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Kära Vänner!

I mitt Nyhetsbrev nr 3 ville jag i dessa utdragna covid-19 tider bidraga till Vännernas intellektuella förströelse med
en ordgåta byggd på några av våra reseupplevelser genom åren. Lösningen på gåtan skulle vara ett ord på tio
bokstäver. Första bokstaven i svaret på var och en av följande frågor ger lösningen.
Behovet av och intresset för intellektuell förströelse bland Vännerna var betydligt mindre än vad jag hade
förväntat mig, antalet svar på gåtan har varit onämnbart lågt.
Här kommer i alla fall svaren.
Fråga nr 1
På vilken plats dog Carl Gustaf Wrangel 1676?
Svar, Spyker, som vi har besökt flera gånger.

Fråga nr 2 Svar, Kaliningrad som vi besökte 2019
Var är den här glada bilden tagen?

Fråga nr 3 Svar, Otto. Vi besökte hans museum 2013
De Magdeburgska halvklotens mystik lärde vi oss
om vid vår resa 2013. Vad hette fysikern och
staden Magdeburgs store son i förnamn?

Fråga nr 4 Svar Kalmar slott, middagen var inte dukad
för oss utan 1600-talets gäster
Fråga nr 5 Svar Lettland
2015 besökte vi Rundale slott, i vilket land
ligger det?

Minns ni var det här vackra middagsbordet
stod uppdukat?
.

Minns ni var det här vackra middagsbordet var uppdukat?

2015 besökte vi Rundale

Minns ni var det här vackra middagsbordet
stod uppdukat?

Fråga nr 6 Svar Omaha.
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 Svar Stralsund
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 Svar Trädgårdsdags
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 Svar Ekolsund

Det här mellansvenska slottet besökte vi 2006, vad heter det?

Fråga nr 10 Svar Roskilde
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?

Svaret på gåtan var således – inte helt överraskande – SKOKLOSTER.
Jag utlovade bokpriser för de först inkomna fem rätta svaren, jag har fått ett rätt svar!
Segraren är………………………………………………………..Carl-Axel Staël von Holstein, som
under jubel och hurrarop får sitt pris när omständigheterna så medger. Grattis Carl-Axel!
Hälsningar
Christer

