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Ekolsundsbladet & hemsida 
Patrik Eklund        0171-473 201 
patrik.eklund@ekolsund.se 
 
Byalagets styrelse 
Ordförande 
Wendelin Müller-Wille 473010 
wendelin@ekolsund.se 
 
Sekreterare 
Åsa Stenberg    0171-473247 
stenberg@ekolsund.se 
 
Kassör  
Katja Eklund          0171-473201 
katja@ekolsund.se 
 
Ledamot  
Ute Omnell         0171-473213 
ute.omnell@ekolsund.se 
 
Hamnkapten båtsektionen              
Peter Söderstedt 0171-473103 
peter.soderstedt@ekolsund.se 

 

 
Planerar du att sälja din 
bostad? Mäklarringen i 
Enköping ger dig en fri 
värdering - utan några 
förpliktelser från din sida.  
Tel: 0171-240 30 
Fax: 0171-244 22 
enkoping@maklarringen.se 
www.maklarringen.se 

 
Tornerspel på Ekolsunds Slott 

 

 
 
 

Spelen hålls utomhus i parken 16-17 juni kl. 14.00 insläpp från 12.00 
Vuxna 100kr, barn 80kr barn under svärdslängd gratis! 

I samband med spelen rekommenderar vi en matbit på Ekolsunds 
Slotts Wärdshus.  

Gustav III lät bygga Wärdshuset till sitt första tornérspel år 1776.  
För bordsbeställning, ring Wärdshuset tel 0171- 47 22 00. 

 
Välkomna! 

 

mailto:patrik.eklund@ekolsund.se
mailto:wendelin.m-w@swipnet.se
mailto:stenberg@ekolsund.se
mailto:katja@ekolsund.se
mailto:ute.omnell@ekolsund.se
mailto:peter.soderstedt@ekolsund.se
mailto:enkoping@maklarringen.se
http://www.maklarringen.se/
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Hjälp med kommunalt 
VA- AddSchakt 

Vi kommer tillsammans 
med Enköpings Kommun 
VA-avdelning att schakta 
för kommunalt avlopp i 
Ert område. Vi kan 
därför erbjuda Er hjälp 
med komplett installation 
av pumpstation för avlopp 
eller hjälp med enbart 
grävningen.  
Ring till oss för 
kostnadsförslag och 
eventuella frågor. 

                                                     
 
AddSchakt AB  
Henrik Andersson  
070-3737272 
Tel: 0171-373 72 
Fax: 0171-307 72   
E-mail: info@addschakt.se  
 

 
Gospelkonsert På 
Ekolsunds slott 

 
Heavenlyjoy 

Söndagen 3 juni  kl 15.00  
Insläpp: 14:30 

Ekolsunds Slott 
Pris: 100 kr,  

Veteranfordonsträff 
Onsdagsträffar vid Ekolsunds Slotts Wärdshus 

 

 
 

Under juni kl. 18.00-21.00 arrangeras veteranfordonsträffar på 
onsdagskvällar vid Ekolsunds Slotts Wärdshus.  

Alla som har veteranfordonsintresse är välkomna till detta 
nostalgiska möte. 

Mer info, kontakta Wärdshuset på tel 0171-472200. 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@addschakt.se
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Sveriges nationaldag & 
Svenska Flaggans Dag 
År 1893 anordnade Artur 
Hazelius en stor vår fest på 
Skansen. Den pågick under 
fyra dagar och avslutades 
den 6 juni med en 
"nationalfest till firande af 
våra historiska minnen". 
Skansens grundare 
Hanzelius hade valt denna 
dag av två skäl. Den 6 juni 
1523 hade Gustav Vasa 
valts till Sveriges konung i 
Strängnäs, och därmed 
hade grunden lagts till ett 
svenskt nationellt rike. Och 
den 6 juni 1809 hade 
riksdagen underskrivit 
regeringsformen, som 
fastslog de allmänna 
medborgerliga fri- och 
rättigheterna, 
samvetsfrihet, säkerhet till 
person och egendom samt 
tryck- och yttrandefrihet. 
Ända fram till första 
världskriget var 
flaggfesten den 6 juni en 
Stockholms angelägenhet. 
 
