
Skara Gilles resa till Stockholm 

 

Lite kulet och med regnmolnen hängande över stationsområdet, äntrade en grupp kultursugna 

Gillesmedlemmar bussen för en resa till Stockholm. Trots vädret rådde det en varm stämning i 

bussen. För att väcka både resenärer och hjärnceller presenterades en lurig frågesport tidigt under 

resan. Vid Sickelsta rastplats gjordes ett stopp för kaffe och fralla och direkt efter avfärd grep alla sig 

an Melodikrysset som strömmade ur bussens högtalare. 

Väl framme i huvudstaden gavs det tid för kulturella strövtåg i shoppingkvarteren. På kvällen tog man 

sig de få stegen tvärs över gatan för att få uppleva Tootsie, en musical med Robert Gustavsson i 

huvudrollen. Förväntningarna var stora, men Robert och alla hans kolleger på scen levererade. De 

bjöd på en lustfylld föreställning med både sång och dans. 

Under transporterna i Stockholm brukar Sture Veghed dela med sig av sina digra kunskaper. Så var 

det även denna gång. På söndagsmorgonen tog bussen en omväg för att vi skulle få se mera av 

stadens gator och byggnader när vi åkte till dagens första besöksmål. Vid Stortorget i Gamla stan 

ligger Nobelmuseet. Där togs gruppen emot av David, en av husets unga guider. Han inledde med att 

ge en föredömlig presentation av årets Nobelpristagare och deras forskning. Gruppen fick också en 

målande beskrivning av Alfred Nobel och hans liv. En kemist och industriman som flyttade runt bland 

Europas länder. Vid hans död ville fransmännen göra anspråk på att få hantera hans förmögenhet, 

men länderna kom överens om att där en man har sina hästar, där är hans hemvist. Och eftersom 

hans hingstar fanns på Björkboms herrgård utanför Karlskoga, ansågs han vara svensk. 

När Alfred Nobel avled den 10 december 1896 i San Remo var han ägare till 93 fabriker i 20 länder. 

Hans kvarlåtenskap placerades i en stiftelse och han beskrev tydligt hur dessa medel skulle fördelas 

till forskare, ”de skulle komma mänskligheten till den största nytta”. 

Vandringen i museet fortsatte, besökarna från Skara fick se medaljer, diplom och donationer från 

pristagare under åren. Här fanns några av de klänningar som burits av digniteter. Det finns en 

provkarta av de rätter som serverats, där förr det franska köket var populärt. Numera läggs tyngden 

på svenska råvaror. Det första Nobelpriset delades ut 1901. Vid nittioårsjubileet fick kreatören Åke 

Livstedt i uppgift att modernisera festligheterna. Några av de detaljer som vi tydligt ser efter 1991 är 

Nobel-servisen och de oblekta linnedukar som behagar oss TV-tittare. 

Efter lunchen var det dags för ytterligare kultur. Då begav sig sällskapet till Östermalm och 

Hovstallarna. Sofia, som är kavaljerskusk, tog emot vid porten och ledde gruppen genom detta 

intressanta kvarter mitt inne i bebyggelsen. Bakom de första dörrarna fanns de två bilar som 

fortfarande används. En Cadillac från 1969 som brukar användas ett par gånger varje år och en 

Daimler med registreringsnummer A1 från 1950 som beställdes av Gustav V. Den bilen nyttjades 

senast vid kronprinsessans bröllop. I garaget bredvid finns de hästdragna vagnarna, där 

praktekipaget måste anses vara den sjuglasvagn som fortfarande används vid finare besök. På vinden 

i denna byggnad finns ett otal vagnar och kälkar som fortfarande kommer till användning då och då. 

En stor del av byggnaderna disponeras av hovets hästar. Här lever sexton mörkbruna och ståtliga 

vallacker sitt liv. Den yngsta av hästarna är fyra år och den äldsta nitton. De motioneras regelbundet, 

både i ridhuset och ute på det natursköna Djurgården, men de kan också få en rundtur i den 

skrittmaskin som finns på gården. Sofia, som är en av veteranerna på Hovstallet, hade många 

intressanta historier att berätta. Gruppen fängslades av hennes kunskap och av alla de minutsatta 



äventyr hon förmedlade. Ett avslöjande var att det kommer en ny invånare till stallet från våra 

trakter i dagarna. 

Efter massor av intryck var det dags att åter äntra bussen. Denna gång för att anträda den långa 

resan hem. Den vackra solbelysta naturen utmed E20 förgyllde resan, men redan efter några mil 

förbyttes detta smattrande och sövande regn. Det som fick resenärerna att kvickna till, var doften av 

kaffe i Arboga. Även årets kulturresa till Stockholm gav sannolikt deltagarna rika minnen och en hel 

hög av ny kunskap att hantera. Därtill massor av trevligt sällskap. 

 

 
Den väl pålästa guiden David på Nobelmuseet visar några av de råvaror som* 

serverats på Nobelmiddagen under åren, 

 
Kavaljerskusken Sofia berättar om den ståtliga sjuglasvagnen på Hovstallet. 

Foto Erik Sånnek. 


