (1928-?) var 
äldre halvsyskon till våran kung. Kungens far, prins Gustaf Adolf, var ökänd för att 
spilla sin säd både här och där i stugorna runt om i landet, och ett olegitimt resultat av 
detta drällande skall vara just Lasse Lönndahl. Lasse själv har aldrig bekräftat ryktet, 
utan alltid enbart svarat 'inga kommentarer'”. Vilket kommenterades med: “Japp, det 
där ryktet har jag också hört. Misstankarna stärks då LL:s mor hade nån anställning 
vid hovet under aktuell tid. Barnflicka tror jag.”2

 Bland svensk-amerikanerna fanns under 1940-talet ett rykte om prinsens sexuella 
snedsprång i äktenskapet.

1 Manstad 1987.
2 Byline & Hannibal-Hayes. Vem är otippat släkt med vem i nöjesvärlden? Flashback, 2008-10-17.
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