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Sommarens föreläsningar på temat ”Skokloster och Världen – migrationen ur ett historiskt
perspektiv” en publik succé!
Såväl Uppsala Läns Landsting som Håbo Kommun uppskattar vad vi gör på kulturområdet. Vår
ansökan om bidrag på 35 000 kr för de fyra föreläsningarna beviljades utan prutning, vilket
gjorde det möjligt att genomföra föreläsningarna utan att behöva ta föreningens egna pengar i
anspråk för föreläsararvoden och andra kostnader. Jag kommer att kunna avrapportera till
bidragsgivarna att evenemangen blev en publik succé, totalt besöktes föreläsningarna av över
150 personer, vilket gav en intäkt på runt 13 000 kr, pengar som oavkortat går till Skoklosters
Slott.
Först ut på plan bland föreläsarna var vår egen Bengt Kylsberg som under rubriken
”Europa ToR” berättade om gesällresor, utbildningsresor och krigsresorna under
vårt lands stormaktstid. I juni var det dags för en annan av våra uppskattade
föreläsare från Stenhus- och Klosterakademin Jenny
Öhman vars föreläsning handlade om det Habsburgska
furstehusets dominerande in-flytande över Europa under
700 år. Jennys föreläsning drog fullt hus och det var nära
att vi tvingades säga nej till några oanmälda deltagare, men vi
lyckades klämma in närmare 60 personer i Allmänningen! Vår fjärde
föreläsare var professor emeritus Jan
Hjärpe som talade över ämnet
”Sverige - Polen - Höga Porten”. Även
Jan Hjärpe fyllde lokalen till absolut sista platsen och hans
föreläsning var så uppskattad att han var tvungen att lova att
återkomma med en fortsättning på historien in i modern tid.
Årets festmiddag lockade som vanligt många Vänner
Svenska palatset i Istanbul, huvudingången
Vi var 70 Vänner som träffades till traditionsenlig festmiddag och numera också sedvanligt lustspel i regi av Bengt Kylsberg. C-G Wrangel i Bengts skepnad hade bjudit in fyra fältherrar och
fyra vetenskapsmän från sin samtid och åtta starka egon försökte alla utmana greven på hans
egen hemmaplan om äran som kvällens viktigaste person. Den lättretlige, cyniske och arrogante
Sir Isaac Newton, vann inga sympatisörer med sitt spydiga uppträdande.
Nya medlemmar tillkommer hela tiden
Till styrelsens stora glädje kan vi notera att nya medlemmar hela tiden strömmar till. Ni är alla
utomordentligt duktiga på att värva Skoklostervänner bland era egna vänner, vilket utgör en
säker garanti för att den trevliga gemenskapen utvecklas positivt. Mårten Hougströms
fantastiska arbete med vår facebook sida, där vi nu har 650 följare är också en förklaring till
rekryteringsframgångarna!
Nästa nyhetsbrev kommer sannolikt att handla om de förestående resorna till Österrike/
Ungern och Normandie/Flandern
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