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Höstens fortsatta aktiviteter
Ett händelse- och omfångsrikt år närmar sig sitt slut, men det återstår tre spännande föreläsningar. Som framgått av
utsänd inbjudan talar Dag Sebastian Ahlander om nationalhjälten Gustaf Mannerheim i Stensalen
på Livrustkammaren den 15 oktober och han har närmare 50 anmälda redan! Den 29 oktober
kommer Nina Burton att tala om boktryckarkonsten, Gutenberg och den tidens mest produktive
författare och debattör Erasmus av Rotterdam. Till glädje för alla vänner i Stockholm kommer även
den föreläsningen att äga rum i huvudstaden, i hörsalen på Armémuseum. Den 12 november
hjälper oss forskaren vid Uppsala Universitet Matthew Kott att bättre förstå Ryska revolutionen och
nu är det Uppsalavännerna som kan jubla, föreläsningen kommer att hållas i en trevlig lokal i Uppsala.
Avslutningen på året sker den 29 november, då vår stipendiat för året Jenny Öhman håller sin stipendiatföreläsning och nu är vi tillbaka i hörsalen på Armémuseum. Mera detaljer kommer!
Årsmötet 2018 kommer att hållas lördagen den 3 mars på Vasamuseet i Stockholm.
2018 års resor
Vännernas vårresa kommer att gå till Dresden 21-25 maj med besök på några av Europas bästa museer, stadsrundtur,
utflykt till Meissen, Moritzburg och Zöblitz samt operabesök på Semper operan i Dresden.
Lördagen den 9 juni gör vi en endagsutflykt till Rosersbergs slott med guidad visning och sedvanlig picknick i
slottsparken.
Vännernas höstresa går till S:t Petersburg 10-16 september. Flyg till Helsingfors, buss via Viborg till St Petersburg,
där det blir stadsrundtur med lokal guide, besök på Eremitaget och Ryska museet, utflykt till tsarfamiljernas
sommarresidens och busstur till Peterhof och Tsarskoje Selo och Pavlovsk.
Detaljprogram och priser kommer senare, men redan nu går det att göra en preliminär icke bindande
intresseanmälan till Mårten Hougström marten.hougstrom@bredband.net Eftersom resorna förväntas bli
fullbokade kommer de intresseanmälda att ha förtur när vi närmar oss ”skarpt läge”.
Jubileumsåret 2018
I maj 2018 fyller Skoklosters Slotts Vänförening 20 år och detta jubileum kommer givetvis att uppmärksammas
stort!
Styrelsen – i sin stora vishet - beslutade vid styrelsemötet igår att jubileumsåret ska vara Alla Vännernas år, då
medlemmarnas trogna lojalitet mot föreningen ska få sin belöning. Föreningen kommer enligt styrelsens beslut att
bjuda på en ”Vännernas dag på Skoklosters Slott”, tidpunkt och arrangemang ska överenskommas med
slottsledningen.
Jubileumsmiddagen äger rum söndagen den 26 augusti och nyckelorden för festen ska enligt styrelsens beslut vara,
”festligt, pompöst och med festmusik, dansuppvisning och en meny som kan erinra om storhetstider på slottet.”
2018 års föreläsningar
I god jubileumsstil kommer vårens föreläsningsserie 2018 att helt ägnas åt Skoklosters historia, ”Sko, en halvö i
Mälaren genom 2000 år.” En serie i fyra avsnitt
1. Landet reser sig ca 1500 f kr-1100 e kr.
2. Klostertiden ca 1250-1588.
3. Stormaktstiden ca 1600-1728 och
4. Befolkningen; byar, gårdar, fält och vägar 1650-1950
Tid och plats för föreläsningarna kommer att meddelas senare.
Det var allt för den här gången, notera alla viktiga datum innan något annat kommer i vägen.
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