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Rapport från Treklubbsmötet i Uppsala 17 – 19 maj 2019 
Anders Vrethem 

 
Allmänt 
Mötet började på eftermiddagen fredagen den 17 maj och avslutades på Skokloster 
söndagen den 19 maj vid 14-tiden. Vi var cirka fyrtio personer som flest på lördagen: tio från 
Tauntaon-Vale RC, England, fyra från Redon RC, Frankrike och drygt 25 från Nykvarns RK, 
Sverige. 
 
Fredagen  
Gästerna började droppa in på Grand Hotel Hörnan vid 16-tiden. Några engelsmän hade 
kommit dagen innan eller bott hos sina värdar. Vädret var vackert och vi samlades för kaffe 
eller annan dryck som hotellet bjöd på vid deras uteservering i solen. Uppsala var fyllt av liv 
och rörelse inte minst tack vare helgens vårbaler. 
Strax före sju promenerade vi till puben Bryggeriet Ångkvarn som låg ett kvarter bort. Där 
hälsades alla välkomna till Uppsala med tal och en god pub-middag. Värdshusvärden gav oss 
en fin historisk beskrivning av bryggeriet från 1800-talet och fram till nu.  
 
Lördagen 
Frukost intogs på hotellet varefter vi gick till Sankt Olofsgatan. Jan-Olof S välkomnade oss 
klockan tio på Sörmlands-Nerikes Nation vid Uppsala universitet. Arkitekten till huset från 
1800-talets slut hade varit inspirerad av ett franskt slott i Loiredalen. Matsalen har 
anknytningar till Frankrike 1789 och bär den franska liljan på gyllenläderväggarna. Jan-Olof 
pratade om Nationens roll för studentlivet och beskrev sin egen studietid på 70-talet. 

 
Efteråt serverade Katarina Ingemarsson med Hugo och Mats kaffe och kaka i Gula 
Paviljongen mitt på Nationens stora gård. 
 

  
Jan-Olof Smedberg berättar om Södermanland-Nerikes Nation och studentlivet 
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Indelade i två grupper besåg vi klockan elva Gustavianum, museum över universitetets 
historia från 1500-talet och framåt. Huvudattraktioner var konstskåpet från Augsburg och 
Rudbecks Anatomiska Teater. Den imposanta teatern med högt torn var den lokal där de 
första obduktionerna i medicinskt syfte kunde göras i Sverige. Detta skedde på vintern vid 
dagsljus.  
 
Deltagarna promenerade de cirka åttahundra metrarna uppåt till Uppsala slott. Det gick 
verkligen inte att köra bil. Gatorna var avstängda för ett stort cykelevenemang som vi inte 
känt till. Detta slutade just på slottets borggård.  
 
Lunch serverades i Vasasalen vid Cajsa's 
Kök i slottet. Efter lunch presenterade tre 
Masters-studenter, Karim, Tania och 
Bijay, sina erfarenheter, sin utbildning 
och sina planer på arbete inom 
organisationen Rotary Peace Center. 
 
Efter cirka halv tre hade vi fri tid att 
promenera i Uppsala. Många gick till 
domkyrkan och besåg den invändigt. 
Genom att det var St. Eskilsdagen var 
hans gravkor och kista med ben reliker 
särskilt ordnat för visning. Flera 
gästgrupper gick därefter till Linné-
trädgården och Linnémuseet. Hugo I var en entusiastisk guide. I trädgården pågick en mängd 
aktiviteter eftersom det var Linnédagen. Gästerna förvånades vid hemgången över alla 
studenter främst på cykel, många i balkläder inför kvällen.  
 

 
Mastersstudenten Karim från Ghana berättar om det 
sko- och skol-projekt han startat i Ghana 

 
I väntan på att få gå in i Gustavianum 
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Presidenterna hade möte på hotellet. Som gemensamt projekt för 2019 bestämdes en stor 
gåva till Worlds Children Price Foundation i Mariefred. 
 
Festmiddag hade ordnats på Officersmässen på Eklundshof. Buss avgick 18.30 från hotellet 
och en välkomstdryck serverades vid ankomsten till Eklundshof. Det var en varm kväll. 
Överhuvudtaget hade vi tur med vädret. 
Strax efter sju serverades middagen. Tal hölls av Karin W, Paul T, Henri L och Keith B. 

Vid halv tio följde en timmes musikunderhållning av Sixten Lakes blecksextett (som bestod 
av åtta instrumentalister).  Mest svenska och engelska melodier från 40- och 50-talet 
framfördes, men även gluntar, studentsång och några danser ingick. En hel del gäster 
dansade ”spontant” vilket blev mycket trevligt. 
 
Hemresa klockan elva till hotellet. Lite nattsudd i baren främst för de engelska gästerna. 
Samtidigt pågick vårbalerna på nationerna. Vid tre-tiden på morgonen var det lätt att bli 
störd i sin sömn om man hade fönstret ut mot Fyrisån och gatorna där. ”Du får inte hoppa i 
ån” var ett vanligt ilsket rop bland skratt och prat hos studenterna. 
 
Söndag  
Sovmorgon. Efter frukost gick en karavan av medlemmars bilar till Skokloster. Resan blev 
ganska lång knappt en timme bort, in i det uppländska landskapet  
Lunch på Slottscaféet och adjö till fransmännen som tyvärr måste resa tidigt via Skavsta. 

              
Nykvarns Rotaryklubbs president, Paul Tamm hälsar välkomna till banketten, med tacktal av 
Redons Rotaryklubbs president, Henri Ladure 
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Besök i två grupper med guider till Skokloster slott, vilket var en mäktig upplevelse för dem 
som ej sett salarna förut. Dessa representerade verkligen stormaktstidens Sverige och adelns 
makt på 1600-talets mitt. 
Programmet avslutades på söndagseftermiddagen. Flera värdar tog sina gäster till Sigtuna 
för rundvandring och kaffe före vidarebefordran till Arlanda. 
 
Sammanfattningsvis blev mötet en succé.  Hade vi varit cirka tio personer till från 
vänklubbarna hade det varit en stor succé. Uppsala gav deltagarna möjligheter till att 
uppleva en vacker stad i den skönaste maj och att deltaga i program och Rotarysamvaro i en 
bra blandning. 
 

 
Från avslutningen av treklubbsmötet i Skokloster. Tyvärr hade de franska gästerna varit 
tvungna att resa före fotograferingen.  

 
Guidning av den enorma vapensamlingen på Skoklosters slott 