1916 fick grosshandlaren  
Nils Ljunggren en idé att 
man skulle fira en svenska 
flaggans dag i hela Sverige. 
Han framlade sitt förslag 
till chefsinstruktören Carl 
Jegerheim i Stockholms 
landstormsbefälsförening. 
Jegerheim tyckte att det 
var en bra idé och tillsatte 
en organisationskommitté 
som skulle ta sig an frågan. 
I april konstituterades en 
styrelse för Svenska 
Flaggans Dag, som ville 
verka för en nationell 
samling kring flaggan. 
Den 6 juni samlades för 
första gången invånare i 
olika delar av landet till en 
gemensam och opolitisk 
hyllning till fosterlandet 
med flaggan som symbol. 
  
 

Den 6 juni - Svenska Flaggans Dag - har blivit en dag av samling och samförstånd 
mellan svenskarna. Det kan därför ses som en helt naturlig utveckling när 
flaggdagen år 1983 blev vår officiella nationaldag. 
 
Sveriges flagga 
Svenska flaggans ålder har inte 
exakt kunna bestämmas.  
Som samlings- och igenkännignsmärke 
under striden ha sedan urminnes tider 
olika fälttecken brukats. Under 
medeltiden började man till lands 
använda fanor och till sjöss flaggor 
 
De första säkra uppgifterna om en blå 
duk med gult kors är från 1523 i och med Gustav Vasas trontillträde. 
 
Blått och gult (guld) har länge varit svenska färger.  
Enligt myten tillkom Sveriges flagga då Erik den helige såg "ett gyllne kors mot 
den blå himlen" år 1157. 
 
Folkungaättens vapen, som 1275 blev kungavapen för Magnus Ladulås visade i ett 
blått fält ett upprest lejon av guld och som Sveriges riksvapen antogs 1364 av 
konung Albrekt av Mecklenburg en blå sköld med tre kronor av guld. 
 
När dessa båda vapen 1448 av konung Karl Knutsson Bonde (Karl VIII), 
sammanfogades till stora riksvapnet åtskildes sköldens fyra blå fält av ett gyllene 
kors. Detta är med stor sannolikhet förebilden för den svenska flaggan. 
 
Kung Johan III fastslår att "ett gult kors skall alltid föras i Sveriges fanor, 
fälttecken och flaggor". 
 
Gustaf II Adolf införde en tretungad, blågul flagga som 1906 ersattes av den 
nuvarande. Färgerna är ljust mellan blå och guldgul. Proportionerna förhåller sig 
16 på bredden och 10 på höjden. 

Svenska flaggan är en nationalsymbol och ska därför skötas med omsorg och 
handhas med respekt. Man ska vara noga med att hålla flaggan hel och ren samt 
undvika att använda den då färgerna är blekta. 
Det vittnar om gott omdöme att inte använda en flagga, som är urblekt eller 
fransig och trasig. Det är bättre att inte flagga alls än att använda en flagga som 
är i dåligt skick. Om en flagga inte längre är användbar bör den brännas. 

Tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. Tiden 1 november-28 (29) 
februari hissas flaggan kl. 09.00. Under hela året ska flaggan nedhalas vid solens 
nedgång dock senast kl. 21.00. 
 
Vid flaggning på flaggstång skall flaggans längd vara ca 1/4 av stångens höjd. 
Exempel: stången är 12 m hög - flaggans längd 3 m. 
 
 
 
 
 

Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar och dörrar, 
Företaget motoriserar även befintliga garageportar. För mer information  
Tel: 0171-50760 E-post: info@balstaport.se  www.balstaport.se 

mailto:info@balstaport.se
mailto:info@balstaport.se
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Är Ni ännu inte 
medlemmar i  
Ekolsunds Byalag? 
 
För att även i 
fortsättningen kunna 
erbjuda och även utöka våra 
aktiviteter och information 
i form av Ekolsundsbladet 
och vår hemsida 
www.ekolsund.se är vi måna 
om att så många som 
möjligt blir medlemmar i 
föreningen. Medlemskap 
kostar 200 kr per hushåll 
för 2007och betalas in till 
Byalagets Plusgiro 729 761- 
7. Ange namn och Er adress 
i Ekolsund som avsändare. 
Behöver Du nytt 
inbetalningskort, 
kontakta kassören! 
Välkomna alla nya och 
gamla medlemmar! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Intensivdanskurs i Jive  
 

Intensivkurs lördag 9 juni 2007 
Plats: Ladan, Hammarsudd Ekolsund  
Nybörjare    kl. 09.00-13.00 
Fortsättning kl. 14.00-18.00 
 
Vi som har krafter kvar dansar vidare på kvällen från 19.30 till 
benen kroknar. Kostnad 250:-/pers och kurs  
 
Även denna gång ställer Inge upp och lär oss hålla ordning på benen. 
 
