
Resa till Nationalmuseum och Hovstallet 

6 mars 2019 

Med SPF Havsörnen, Koggen, Rospiggen och Jernet 

 

 

         
 

Vi åker från torget i Öregrund kl. 08.15, övriga tider se nedan. Via E4an kommer vi till 

Stockholm och nyrenoverade Nationalmuseum. År 1863 stod byggnaden färdigt och 1866 

öppnades museet. Det har varit ett hus i förändring, delar av det som ursprungligen samlades 

på museet har flyttats under årens lopp och ytor har omdisponerats.  

Vi börjar med att äta lunch i matsalen innan vi på egen hand går runt och tittar på 

samlingarna, vill man se någon av specialutställningarna betalar man det själv. I dagens 

moderna tider kan man ladda ner en app till sin mobiltelefon som heter Nationalmuseum 

Visitor Guide App, den finns i AppStore eller GoogelPlay. Den innehåller audioguider, fakta 

och inspiration, används bäst med hörlurar till mobilen, titta gärna i den hemma innan och 

bestäm vad just du vill titta lite extra på. 

Efter några timmar på Nationalmuseum beger oss till ett annat sevärt ställe, nämligen 

Hovstallet.  

Hovstallet låg från början där Operahuset ligger idag men flyttades till sin nuvarande plats år 

1894. Det var Ernst Jacobsson, biträdd av Fritz Eckert som ritade och lät bygga det nuvarande 

stallet. De gav hovstallet formen av en medeltida riddarborg, en slottliknade byggnad med 

torn och murar runt den vackra stallgården. Den sammanhållna anläggningen utgör en 

oersättlig kulturmiljö där man än i dag utför sina uppgifter som kunglig transportör. Hästarna 

har ersatts till stor del av bilar men fortfarande finns hästarna kvar och används vi högtidliga 

sammanhang med de vackra vagnarna. När guidningen är slut dricker vi en kopp kaffe innan 

vi beger oss hemåt efter en dag med mycket kultur och nya intryck. 

 

 

Pris 695,-    Avresa 

    08.15 Öregrund, torget 

Inkl resa i buss med toalett   08.40 Östhammar, Pålkällan 

Lunch     09.00 Gimo, vårdcentralen 

Guidning Hovstallet   09.20 Österbybruk, busstationen 

Eftermiddag kaffe 

 

Sista betalningsdag 20/2 till BG 5127-2417 Sundbergs Busstrafik AB 

 

Sundbergs Busstrafik AB 

Desirée Boman  

 


