
Bergsvaganza 25 augusti 2018 
 

Anmälan senast 19 augusti 
 
Upplev tre fantastiska kulturarv med vår sakkunnige ciceron Eric Thorslund. Eric som är med 
oss hela dagen är en kunnig och pedagogisk eldsjäl som levandegör den historia som finns 
så nära Stockholm. Vi kan lova en innehållsrik dag men vill varna för att den kommer 
innehålla en hel del trappor. Vi samlas på kajen i Vaxholm senast kl 9.35 och slutar där vid 
16-tiden. 
 

 
Vaxholms kastell. Roade generalen von 
Moltke. 
 

 
Bogesunds slott. Här ville politikerna bygga 
ett nytt miljonprogramsområde. 
 

 
Ytterby gruva. Metallurgiskt världsarv. 

När ryssarna 1719 härjade i skärgården och 
brände ner slott och bruk så försökte man 
även inta Stockholm med en större flottstyrka. 
Vid Vaxholmen tog det dock stopp och denna 
befästning med anor från Svante Nilsson 
Sture och Gustav Vasa fick de ryska 
linjeskeppen att vända för att sedan aldrig 
återkomma. Von Moltke må ha skrattat åt en 
senare ombyggnad men vi kan vara 
tacksamma att Stockholm står kvar. 
 
Vi tar färjan över och beser museet. 
 
Det ursprungliga slottet byggdes av Per 
Brahe dy på 1640-talet och bestod av ett 
kubiskt hus i fyra våningar. Slottets översta 
våning är inte renoverad sedan 1600-talet, 
den mellersta sedan 1700-talet och den 
nedersta sedan 1800-talet vilket gör 
byggnaden mycket intressant. Man tröttnade 
kanske successivt på trapporna? 
 
Vi studerar slottet och intar därefter 
Bogesunds slottsbuffet, eventuellt med 
ädla drycker till, antingen i matsalen eller i 
den angränsande före detta alkoholist-
anstalten. De som har egen picknick och 
vill spela boll gör det i den vackra parken. 
 
Denna kvarts och fältspatsgruva kom av en 
händelse bli centrum för upptäckten av 
sällsynta jordartsmetaller: Yttrium, Ytterbium, 
Erbium och Terbium har fått sina namn från 
Ytterby. Ingången till gruvan är idag stängd. 
 
Vi besöker det lilla gruvmuseet och hör 
historien. Inga vägskyltar visar var Ytterby 
gruva är belägen och kommer man med bil 
är det svårt att hitta någonstans att stå. De 
som har egen bil får eventuellt ställa den 
vid infarts-parkeringen till Resarö och 
sedan bli hämtade med vår gemensamma 
buss. 
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Egen transport till Vaxholm (exempel): 

8.45 Avresa från Stockholm Strömkajen med Sjögull eller Sjöbris 

8.50 Buss 670 från Tekniska Högskolan mot Vaxholm 

Egen bil till t ex infartsparkeringen vid Resarö där man kan hoppa på buss 670 till Vaxholm kl 

9.23. 

Egen bil hela dan. Ytterby gruva har dock dålig tillgång på parkeringsplatser så vi får ordna 

en extra tur med buss. 

 

 

Bergsvaganza: 

  9.35 samling på kajen i Vaxholm 

  9.45 överfart till kastellet 

11.15 överfart till Vaxholm 

11.30 Buss till Bogesund (Ellenius buss) 

12.00 Rundvandring på Bogesunds slott 

13.00 Lunch på slottet/vandrarhemmet alternativt picknick i parken efter eget val 

14.00 Avfärd till Ytterby gruva 

          Ev extratur med buss mellan infartsparkering Ytterby och Ytterby gruva 

14.30 Föredrag vid Ytterby gruva 

15.30 Avfärd till Vaxholm 

16.00 Dagen slut vid kajen i Vaxholm 

 

 

Egen transport hem (exempel): 

Avresa från kajen i Vaxholm med Sjögull/Sjöbris kl 17.20 

Buss 670 från hamnen går varje kvart och passerar infartsparkeringen där man kan hämta upp 

egen bil 
 
 
Pris per person från 18 år som åker buss:    400:- 
Pris per person under 18 år som åker buss:    100:- 
Pris per person från 18 år som åker bil:    300:- 
Pris per person under 18 år som åker bil:    50:- 
 
Bogesunds slottsbuffé med drycker per person från 18 år:  280:- 
Bogesunds slottsbuffé under 18 år men över 7 år:   140:- 
 
Vaganzapriset som är subventionerat täcker guide, buss, inträden och färja mellan Vaxholm 
och kastellet. 
 
Antalet platser vid buffén är begränsat. Först till kvarn gäller. 
 
Har ni frågor om evenemanget så kontakta Rutger Gyllenram  
Mail:   rgyllenram@gmail.com     Telefon: 0708-665770 
Andra frågor kontakta Lena på kansliet:    
Mail:  kansli@bergsmannaforeningen.se    Telefon: 08-679 17 90  

mailto:rgyllenram@gmail.com
mailto:kansli@bergsmannaforeningen.se


 

Anmälan till kansli@bergsmannaforeningen.se 
tillsammans med betalning till Bg 974-0507 

senast 19 augusti. 
 

Anmäl: 

• Namn på medlem som lämnar in anmälan 

• Antal personer från 18 år som åker buss    

• Antal personer under 18 år som åker buss     

• Antal personer från 18 år som åker bil    

• Antal personer under 18 år som åker bil     

• Antal personer som äter buffé från 18 år  

• Antal personer som äter buffé som fyllt 7 år men är under 18 år 

• Antal personer som äter buffé under 7 år  
 

 
 
Karta över utflyktsområdet. Vi träffas på kajen i Vaxholm för att bege oss till kastellet med 
färja kl 9.45. Där hämtar bussen oss kl 11.30 och kör till Bogesunds slott. De som har bil kan 
köra en närmare väg än bussen som måste köra en omväg på grund av att bron i Vaxholm 
har begränsad bärighet. När vi sen kör till Resarö där Ytterby gruva ligger så är det lämpligt 
att parkera bilar på någon av infartsparkeringarna på väg in mot Resarö. Antingen får vi alla 
plats i bussen eller så kör vi en extra tur. Mellan vägen och gruvan. Hur vi gör avgör vi på 
Bogesund.    
 
Bilder:  
Kastellet: Wikipedia 
Bogesund: Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61518919 
Ytterby gruva: Av Uwezi - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7478220 
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