Tag med egen fikakorg. 
Ni som anmäler er till båda kurserna, ta gärna med en lunchkorg. 
En viktig sak är att vi ska ha roligt samtidigt som vi motionerar! 
Antalet är begränsat så först till kvarn gäller. 
 
Hoppas vi ses! 
 
Välkomna önskar Lena & Leffe. 
 
Anmäl er till oss senast 31 maj 
Tfn: 0171-47 30 13 el. 070-77 00 277 
Mail: stenasa@telia.com 
 

 
 

 
HUNDMAT på NATURLIGT vis 

 
De senaste åren har det dykt upp nya tankar och teorier om vad 
som är en bra, naturlig och näringsriktig kost för våra fyrbenta 

vänner. 
Den röda tråden är uppfattningen att våra tamhundar bör äta en 
kost som till sin sammansättning liknar deras vilda släktingars. 

Utifrån detta föddes tanken på att starta 
Ellensviks Hundservice. 

Vi finns i Stämsvik på östra sidan av Ekolsundsviken. 
 

 
 

Läs mer på  www.ellensvik.se/hundservice 
  eller ring Lena på  

0738-17 38 78 

mailto:stenasa@telia.com


 5

 
 

Sommarcafé 
Ekolsunds Slotts 

Wärdshus 
 

Onsdag till söndag 
Start 2 Juli 

 
 

 
 
 
Ny Bok Otto Helander  
Nu finns den nya boken 
av Otto Helander. 

 
Boken behandlar strödda 
upplysningar från 1200-
talet till 1900-talet om 

gårdar, ägare, 
arrendatorer, soldater, 

torpare m.fl. 
Pris 250:- 

Fåtal ex. kvar, kontakta :  
Katja Eklund 

Tel. 0171-473201, 
E-post: katja@ekolsund.se 

 
 
 

   
 
 
 

Loppis  
Lördagen 2 juni kl. 11.00-14.00 (Vändplan Ekolsunds Station) 
 
Den traditionella loppisen återkommer till byn! 
 
Damma av oanvända dyrgripar, putsa upp pottor och pannor av 
ädelmetaller, sätt fart på handarbeten – Nya ägare står i kö för att 
botanisera bland förråds- och vindsfynd.  
 
Månglare och månglerskor ombedes ta med egna bord eller samsas 
med grannar om uppställningsplats. 
 

 
Guide, Ekolsunds Slott AB,  
Ekolsunds Slott har en stor efterfrågan på guidningar av slottet 
och närmiljön och söker nu Dig som vill leda guidade visningar. 
Slottet söker Dig som är boende i trakten och som har ett stort 
intresse för historia och kultur. Du blir utbildad på plats i den 
speciella historia som hör till Ekolsunds Slott. Vana att tala inför 
stora grupper är meriterande.  
Arbetsgivare: Ekolsunds Slott AB 
Arbetstid/varaktighet: Deltid, vid behov 
Lön:Timanställning 
Kontaktperson/Ansökan: 
Frågor om tjänsten besvaras av annika@ekolsundsslott.se alt 0171-47 20 60 
Vi tar emot ansökan via e-post: annika@ekolsundsslott.se senast den 6 juni 

 

 

 

mailto:katja@ekolsund.se
mailto:annika@ekolsundsslott.se
mailto:annika@ekolsundsslott.se
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Snapsvisetävling 
Vi har fått fram det hemliga 
originalreceptet på Ekolsunds-
snapsen och behöver nu hjälp 
med en tillhörande snapsvisa. 
Vi utlyser därför en snapsvise-
tävling med Ekolsund som 
tema. 
Skicka in din snapsvisa senast 
31 juli till: 

Patrik Eklund 
Svanvägen 9, Stenbo 
749 50 Ekolsund 
patrik.eklund@ekolsund.se 

Traditioner om snaps 
Vi svenskar har skålat sedan 
urminnes tider. Men först under 
medeltiden fick skålandet namn. 
Det kallades ”minne” och man 
sjöng minnes visor på de flesta 
fester och bröllop. Man hade 
dock ett stort problem: 
brännvinet var inte uppfunnit. I 
stället dryckesskålade man i öl. 
 
Spriten kommer till Sverige på 
1400-talet och används då som 
läkemedel och vid tillverkning 
av krut. Alkoholen blandades 
med kol, salpeter och svavel. 
Blandningen torkades och 
krossades därefter till krutkorn. 
Först på 1600-talet blir det 
vanligt med brännvin bland 
vanligt folk. 

