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Våra resor
Vännernas höstresa 2013 går till Istanbul den 5- 10 oktober.
Resan var tidigt fulltecknad, med Bengt Kylsberg som guide är
vi 30 deltagare i ett fullmatat program . Våra färder är inga
vanliga turistresor utan alla har en väl förankrad koppling till
Skoklosters slott och dess samlingar. Vad kan då vara mer
relevant än att besöka den yttersta maktens boning i det
största hotet mot Europa under 1600-talet, det Osmanska
riket. Tack vare Nils Bielke finns det på Skokloster en av
Sveriges finaste samlingar av Osmanska föremål; tält, mattor,
sadlar, pilbågar med pilar och sablar med baljor. Även slottets
byggherre Carl Gustaf Wrangel hade skaffat ett eget exemplar av koranen.
Hagia Sofia

I det här sammanhanget och i år när Vänföreningen fyller femton år kan det finnas anledning att blicka
tillbaka på våra tidigare reseäventyr genom åren.
Spyker
2000
Föreningens första utlandsresa genomfördes i september 2000 med 50-talet
deltagare och det naturliga resmålet var Pommern, där vi bl a besökte universitet
i Greifswald och det Wrangelska slottet Spyker, där greven slutade sina dagar 1676.
Här har föreningen alltsedan dess en egen ambassadör i Ivo Asmus.
2002
I maj åkte vi på guidad båtresa mellan Stockholm och Skokloster längs ”Mälarens kungsled” och senare
under våren besökte vi Estland och Lettland under Bengt Kylsbergs reseledning. Med Herman Wrangels
rötter och svensk stormaktshegemoni i Baltikum kunde Bengt
Visingsborg
visa oss många sevärdheter med anknytning till Skokloster.
Den 10 -13 oktober var det bussresa till Gränna och Visingsö
under intressant och engagerande ledning av docent Arne
Losman, Skoklosters tidigare chef under två decennier.
2003
Den 6 -14 september var det så dags för den historiska resan
till Polen, återigen med Bengt Kylsberg som guide och reseledare. Resan var väl förberedd bland annat med
en heldag på Polska Institutet i Stockholm. Väl hemkomna hade vi ett uppföljningsmöte med representanter
för Polska Institutet och lyssnade till docent Margareta Reveras föredrag ”Sverige under 1600-talet”.
2004
I april 2004 var det dags för bussresa i Christina Charlotta Pipers fotspår till
Rydboholms slott
Engsö, Salsta och Rydboholm under mycket uppskattad ledning av Carin
Bergström.
I maj bar det av på kulturresa till Nederländerna, där vi besökte ett stort
antal
museer i städer såsom Amsterdam, Haag och Haarlem, under ledning av gissa vem - Bengt Kylsberg så klart!
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2005
I juni gjorde vi en utflykt till Uppsala och besökte Uppsala slott, Gustavianum och Domkyrkan.
2006
Elghammar
I april gjorde vi årets weekendresa till ”Sörmländska slott och herrgårdar”,
en bussresa med besök på Elghammar, Biby och Björksunds slott samt
middag och övernattning på hotell Solbacka.
Utlandsresan det här året gick till Dresden i oktober och var som vanligt
överbokad. Det var i samband med den resan
Historisches Grünes
som vi för första gången fick höra talas om en
Gewölbe
mångårig idé i skallen på en lika mångårig intendent på slottet, idén om en
Skattkammare i slottets källarvalv. En mycket god idé som vi ser förverkligas i många slott och museer i Europa, men som vi tyvärr inte kommer
att få uppleva i Skokloster.
2007
Stora Ek herrgård
I Else von Essens och Carin Bergströms regi
och fasta ledarskap besökte vi västgötska slott och herrgårdar i april 2007.
Hellekis, Mariedal, Kaflås och Stora Eks herrgårdar stod på besöksprogrammet med övernattning på Lundsbrunns spa. I september besökte vi Åbo,
Tavastehus, S:t Michael, Nyslott, Villmanstrand, Borgå, samt Sveaborg i
Helsingfors. Suverän reseledare var som vanligt Bengt Kylsberg som också
