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Ryto ūkuose išryškėja Skoklosterio pilies bokštai

Žvilgsnis į  
XVII a.: kelionė  
maršrutu  
Biržai– 
Bauskė– 
Stokholmas–
Skoklosteris
Antanas SEIBUTIS

2007  m. spalio 22–26 d. Švedijoje, Skoklosterio  
 pilyje, viešėjo Biržų muziejaus direktorius 

Gintaras Butkevičius, muziejininkai Deimantė Prunskienė, Antanas 
Seibutis, vairavęs muziejaus darbuotojas Arūnas Šinkūnas, 
vilnietis architektas Evaldas Purlys ir trys Latvijos Bauskės pilies 
ir muziejaus darbuotojos Ina, Taiga ir Ilona.

Pati kelionės priešistorė prasidėjo prieš metus. 2006 m.  
rugsėjo 29 d. nuo pat ryto Biržų muziejuje virė gyvenimas: pa-
skutinius darbus aptarė muziejininkai, atvyko garbūs svečiai iš 
Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Švedijos. Tą dieną Biržuose įvyko 
tikrai neeilinis įvykis – pirmą kartą Lietuvoje, Biržų muziejaus 
rūmų antrame aukšte, visuomenei buvo pristatyta atstatyta  
XVII a. pabaigos koklinė krosnis. 
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Iš pradžių į Biržų tvirtovės rūmų Savivaldybės posėdžių salę 
muziejininkai sukvietė istorikus, menotyrininkus, archeologus, 
restauratorius iš visos Lietuvos ir svečių šalių į tarptautinę 
konferenciją „XVI–XVII a. koklinės krosnys LDK ir kaimyninėse 
šalyse“. Konferencijoje pranešimą „Skoklosterio pilies koklinės 
krosnys“ skaitė Skoklosterio (Švedija) pilies muziejaus darbuo-
tojas Bengtas Kylsbergas. Salėje pagyvėjimą ir šypsenas sukėlė 
Bengto atsakymas į Dainiaus Strazdo klausimą, ar tos krosnys 
atstatytos, ar yra ir originalių. „Nuo pilies pastatymo nei ji, nei 
jokia krosnis niekada nebuvo sugriauta ir nuo tų laikų tarnauja 
žmonėms“, – kukliai atsakė svečias iš Švedijos.

Kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų 
perskaityti ar išgirsti. Pirmosios kalbos apie kelionę prasidėjo 
jau konferencijos metu, buvo svarstoma, kad tai būtų labai nau-
dinga pažintinė kelionė, kuri suteiktų žinių ir apie Biržų tvirtovės 
objektus bei jų interjerą, šildymo sistemas, kitą įrangą. Muzieji-
ninkus domino ir panašaus laikotarpio pilyje įsikūrusio muziejaus 
darbas, ekspozicija, darbo specifika. Nuolat pažadus dėl kelio-
nės muziejininkams primindavo tvirtovės rūmų ir tilto atstatymo 
projektų autorius architektas Evaldas Purlys, ir pagaliau kelionė 
prasidėjo.

Iš pradžių mūsų maršrutas vedė į Bauskę, kur prie keliauninkų 
prisijungė trys Bauskės pilies ir muziejaus darbuotojos Ina, Tai-
ga, Ilona. Bauskės pilis dabar yra atstatoma, restauruojama, tad 
koleges latves labai domina tokios pat problemos – interjeras, 
dizainas, kuriama ekspozicija. O kur geriau tai pamatysi, jei ne 
panašaus laikotarpio statiniuose, tvirtovėse, pilyse.

Iš Bauskės vykome į Rygą, keleivių jūrinį terminalą, kur kel-
tu „Regina Baltica“ plaukę Dauguva, Rygos įlanka, Baltijos jūra, 
kitos dienos rytą, apie 10 val., įplaukėme į Stokholmo uostą.  
Nepaisant kai kurių pažįstamų gąsdinimų ir baimės susirgti jū-
ros liga, kelionė buvo lengva, jūra buvo labai rami, tik norėjosi, 
kad keltas plauktų kuo greičiau, nes 20 val. kelionė keltu nėra 
trumpa.

