
Naturfilmaren Anette Lykke Lundberg har några gånger fått anslag från C F. Lundströms stiftelse, härbärgerad av 
KSLA; 2007 för ”Urshults äppelkungar”, om det gamla äppelriket Urshult i Småland och 2011 för ”Mandelblom, 
Kattfot & Blå viol”, om skötseln av Linnés Råshult. Bägge filmerna hade premiär och firades i KSLAs hus före 
visningarna i SVT. För tre år sedan fick Lykke ett anslag till ännu en film, ”Under ekens krona”, vilken nu är färdig 
och kommer att visas i SVT den 1 juni och – som de tidigare filmerna, därefter repriseras nu och då under åren som 
kommer. Nya filmen är 54 minuter lång och man får lära sig ”allt” om Sveriges största insekt, Ekoxen. Mer om  
Lykkes filmer finns att läsa på www.lykkefilm.se 

KSLA har nu glädjen att återigen bjuda in ledamöter och andra intresserade till en 
världspremiär, denna gång ”Under ekens krona” den 17 maj.

Kl 16.30 Champagnemingel i foajén

C:a kl 17 Välkomna i huset – Åke Barklund, ordf. C.F. Lundströms stiftelse

  Välkomna ”Under ekens krona” – Anette Lykke Lundberg

  Reflexioner av Torleif Ingelög och Fredrik Sjöberg

C:a kl 18.30 Supé i Oscars Källare

Varmt välkomna

Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och vd

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Filmpremiär – tisdag 17 maj 2022

Tid & Plats
Tisdag 17 maj 2022 
kl 16.30–20 på KSLA och 
Zoom. Zoomlänken 
mejlas ut dagen före.

Anmälan
Senast den 16 maj på  
denna länk:
https://dinkurs.se/79197

Frågor 
Innehåll: Åke Barklund
ake.barklund@outlook.com 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12
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