Nyslott/Olavinlinna
lät oss stifta bekantskap med sin kollega, Anne Parikka, museichef samt
vår värd både i Tavastehus och Nyslott.
Trolleholms slott
2008
I april 2008 reste vi återigen på en slottsresa ,
detta år till Skåne med Else von Essen som
reseledare och ”portöppnare”.
Vi besökte Överedskloster, Krageholm, Torup
och Trolleholms Slott med övernattning på
Grand Hotell i Lund.
I september åkte vi i spåren av Carl Gustaf Wrangels besök i södra Tyskland
under 1640-talet. Innsbruck var under andra hälften av
1500-talet och början av 1600-talet ett av Europas verkliga
kulturcentrum. Här besökte vi slottet Ambras med
ärkehertig Ferdinands konstkammare och en stor del av den
Österrikiska statens porträttsamling. Vi besökte Salzburg
med slottet uppe på höjden samt Regensburg och
Nürnberg, där Carl Gustaf Wrangel och hans hustru bodde
1649-50.
På väggen ovanför ett av fönstren i tornrummet i Skoklosters slott hänger 21 bössor.
Bössorna köptes av Wrangel eller skänktes till honom under perioden 1649-50 när
Wrangel bodde i Nürnberg för att delta i fredsförhandlingarna efter 30-åriga kriget.
Bössorna är försedda med hjullås och var dåtidens lyxvapen för jakt
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2009
Vi inledde årets resor i april med en weekendresa till Vallonbruken i Uppland. Vi besökte Salsta slott,
Österbybruk , Leufstabruk och Forsmark.
I september var det så dags för Danmarksresan i Karl X Gustafs och Wrangels fotspår. I farvattnet mellan
Rödby och Puttgarten vid Femern studerade vi platsen för ett av världshistoriens blodigaste sjöslag den
13 oktober 1644, ett slag som svenskarna naturligtvis vann med Wrangel som nykorad sjöhjälte.
Vi besökte slotten Eutin, Schloss Gottorf och vi besåg Tönningen där Magnus Stenbock fick kapitulera
1713. Vi återupplevde övergången av Lilla Bält 1658 samt
belägringen av Frederiksudde och vi besökte Koldinghus.
I kvällsskymningen på Langeland firade vi det lyckade fälttåget
över Stora Bält med mousserande vin. Resan avslutades med
besök på Kronborgs, Frederiksborgs och Rosenborgs slott.
2010
I maj 2010 blev det ”Vättern runt, med start på Stjärnsunds
Slott, Aspa Herrgård och Karlsborgs fästning. Vi besökte
Habo barockkyrka, även kallad ”Träkatedralen vid Vättern
och förundrades över Röttle by, en tidig industriort anlagd
av Per Brahe d.y. med kvarn, pappersbruk och kanonbruk.
Medevi Brunn, Urban Hjärnes kända hälsokälla och Alvastra klosterruin hann vi också med under den
här weekenden.
Höstresan det här året gick till Belgien – Frankrike – Schweiz. Bengt
Kylsberg hadesom vanligt lyckats hitta många anknytningar till Skokloster
också längs hela resrutten Mechelen – Antwerpen - Gent – Brügge Bryssel – Waterloo – Bastogne – Verdun – Grand – Dijon – Beaune och
Basel.
2011
Hälsingegårdar - ett kommande världsarv var temat för årets vårresa
Vi reste längs ”Hälsingegårdars väg” , åt och bodde bra på Alfta
Gästgifveri, shoppade på Växbo Lin och gjorde ett guidat besök i
Trönö gamla kyrka - Norrlands bäst bevarade kyrkplats från medeltiden.
År 2000 besökte vi Svenska Pommern första gången så nu hade det blivit dags igen. Rundtur på Rügen
med bl.a. Spyker, där Wrangel dog, Ralswik som han ägde sedan han stulit det från biskopen i Roskilde,
idealstaden Putbus och Hitlers semesteranläggning Prora. Vi besökte Stralsund till fots, åt lunch i
Greifswald och guidades på universitetet, där Wrangel var kansler.
Vi åkte över till Peenemünde där Gustaf II Adolf landsteg 1630, fortsatte
in i Polen och ner till Szczecin/Stettin som ju också var en del av svenska
Pommern. Från Polen och Szczecin åkte vi in i Tyskland till Güstrow med
sitt fantastiska slott. Vi var i Wismar som var säte för den svenska
domstolen under Pommerntiden.