Kadangi į Skoklosterį buvo sutarta keliauti vakare, die-
na buvo skirta aplankyti kelis muziejus ir pasivaikščioti po  
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Stokholmo senamiestį. Pirmiausia aplankėme šiemet 100 metų 
jubiliejų švenčiantį Šiaurės muziejų („Nordiska museet“, įkurtas  
1907 m.), kurio ekspozicijose atsispindi kelių šimtmečių švedų 
istorija, etnografija, papročiai, šventės ir kasdienybė. 

Padiskutavę apie gana aiškiai išreikštą švedų „nemeilę“ užsie-
nio kalboms bent jau šiame muziejuje, aplankėme greta esantį 
Skandinavijos šalyse populiariausią Vazos muziejų („Vasa mu-
seet“). Tai dar gana jaunas muziejus, jį Švedijos karalius Karlas 
XVI Gustavas oficialiai atidarė 1990 m. birželio 15 d. Pagrindi-
nis muziejaus eksponatas – Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo 
(1594–1632 m.) įsakymu 1628 m. pastatytas laivas „Vaza“, jo 
ilgis – 69 m, plotis – 11,7 m, aukštis – 52,5 m. Jis turėjo tapti  
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galingiausiu karo laivu pasaulyje, buvo aprūpintas 64 patranko-
mis. Tačiau „Vaza“ tapo tikru švedišku „titaniku“ – 1628 m. rug-
pjūčio 10 d. pirmosios kelionės metu laivas pakėlė bures, iššovė 
salves ir staiga ėmė svirti ant šono. Dar kiek atstatęs pusiausvy-
rą, jis nuskendo, iš 150 įgulos žmonių žuvo 30–50. Pagrindinė 
avarijos priežastis – per mažas laivo balastas, kelių tonų akmenų 
neužteko atlaikyti ginklų svorio.

Jau mūsų laikais po kelerius metus trukusių paieškų laivas 
buvo rastas ir pragulėjęs 333 metus 1961 m. birželio 24 d. 
„Vaza“ buvo iškeltas iš Stokholmo uosto dugno. Laikinas mu-
ziejus buvo atidarytas dar 1962 m., dabartinis – 1990 m. Į laivą 
patekti negalima, bet jį galima apžiūrėti bent iš kelių aukštų. Eks-
pozicijoje rodoma, kaip laivas atrodė, bent keliose kino salėse 
galima susipažinti su Švedijos laivybos istorija, pamatyti, kaip 
„Vaza“ ir žuvusių jūreivių palaikai buvo keliami iš vandens.

Aplankius minėtus muziejus, tris valandas vaikščiojome po 
Stokholmo senamiestį, pamatėme paminklą Stokholmo įkūrėjui 
Birgeriui Jarlui, stebėjome sargybų keitimosi ceremoniją prie 
Švedijos Karalių rūmų. Paklaidžioję po Stokholmą, pagaliau ra-
dome reikiamą kelią ir apie aštuntą valandą vakaro pasiekėme 
už 60 km esančią Skoklosterio pilį. Jau iš tolo buvo matyti pro-
žektoriais apšviestas pastatas. Kadangi buvo sutarta, kad mus 
apnakvindins parapijos namuose, dar užteko laiko naktį apžiūrėti 
ir Skoklosterio pilį, ir evangelikų liuteronų bažnyčią, netgi pereiti 
per kapines, kuriose jau pleveno ugnelės, primindamos apie ar-
tėjančias Vėlinės.

Kitos dienos ryte iš Upsalos atvažiavo ten gyvenantis Beng-
tas ir prasidėjo mūsų visos dienos kelionė po Skoklosterio pilį. 
1654–1676 m. Malareno ežero pusiasalyje pastatyta pilis matosi 
jau iš tolo. Pastato viršuje yra frontonas su statytojo grafo Karlo 
Gustavo Vrangelio (1613–1676 m.) herbu. Pirmasis pilies savi-
ninkas buvo iš Estijos kilęs Hermanas Vrangelis, kuris už nuopel-
nus Švedijos karūnai 1611 m. gavo dovaną – senąją Skoklosterio 
pilį ir žemes.

