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2020, ett förlorat år eller ….?
Vårt hopp om att kunna genomföra åtminstone någon del av vårt ambitiösa program 2020 har successivt malts ned av
Covid-19. Av de 15 utlovade aktiviteterna – resor, föreläsningar, visningar och utflykter – har vi endast kunnat
genomföra de två som låg före pandemins utbrott, en föreläsning i januari och årsmötet på skottdagen den 29 februari.
Till allas förfäran har nu pandemin fått ett nytt grepp över världen, vilket verkar kunna binda oss vid restriktioner långt
in på 2021.
Skoklosters Slotts Vänförening är dock inte vilken ideell förening som helst, vi ska inte låta oss isoleras och tvingas avstå
från de trevliga möten som knutit oss samman till en fin familj under drygt 20 år.
Vi skapar helt enkelt nya umgängesformer inom ramen för de begränsningar som herrar Johan Carlsson och Anders
Tegnell spikar upp! I den andan har vi under september och oktober genomfört tre vandringar i den rika kulturbygden i
Håbo kommun.
De två vandringarna på Biskops-Arnö med Joakim Tiefensee.
På förslag av vår sekreterare Marie Deijfen bjöd vi in vännerna till en vandring på Biskops-Arnö och till vår stora glädje anmälde sig långt fler än det max
antal deltagare som vi tvingats ange i inbjudan. Det blev därför ytterligare en
vandring och totalt deltog ca 60 vänner i vandringarna.
Joachim gav oss en två timmars exkursion och professionell vägledning i det
vackert omväxlande kulturlandskapet med dess biologiska mångfald. Vi fick
också information om människans praktiska lärdomar om vad naturen
kan erbjuda oss. Sätt dig i myrstacken och låt myrsyran ta hand om dina
ömmande leder och du blir som en ny människa!
Vädrets makter var oss synnerligen nådiga båda dagarna. Utlovade regnskurar
uteblev och vi kunde tillsammans njuta av den medhavda matsäcken vid
platsen för den nu nedlagda utomhusteatern. Där fick vi trevligt besök av en
nyfiken vän som gärna ville smaka på godsakerna i våra matsäcks korgar.
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Vandringen den 24 oktober, Tusen år i Skokloster – från vikingahamn till paradiset
Bengt Kylsberg med berömvärd assistans av hustru Karin hade iscensatt en pedagogiskt förträfflig vandring och
föreläsning som började under ett istäcke av 3 km tjock
inlandsis vid tiden före den senaste istiden. Efter ett snabbt
hopp i tiden fram till 1100 –talets kyrkobyggnad vid Flasta
- då landhöjningen fortfarande bara nått en nivå cirka 4 meter
under dagens – berättade Bengt på ruinerna av kyrkan om den
storslagna byggnaden alldeles vid vattenvägen mot Uppsala
från ett Stockholm som ännu inte fanns. I mitten av bilden ser
vi Karin Kylsberg med ”vattenspegeln” med vilken hon
illustrerade hur landhöjningen successivt fortsatte under
århundradena framöver. Som också framgår tydligt av bilden
var vädrets makter Inte lika vänligt inställda som vid vandringarna i september. Därför var det helt imponerande att 37
vänner ställde upp i kylan och regnet, något som visar vilken
fantastisk förening vi är!
Från Flasta fortsatte vandringen via gårdskartan över Sko från
1674 och Bengt berättade om klostertiden och den intensiva byggnadsperioden från 1654 och tjugo år framåt samt alla
byggnader som fanns då. Se Erik Dahlbergs teckning nedan.

Vi nådde aldrig ”paradiset” det kändes avlägset i den bitande kylan efter drygt två
timmar i höstrusket, men humöret var på
topp hos alla. Tack Bengt o Karin!
Vad händer på Skoklosters slott?
Rebecka Enhörning ber oss meddela alla vänner att man kan få Skoklosters slotts nyhetsbrev genom att anmäla sig
på https://skoklostersslott.se/sv/nyhetsbrev-skokloster-slott och där fylla i anmälan. Det är regler rörande
dataintegritet som gör det nödvändigt att vi aktivt anmäler att vi vill nyhetsbrevet.
Vidare hänvisar Rebecka till slottets hemsida, där mer information finns om kommande program.
Därmed tackar redaktören för uppmärksamheten och önskar alla vänner hälsa och välstånd genom avstånd,
försiktighet, uthållighet och gott humör!

Christer

