Skovänner
Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad
Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

. Nr 2 2020

Kära Vänner,
Jag hoppas att den påtvingade isoleringen inte är alltför påfrestande och att tillvaron trots den fungerar. Själv har
jag funnit det utmanade att se om jag har den kreativitet som krävs för att ersätta nyss förlorade sociala kontakter
och möten med ett liv mer eller mindre i karantän. Istället för toalettpapper har jag bunkrat god litteratur från
biblioteket, jag har funnit massor av intressanta dokumentärer på SVT Play och Kunskapskanalen och jag har blåst
liv i projekt som jag tidigare inte har ansett mig ha tid med.
Jag följer nyhetsrapporteringen om pandemins utveckling med stort intresse och konstaterar med glädje att vi har
myndigheter som är riktigt bra på att hantera kriser. Att sedan politikerna plötsligt kan lägga av med allt tjafs och
sluta upp bakom nödvändiga åtgärder inger ju också visst hopp.
Styrelsen för Skokosters Slotts Vänner följer givetvis nyhetsrapporteringen noggrant och redan några dagar före
regeringens avrådan om resor beslutade vi att ställa in resan till Pommern som var utsatt till den 6 – 11 maj.
När nu vårt tänkta återbesök i Wrangels Pommern inte blir av, så vill jag istället bjuda på en nostalgitripp med
bilder från Pommernresan år 2000, Vänföreningens första utlandsresa.
Det är torsdagen den 28 september 2000, Maria
och Ingemar Nordström väntar tillsammans med
ordföranden vid Häggeby Kyrka på att Engs
Buss med ”Kattis” Wennerholm som chaufför
ska anlända med de först påstigna Vännerna från
Uppsala.
Resan gick därefter via Bålsta och Stockholm,
där ytterligare deltagare klev på, totalt var vi 30
pionjärer på denna första utlandsresa med
Vänföreningen.
Reseledare var Bengt Kylsberg.

Vi reste i en mycket bekväm dubbeldäckad buss med gott
om plats och stora möjligheter att före bältestvångets tid
röra sig fritt mellan våningsplanen.
.

Vårt första längre stopp var vid C G Wrangels jaktslott
Gripenberg utanför Tranås.

Vår unge reseledare försökte hitta någon som kunde öppna jaktslottet för
oss, men utan resultat, varför han fick hålla sin föreläsning om Wrangel
och hans jaktlag på Gripenbergs gårdsplan i istället.

Efter övernattning i Ystad och färja
Trelleborg – Sassnitz kom vi till vårt
resmål, med bl a Schloss Spyker, då
som nu hotell.

Lunch på Spyker med paret Brocknäs och Diktonius
(ovan) och Britt-Marie och Jan-Erik Svedenstål med
Skoklostervänner nedan.

Nu hade vår guide i Pommern Ivo Astmus, sedermera Vänföreningens förste Ambassadör, anslutit
och ses här i samspråk med Elisabet Westin Berg.

Ivo Astmus berättar om Wrangelsburg några av ”pionärerna” och får till höger - som nyutnämnd ambassadör – ta
emot sitt ”kreditivbrev” ur ordförandes hand.

Ebba Ankarcrona, blivande hedersmedlem, här
tillsammans med Christin Wretner.

Reseledare Bengt funderar över om det kommer
att bli någon fortsättning på resandet med Skoklosters Slotts Vänner efter den här första resan?
Det vet vi ju att det blev, totalt 25 utlandsresor och 20 inrikes resor under de kommande åren!
Med dessa bilder ur arkivet som kompensation för uteblivet Nyhetsbrev om den inställda Pommernresan 2020
hoppas jag att vi snart ska vara tillbaka på spåret igen och kan förverkliga alla våra många planerade återstående reseupplevelser.
Hälsningar
Christer

