
Nyhetsbrev  juni 2018 

Kjære medlemmer, 
 
Da har vi lagt oss bak en veldig flott og varm mai måned, hvor hovedarrangementet 
selvfølgelig  var 17. mai feiringen i Stockholm og på Skansen. 
Ca 3000 mennesker deltok i vårt flotte 17 mai tog, som gikk fra Roul Wallenbergs sted til 
Skansen, en god atmosfære langs hele ruten. 
Oppe på Skansen var det omtrent 5.000 glade mennesker som samlet seg rundt Solliden og 

dets friluftsområder (mange som tok picknick i grønne) 

Det Norske Samfund arrangerte en fin kveld på Høgloftet med god mat og en hyggelig 

underholdning av musikkelever fra Musikskolan Lilla Akademien. Vi hadde til og med en 

jubilant  fra Norge som valgte å feire sin 70-årsdag  tilsammen med oss. 

 

11 juni. Mauritzberg slott 

Deler av styret fikk være med på  en spesielt arrangement  på Mauritzberg slott den 11 juni. 

Under 2 verdenskrig hadde Mauritzberg en viktig funksjon. Denne plassen  var en av mange 

utdanningssentre for soldater/ politistyrker som skulle tilbake  for å forsvare Norge . En stor 

betydelse i Norges Krigshistorie. 

Hva  som pågikk på Mauritzberg har ikke blitt  utforsket  like dyptgående som 
polititroppenes trening ved f.eks.  Johannesberg i Uppland, Melsåker ved Strängnäs,  Øreryd 
i Småland og  Furudal i Dalarna.  
 
I pannerommet under slottet er det innrisset mange navn , datoer etc som skapte 
nyskjerringhet hos slottets eiere; som  da tok kontakt med  norske myndigheter og  den 
svensk- norske samarbeidsfonden. Det viste seg å være namn på  mange av disse soldater 
som ble trenet her under krigen. Efter en grundig granskning og oppfølgning har denne 
plassen nå fått en verdig plass i  historien. 
 
En minnestein  ble høytidlig avduket i slottets hage. 
 
Vi i styrelsen  syntes dette har en stor historisk verdi og fortjener en mer offentliggjøring, og 
kommer derfor å arrangere en  felles utflukt  for våre medlemmer  søndag den 2 september, 
der vi også kommer å ha med oss guider under bussturen samt under besøket på 
Mauritzberg. Vi kommer også   å arrangere en lunch på slottet. Norrkøpings kommune  har 
også sagt sin intreresse å delta på omvisningen. 
 
 Mer informasjon kommer å legges ut på hjemmesiden rett efter midsommar, og da åpner vi 
også opp muligheten for å melde seg på.  



 
 
 
 
 
Hold også utkikk på hjemmesiden da vi  kontinuerlig kommer  å legge ut nye kulturelle 
innslag( teater, foredrag, konserter osv.) 
 
  Styret i Det Norske Samfund  ønsker alle våre medlemmer en fin midsommar! 


