
Drottningholmsresa 
 

I november kommer vi säkert att sjunga om den ljuva september som nästan 
avslutades med en resa till Drottningholms och Kina slott den 27 september. I 
vackert väder for 40-talet medlemmar med buss till kungens slott i den vackra 
franska barockträdgården på Lovön utanför Stockholm.  

 

Förväntansfulla resenärer väntar på att grindarna till härligheten ska öppnas 

Drottningholm övertogs av änkedrottning Hedvig Eleonora (Karl XII mor) sedan 
det gamla slottet från Johan IIIs tid brunnit ner.  Drottningen lät uppföra den 
nuvarande byggnaden efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Slottet stod klart 
1681, och barockparken anlades ungefär samtidigt. Den kungliga familjen bor på 
slottet sedan 1981, och det är nu uppsatt på UNESCOs lista över världsarv 

Sällskapet delades upp på två guider, Anna och Natali, som visade den 
fantastiska inredningen där drottningens paradsängkammare i blått och guld 
kanske var höjdpunkten. Det är de kungliga damerna som satt sin prägel på 
byggnaden. År 1744 erhöll Lovisa Ulrika slottet som bröllopsgåva vid giftermålet 
med tronföljaren Adolf Fredrik. Hon lät bygga på flyglarna med ytterligare en 
våning, samt var det på hennes initiativ som teatern anlades. Man förstod av 
guidningen att Lovisa Ulrika var en verklig personlighet med stor begåvning och 
stark vilja. Hennes son, Gustav III, var senare ofta på slottet. 



Efter en god lunch på golfrestaurangen i närheten gick resan vidare till … 

 

 

…Kina slott som ligger inom området. 

 



Under slutet av 1700-talet började Europa intressera sig för Fjärran Östern 
och även Sverige fick handelsförbindelser dit på 1760-talet. Som en följd av 
detta intresse byggdes Kina slott. Enligt den officiella broschyren är byggnaden 
en av världens bäst bevarade rokokomiljöer med kinesiserande inslag.  

Våra nya guider Lotta och Desiré visade runt i slottet som ju byggts som lusthus 
och aldrig varit avsett som bostad. Till slottet finns ett antal byggnader där 
framför allt Confidensen är intressant. Denna är en matsal byggd ovanpå köket. 
Med ett maskineri, som fortfarande fungerar, kan man hissa upp det dukade 
bordet från köket och behöver således inte ha tjänare närvarande under 
måltiden. 

Så blev det tid att ta farväl av guiderna och fara tillbaka till Bålsta efter en 
intressant dag med levande historia från 1600- och 1700-tal. Föreningens 
utflykter  ger mycket mer än bara kunskaper Här ges tillfälle till trivsam 
samvaro mellan resenärerna. Resan fungerade utmärkt, och resekommittén fick 
en applåd som tack liksom Peter som styrde bussen. 

Sverker Jonasson 
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På parkeringen vid Kina slott kunde vi glädjas åt en annan gammal raritet – 
en Rolls Royce från anno dazumal (sättarens tillägg) 

 

 