Pavažinėję po apylinkes, apžiūrėję akmenis su runų įrašais, 
sužinojome pilies savininkų istoriją. Naujosios pilies statytojas 
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Look into the 17th century: a journey on the route  
Biržai – Bauska – Stockholm – Skokloster 
Antanas SEIBUTIS

This article is an entertaining story of the Biržai Museum 
staff trip to the Skokloster castle in Sweden in October, 2007. 
The route of the trip was Biržai – Bauskė – Stockholm – 
Skokloster. The prehistory of the trip started on September 
29, 2006, when a reconstructed tile heating stove of the end 
of the 17th century was presented to the public at the Biržai 
Museum. Prior to this the museologists invited historians,  
art critics, restaurateurs from Lithuania and foreign countries 
to an international conference,: „16-17th century tile heating 
stoves  in the GDL and neighboring countries“ held in the 
municipality meeting  hall at the Biržai Castle. Bengt Kyls-
berg, a museologist from Skokloster (Sweden), who made a 
presentation „Skoklester castle tile stoves“, invited the Biržai 
Museum specialists to visit Sweden and to get acquainted 
with the exposition and activity of their museum, established 
in a castle built in 1654 – 1676 on a peninsular of  Malaren 
Lake.

Hermano Vrangelio (mirė 1643 m.) antkapinė skulptūra Skoklosterio bažnyčioje.  
B. Kylsbergas teigia, kad tai pirma „arkliška“ skulptūra Švedijos dailėje

Skoklosterio bažnyčia
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Karlas Gustavas Vrangelis su žmona turėjo 11 vaikų, tačiau iš-
gyveno tik trys mergaitės. Skoklosterio pilį paveldėjo vyresnioji 
duktė Margareta Juliana, ištekėjusi už labai garsios ir senos Šve-
dijos šeimos atstovo grafo Nilso Brahės. 1701 m., prieš mirtį, 
ji nustatė paveldėjimo tvarką. Vienas iš pagrindinių reikalavimų 
buvo tas, kad iš Skoklosterio pilies negalima niekur išgabenti 
jokių vertybių, jas galima tik didinti – tai ir darė Brahės XVIII– 
XIX a. 1930 m. Brahės šeima išmirė ir Skoklosterį paveldėjo vo-
kiečių kilmės fon Esenų šeima. Kaip pasakojo Bengtas, vienas 
jos atstovų dėl finansinių problemų pilį su visais daiktais 1967 m. 
pardavė Švedijos vyriausybei. Apie 5 000 ha aplinkinės žemės 
dabar valdo fon Esenai.

Skoklosterio pilyje juntama XVII a. dvasia. Pilis – tai didžiulis 
4 aukštų pastatas, elektra yra tik kai kuriose pirmo aukšto patal-
pose, kur įrengta kavinukė, suvenyrų parduotuvė, kelios ekspo-
zicijų salės. Taigi mūsų apsilankymo metu nebuvo nei elektros, 
nei šviesos, po didesniąją Skoklosterio pilies dalį vaikščiojome 
pasišviesdami Bengto parūpintais prožektoriais. Pilis lankoma tik 
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sezono metu, o mūsų apsilankymo dienomis sezonas jau buvo 
pasibaigęs.

Pilyje sukaupta apie 50 000 vertybių, iš jų 1 000 paveikslų,  
1 000 baldų, 8  000 ginklų, 30 000 knygų. Iš viso pilyje yra apie 
90 patalpų. Ekskursija trunka 55 minutes, paprastai lankytojai 
pamato 12 salių. Mums, kaip kolegoms, buvo parodytos beveik 
visos patalpos – nuo rūsio iki didelės ir įspūdingos palėpės, iš 
kurios atsiveria vaizdas į vieną nebaigtą statyti didžiulę salę. Kar-
las Gustavas Vrangelis mirė 1676 m., pilis liko nebaigta ir tokia ji 
yra iki šiol. Žiūrint į paliktus darbo įrankius, kopėčias, atrodo, kad 
meistrai tik paliko darbo vietas.