 

 
 

Ekolsundsbladet 
önskar alla en 
mycket trevlig 

sommar! 

Midsommaraftonen vid Kyrkan och Husby-Sjutolftsgården. 
Hembygdsföreningen arrangerar midsommarfirande tillsammans med 

Centerkvinnorna med start kl 13.00 
Resning och dans kring midsommarstången, åktur med lövad skrinda, kaffe i 

gröngräset vid kyrkan och Husby-Sjutolftsgården.  
Välkomna! 

Midsommar 
Nu är det snart midsommar igen årets ljusaste högtid och ett fantastiskt tillfälle att bjuda familj 
och vänner på god mat och dryck!. I Sverige har vi envist firat midsommar i över 1500 år, trots 
att folk i andra länder tittar förvånat på oss när vi berättar om den blomsterklädda stången, 
ringdansen och den råa fisken. Och nu är det alltså dags igen. Dags för vår älskade sill och 
färspotatis och den ljusa sommarnatten. 

Midsommar / Hednisk fest ?? 
Midsommaren är ingen religiös högtid från början. Det var en glad och öppen hednisk fest som 
firandes i samband med sommarsolståndet, alltså på årets längsta dag. Midsommarfirandet 
fördömdes ofta av kyrkans folk. Kyrkan försökte dock göra om midsommar till en kyrklig 
högtid genom att knyta den till Johannes Döparen som var född sex månader före Jesus, dvs 
den 24 juni.  
 
Spådomar vid midsommartid  
Nio sorters blommor ger sköna drömmar 
Om man plockar nio sorters blommor och lägger dem under huvudkudden kommer man att 
drömma om sin tillkommande. En del tyckte att man helst skulle göra detta naken och under 
tystnad. I vissa traditioner skall detta kombineras med att klättra över lika många gärdesgårdar. 
 
Sitta på en sten och lyssna efter sin tillkommande 
Ett sätt för en flicka att få veta om sin tillkommande är att sätta sig på en sten och lyssna 
uppmärksamt. Det första ljud hon hör kommer från det väderstreck där hennes blivande 
fästman bor 
 
Titta efter sin blivande mans spegelbild i vattnet 
Ett annat sätt att få se sin tillkommande var för flickorna att nakna gå ned till vattnet och ställa 
sig på en sten och titta ned i vattnet. I vattenspegeln fick man då se sin tillkommande. 1927 
berättas det om en flicka från Dalarna som till sin förskräckelse såg en bock, hon blev heller 
aldrig gift 
 
Skrock vid midsommartid 
Midsommarnatten har alltid varit och är fortfarande en magisk natt. Den förknippas med 
många berättelser, traditioner och stora förväntningar. Midsommarnatten var den enda natten 
på året då hästarna kunde äta sig mätta. Vattnet i källor, bäckar och andra vattendrag 
förvandlades till vin. Vattnet "blommade" denna natt. Det fanns alltså all anledning att vara ute 
hela midsommarnatten och ännu fler anledningar kommer här 
 
Magisk dagg 
Daggen under midsommarnatten var söt som honung och var hälsobringande. Om man var sjuk 
borde man rulla sig naken i den eller blöta ned kläder i den för att sedan placera dessa på det 
sjuka stället. Kunde man få dagg från en gravkulle var den extra verksam. Daggen under 
midsommarnatten var så kraftig att tyg som låg ute då blev skört. Man kunde också "dra dagg" 
genom att gå naken på midsommarnatten och släpa ett lakan efter sig. Man tog då bort kraften 
ur det gräs som man drog daggen från. Detta gjorde man bäst på andras ägor. Daggen kunde 
man sedan krama ur lakanet och ge till sina egna kor som fick kraft av detta. Man kunde också 
använda daggen till att baka på. 
 
Leta skatter på midsommarnatten 
Midsommarnatten var också rätt natt att söka efter skatter, även då måste man vara helt tyst. 
Även i dessa sammanhang hände allt möjligt som skulle få skattletarna att börja prata eller 
skratta så att skatterna skulle förbli orörda 
 
Näcken 
Näcken var extra farlig på midsommarnatten. Då lurade han extra otåligt på sina offer så det 
gällde att binda näcken innan man badade. Det kunde man göra genom att sätta en stålkniv i 
vattnet och läsa en ramsa:" Näck, näck, nålatjuv mor din var en frilla gick i gårdarna och gjorde 
illa. Näcken är bunden!" 

mailto:patrik.eklund@ekolsund.se
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