Forts

Skovänner
Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad
Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

September 2013

2012
I maj gick färden till Vilnius med ett mycket spännande och innehållsrikt program i regi av Bengt
Kylsberg. Vilnius är en av de minst kända av Europas huvudstäder, men mycket vacker och spännande. I
slottet som numera är helt återuppbyggt efter mer än trehundra år efter förstörelsen gifte sig
den blivande Johan (III) med den Polsk-Litauiska prinsessan Katarina Jagellonica. Vi gjorde också en
utflykt till Kaunas som var Litauens huvudstad mellan 1918-1940. Vilnius hörde ju som bekant till Polen
under de åren.
Höstens resa gick till Prag och temat var ”Vad vore Skoklosters slott utan Prag?”.
Delar av Prag intogs i juli 1648 av den svenska armén under Hans Christoffer von Köningsmarck. Ett
mycket karaktärsfullt porträtt av honom hänger i grevinnans förmak på Skokloster. Det var här, på Lilla
sidan (Mala Strana), som kejsarpalatset låg och huvuddelen av Prags alla adelspalats. Bytet för
svenskarna blev enormt. Huvuddelen fördes hem till Stockholm och till drottning Kristina, men en del
hamnade även på Skokloster, som t.ex. Vertumnus och Skoklosterskölden mm
Vi besökte Strahov klostret, där svenskarna kom in 1648 och naturligtvis
Slottet i Prag, enligt Guinness Rekordbok världens största antika slott.
Vi gick över Karlsbron, besökte Wallensteins palatspå Lilla sidan, det judiska
Prag och guidades av Bengt i Prags fantastiska jugend arkitektur.
2013
Vårresan 2013 gick till Lützen, Leipzig och Magdeburg. Vi besökte slagfältet
i Lützen, minnesstenen och det närliggande museet. Lunch i Lützen på
Skoklosterskölden från 1500-talet
historiska restaurangen Roter Löwe från 1569.
I Leipzig tittade vi först på Völkerslacht monumentet som restes vid 100- årsminnet av slaget vid Leipzig
16-19 oktober 1813. Vi promenerade genom staden och såg det gamla rådhuset från 1556 som
är ett av Tyskland vackraste och vi besökte Thomaskyrkan
Minnesmärke för Gustav II Adolf i Lützen
där Bach var verksam. Resan gick vidare upp till Magdeburg
där vi ägnade en heldag åt Magdeburgs store son Otto von
Guericke. Efter Magdeburg gick resan upp mot Berlin och
på vägen stannade vi till vid den imponerande kanalbron.
Det är världens längsta farbara akvedukt, 918 meter lång. Vi
fortsatte upp mot Berlin, där vi stannade till i Potsdam.

Magdeburgs kanalbro

Cecilienhof i Potsdam
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2014
Vårresan är planerad att gå till Sandemars Slott i Dalarö.
Vid början av unionstiden ägdes Sandemar av Tyska Orden
i Livland och kom sedan till Erik Axelsson, som 1467 övertog
Ordens alla egendomar i Sverige. Under 1500-talet är
ägarförhållandena okända. På 1600-talet tillhörde Sandemar
medlemmar av ätterna Oxenstierna, Bonde och Falkenberg.
Kungliga rådet och presidenten Gabriel Falkenberg, som 1693
blev greve Falkenberg av Sandemar, lät på 1690-talet uppföra
slottet. Hans brorsbarn sålde 1738 egendomen till lagman
Carl Wattrang, som gjorde Sandemar till fideikommiss. Från hans sonsöner, båda ogifta, övergick
fideikommisset 1827 till deras kusins sonson, den då sexårige Carl-Gustav Braunerhielm, som i fjärde
led härstammade från Carl Wattrang. Familjen Braunerhielm sålde slottet år 2006 för 300 miljoner
kronor till Karin Nordin Mattson.
Vännernas höstresa går till Nederländerna 20-28 september 2014
Tanken är att Vännernas höstresa ska vara en bildningstur
Korsvirkeshus vid Hansehamnen i Stade
utöver det vanliga. Den omfattar danskt måleri när det är
som bäst. Vi söker förklaringar till varför det inte finns
några romerska bosättningar öster om floden Rehn mm,
och vi passar även på att bekanta oss med Osnabrück, där
Sverige blev en stormakt i Europa 1648.
Det är 400 år sedan Sverige fick sin första beskickning
utomlands nämligen den i den Haag och att det är 10 år
sedan vännerna senast besökte Nederländerna.
Självklart skall vi dock besöka Rijksmuseum i Amsterdam
som nyligen öppnade sina portar efter många års renovering och förnyelse av utställningarna.
Det finns nog inget annat land i Europa som har varit så viktigt för inredningen och samlingarna på
Skoklosters slott som just Nederländerna.
Vi åker med egen buss från Uppsala/Skokloster/Stockholm,
vilket medger ett deltagarantal på närmare femtio till
glädje för alla som vill komma med.
Bengt har som sagt utlovat en bildningsresa utöver det
vanliga och därmed ett spännande och innehållsrikt program.
Hjärtligt välkomna att åka med på Vänföreningens resor
under 2014!
Christer Nilsson

Maastrichts gamla stad vid floden Maas