Bengtas pasakojo, kad antrajame pilies aukšte yra 17 židinių 
ir 10 koklinių krosnių. Stogui uždengti sunaudota 90 000 čerpių,  
80 000 iš jų yra originalios, t. y. beveik 350 metų senumo. Vasarą 
būna 30 laipsnių šilumos, o žiemą – 15–20 laipsnių. Paklaustas, 
kaip nenukenčia daiktai, Bengtas sako, kad nežino, vėliau 
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pradeda svarstyti, gal tai dėl nepaprastai geros ventiliacijos, labai 
lėto temperatūrų keitimosi. Kaip ir kaip būtų, vis dar laikosi prieš 
daugiau kaip 300 metų sudėtos lubos, grindys, durys, įstiklinti 
stiklai. Tikras sustingęs XVII a., praveriamas tik šių dienų pažini-
mo, žinių troškimo, mokslo, smalsumo.

Visą dieną pavaikščiojus po Skoklosterio pilį ir nemažai suša-
lus, vakarop dar apžiūrime senuosius Skoklosterio rūmus, kur 
dirba muziejininkai ir viskas dvelkia XVII ar dar ankstesniais am-
žiais, tik pritaikytais jau mūsų laikų reikmėms.

Kitos dienos ryte mūsų laukia pasižvalgymas po bažnyčią. 
XIII–XVI a. žemės priklausė Cistersų vienuolynui, po reformacijos 
Švedijos karalius konfiskavo visą jo turtą, 1611 m. padovanojo 
minėtam Hermanui Vrangeliui. Šiandien iš vienuolyno komplekso 
išlikusi tik gotikinė plytinė bažnyčia. Ši bažnyčia labai įspūdinga, 
ja labai rūpinosi Hermanas Vrangelis, kuris su dviem žmonomis 
joje ir palaidotas (mirė 1643 m.). Abi bažnyčios sienas puošia  
H. Vrangelio žmonų herbai, kiekvienos po 8 – po keturis iš tėvo 
ir motinos pusės, taip pabrėžiant kilmę. Iš lauko pusės pro  
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grotuotą langelį gerai matyti karstai su palaikais, prieiga prie jų yra  
užmūryta. Bažnyčia šildoma radiatoriais, taip buvo ruošiamasi 
po kelių dienų, sekmadienį, vyksiančioms pamaldoms.

Atsisveikinę su svetingu Bengtu Kylsbergu, grįžome į Stokhol-
mą. Turėjome kelias valandas paklaidžioti po senamiestį, vidinius 
jo kiemus. Teko apsilankyti Trijų Karūnų muziejuje, Karališkųjų 
rūmų bažnyčioje, žvilgtelėti į „finska kyrka“, t. y. suomių bažny-
čią. Vėliau vykome į Stokholmo uostą ir į Rygą atplaukėme kitos 
dienos rytą. Nutarėme pasinaudoti proga aplankyti Bauskės pilį. 
Su maloniomis gidėmis Taiga ir Ilona apžiūrėjome garsią pilį, iš 
svaiginančių kuorų aukštumos apžvelgėme miesto ir apylinkių 
panoramą, jau restauruotus ir dar restauruojamus griuvėsius, at-
statomus pilies apartamentus, Bauskės pilies tyrinėjimams, isto-
rijai, restauracijai skirtą ekspoziciją, kolegų darbo vietas.          
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Pro Skoklosterio bažnyčios rūsio grotuotą langą  
nufotografuoti sarkofagai su Skoklosterio savininkų palaikais

XVII a. II pusės švediškas „kulkosvaidis“

D. Prunskienės nuotr.


