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Kära Vänner!
Det är väldigt svårt att skriva nyhetsbrev när det inte finns några nyheter att skriva om. Dock har jag en positiv
händelse att rapportera, föreningen uppvaktade den 14 juli Britt-Marie Svedenstål som två dagar tidigare fyllt 80
år. Britt-Marie var under åren 2001 – 2015 föreningens sekreterare och i ordförandens tal till jubilaren framhöll
han att ”Britt-Marie har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att skapa en administration med ordning och reda samt
ett arkiv som idag gör det möjligt att plocka fram godbitar ur föreningens historia”.
Några sådana godbitar får utgöra underlag för detta nostalgiska nyhetsbrev som jag dessutom valt att ge formen av
en gåta – ett ord - som träder fram om man tar första bokstaven i vart och ett av svaren på följande tio frågor.
De fem första rätta svaren kommer att belönas med bokpriser. Till domare att jämte Nyhetsbrevets redaktör avgöra
kampen har jag valt den alltid oväldige Bengt Kylsberg som därmed på ett smart sätt uteslutits från medverkan i
tävlingen. Godkänt svar kräver inte endast det efterlysta ordet, utan även svaren på respektive fråga. Lycka
till!
Fråga nr 1
På vilken plats dog Carl Gustaf Wrangel 1676?

Fråga nr 2

Fråga nr 3

De Magdeburgska halvklotens mystik lärde vi oss
om vid vår resa 2013. Vad hette fysikern och staden
Magdeburgs store son i förnamn?

Var är den här glada bilden tagen?
Fråga nr 4

Fråga nr 5

2015 besökte vi Rundale slott. I vilket
land ligger det?
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Fråga nr 6

2016 besökte vi invasionskusten
i Normandie . De fem stränderna
där invasionen ägde rum den 6
juni 1944 fick namnen Utah,
Gold, Sword, Juno och………………
beach
Fråga nr 7

Bilden till höger visar Wallensteins belägring av en tysk
stad 1628. Gustaf II Adolf skickade 600 Norrlandsknektar
till försvar av staden och därmed var Sverige inblandat i
30-åriga kriget. Vilken var staden som vi besökt ett flertal
gånger?
Fråga nr 8
Den 10 juni 2000 höll föreningen sitt andra ordinarie
årsmöte och i anslutning härtill direktsändes i radio ett
program från slottets trädgård Paradiset.
Vad hette programmet?
Fråga nr 9
Det här mellansvenska slottet besökte vi 2006, vad heter det?

Fråga nr 10
2017 reste vi i Danmark och Skåne och kom bl a till den här staden, där en för Sveriges karta
avgörande fred slöts 1658. Vad heter staden?

