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Natur- och kulturvandring runt Skokloster 

När vi vaknade ganska tidigt denna torsdag visade termometern bara 11 grader men prognosen sa 

att det skulle bli en hyffsad dag med sol och moln samt runt 20 grader varmt. Starx före klockan 

10 var alla 39 pigga och helt friska SPFare samlade vi Macken nära Skokloster slott för att vandra 

ca 5-6 km i lugnt tempo. Redan från början fick vi veta att det skulle bli betydligt mer kultur än 

natur denna gång. AnnaKarin Andersson hade tidigare lovat att bli vår speciella guide denna 

gång.  

Redan vid stenhuset fick vi en hel del information om kyrkan, stenhuset med dess aktiviteter då 

och nu. Vi betraktade kyrkan och fick en del information om tegel, von Essens gravplats nära den 

gamla klosterväggen och en hel del annat. 

Vi vandrade genom en fantastisk allé och sedan till Flasta kyrkoruin. Det måste ha varit en 

havsörn som hade koll på vår vandring till ruinen! Häftigt att se en så stora fåglel som kan nyttja 

termiken på en sådant sätt. 

 

AnnaKarin berättade det mesta av vad som finns bevarat om Flasta kyrka, dess förflyttning till 

Skokloster och om de nunnor som verkat både vid Flasta och vid Skokloster kyrka.  
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Vi fick också oss en hel del till livs om Hermie och Rudger von Essens bidrag till inte bara 

bevarandet av kyrkoruinen utan också deras engagemang för att göra Skokloster till en stort 

turistställe under deras levnad.  

Vandringen fortsatte på det som vi brukar kalla landsvägar och nästa mål var skolan i Flasta. 

Henry Rosling var inte sen att komplettera AnnaKarin med sin berättelse om skolorna på 

Skohalvön under 50-talet. Fattigstugan i Flasta såg tyvärr inte vara bebodd utan visst förfall.kunde 

anas. 
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Vandringen fortsatte förbi lerduveskyttebanan mot Sko gård. Tyvärr såg vi aldring von Essens 

berömda papperskorgar, de så kallade Sesam men många traktorer som körde säd från åkrarna. 

Klockan gick och många var sugna på ett försenat 11-kaffe! Vi hade lyckan att få våldgästa våra 

vänner från SPF som bor på väderkvarnsbacken som också har många andra namn i folkmun. 

Ulla-Britta och Kurt Tidhult tog emot oss utanför sitt underbara hus vid kanten av Skofjärden. 

Rudger von Essen lät bygga huset 1970 när han hade sålde Skokloster slott till staten och 

arkiteken var Sven Trädgård. Det listiga med denna ”större stuga” är att det skulle se 

anspråktslöst ut från utsidan men invändigt vara ett rymligt villaboende. Något man absolut kan 

hålla med om! 
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Kaffet intogs på allehanda ställen på den stora egendom som Tidhult äger. Några nära bostaden 

och andra på bryggan vid Skofjärden. Solen sken och tror alla njöt i fulla drag. 

 

Nu återsod bara ca 1,5 km tillbaka till bilarna vid Macken där flera besökte hantverksmässan i 

Stenhuset och kanske också en glass inköptes i Macken. Vi som satt där med glassen fick höra ett 

trevligt fördrag av Fredrik von Essen när han pratade med Bentley-klubben som hade en liten 

utflykt till Skokloster. 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 
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