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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 

 

 
Vill du ha 
Ekolsundsbladet via mail 
Anmäl din e-postadress till 
patrik.eklund@ekolsund.se 

 
 

God Jul & Gott nytt år 
önskar Ekolsundsbladet och vill även tack våra sponsorer som gör det möjligt. 

Vi har haft mycket aktiviteter under detta år med Ekolsunds 700års firande och 
Cykelkartor mm. och nästa år kommer inte att bli sämre. Det är redan en del 
aktivteter färdigplanerade. 

 
Julmarknad 
Lördagen den 15 december kl. 11.00-14.00 är det hantverksmarknad  
i ladan på Hammarsgård.  
 
Vi efterlyser kärvar, kransar, kakor och andra ting som 
förknippas med jul eller traditionell julmarknad att 
trängas på borden. Har Du något du vill sälja, boka plats 
hos Wendelin (tel 0171-473010)  
 
Knalle eller ej – alla är välkomna till stämningsfull marknad med glögg och kakor! 
 
Det finns även möjlighet att köpa julgran, men de måste förbeställas. Kontakta 
Wendelin. 
 
Julfirande 
I dagens julfirande finns innehåll från alla tider. Ordet jul är besläktat med fornisländskan och 
fornengelskan. I norra England talar man fortfarande i lite ålderdomliga sammanhang om yule, 
som möjligen är ett arv av vikingarnas framfart där. När vi höjer våra ölglas och önskar 
varandra God jul är det en obruten tradition ända från hednisk tid, även om det då var dryckes-
horn som lyftes. Det kallades att dricka in julen. Under katolsk medeltid infördes det kristna 
julfirandet i vårt land och firades under samma tid som tidigare den hedniska julen. Det var då 
vi började äta lutfisk som från början ingick i julfastan vilken varade under advent och 
avslutades julaftons kväll då man äntligen fick smaka av den goda köttmaten. Till julen hörde 
förr som nu att man skulle vara extra snäll och givmild. Man hörde av sig till varandra på olika 
sätt med gåvor och hälsningar. 
 
Den fornnordiska julen  
Jul är benämning på den nordiska hedniska midvinterfesten julblot, fornnordiska jólablót eller 
"midvinterblot". Julblot eller midvinterblot firades alltså vid midvintern då dagarna är som 
kortast och nätterna som längst, det vill säga kring vintersolståndet. Man tror att det förkristna 
firandet av denna dag var en dyrkan av denna egenskap hos dygnet då det tolkades som ett 
återuppvaknande av naturen. Julens speciella gud var Jólner som är ett av Odens många namn. 

Begreppet jul förekommer i ett hyllningskväde till Harald Hårfager från omkring år 900 där 
någon sägs "dricka jul". 
 
 

 

 
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 
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Julfest (Julgransplundring) 
 
Söndagen den 13 januari, 
kl.13.00 i Husby-
Sjutolftsgården  
för alla barn och vuxna  
(i samarbete med kyrkorådet) 
 

 

Husby-Sjutolfts kyrka 

         
Mässa med kyrkkaffe 
Söndagen 23 December  
kl. 14.00 
 
Julkosert Cantores 
Annandag jul  
kl. 16.00 
 
Fredsgudstjänst 
Nyårsdagen 
kl. 14.00 
 
Välkomna önskar kyrkorådet 

 

 
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 

 
 

Ekolsundsdräkten 
Gustav III införde 1778 den svenska nationella dräkten. Då hade 
redan en Ekolsundsuniform varit i bruk sedan 1772. 
 

Julen 1772 införde kungen en dräkt, Ekolsundsuniformen, som kom att 
ha en distingerande roll för vissa utvalda och bland dem finner man 
också några av revolutionens män. Ceremonimästaren L. von 
Hauswolff berättar i en handskriven berättelse om julen 1772: ”deras 
majestäter passerade julhelgen på Ekolsund och der inrättade hans Maÿt 
jule-aftonen den 24 December en uniforme att bäras då hofwet wistades 
på Kungsgårdarne.” Kungen och drottningen samt den kungliga 
familjen antog dräkten. Kungen gav nådigt tillstånd åt vissa herrar och 
damer vid hovet att bära den, men det var inte en dräkt som skulle bäras 
av alla. ”Af den lista, som bifogas”, skriver von Hauswolff, ”kan man 
se hwad wärde som Kung Gustaf den III satte på denna uniforme och 
blefwo ej andra [valda] än dem han just wille wisa utmärkt grace” 
 

Ekolsundsdräkten var inte planerad som en dräkt för alla som vistades på lustslottet Ekolsund. På 
det sättet påminner den om de kungliga ordnarnas dräkter som bara var förbehållna de utvalda. 
Trettien herrar och femton damer fick vid sidan av kungafamiljen tillåtelse att bära den nya 
uniformen. Johan Fischerström omnämner den i sin dagbok och skriver ”Besynnerl: at icke alla 
som til Ekholmsund blifvit [inbjudne] om denna Uniformens bärande tilsagde [blivit]. Bland de 
utvalda fanns riksråden Ulrik Scheffer, Adam Horn, Hans Henrik von Liewen, Axel von Fersen 
och Fredric Ribbing, som enligt Fischerström vistades på Ekolsund under juldagarna, samt 
riksrådet Nils Bielke. Generallöjtnanten J. M. Sprengtporten som stod 
för den ursprungliga revolutionsplanen och upproret i Finland hörde till 
de utvalda, liksom också generalmajoren Hampus Mörner som bistått 
hertig Karl i Skåne och generalen Fredrik Horn som hjälpt kungen i 
Stockholm under händelserna i augusti 1772. Till de på detta sätt 
hedrade militärerna hörde därutöver generallöjtnant Fredrik Posse, 
generalmajorerna Carl Sparre och också Charles Emil Lewenhaupt, som 
öppnade och avslutade adelns överläggningar under riksdagen 1771–
1772 och som av Gustaf III utnämndes till lantmarskalk år 1789. 
Den största gruppen utvalda utgjordes av hovmän med olika 
befattningar: överkammarherrarna Carl Piper och Gyllenstolpe, 
överhovstallmästaren Adolf Fredrik Lewenhaupt, överhovjägmästaren 
Carl Fersen samt kammarherrarna Taube, Örnfelt, Stenbock, 
Oxenstierna, Ehrensvärd, Nolcken och Posse. Av dessa hade 
Lewenhaupt och de två förstnämnda kammarherrarna morgonen den 19 
augusti 1772 vandrat med Gustaf III till Arsenalsgården för att där inleda den s.k. revolutionen. 
Ytterligare: hovmarskalken Manderström, hovkanslern Sven Bunge och sex kavaljerer hos hertig 
Karl. När flera personer senare fick tillåtelse att bära uniformen var det just riksråd och hovmän 
som var främst företrädda. Fruntimren som fick nåden att bära Ekolsundsuniform var 
riksrådinnorna Fersen, Ribbing, Bielke, Hierne, Scheffer, hovmästarinnan Fersen (g.m. Carl 
Reinhold von Fersen), grevinnorna Sparre (g.m. Carl Sparre), Piper (g.m. överkammarherre Carl 
Piper), Meijerfelt, Höpken, Lewenhaupt, Löwenhielm, kammarfröken Uggla, hovfröknarna 
Duwall och Fleetwood. Flera damer kom efter den första uppsättningen att få tillstånd att bära 
dräkten. Senare utökades kretsen med flera damer p.g.a. deras egen ställning vid hovet eller genom 
sina män. Om friherrinnan Cederström, f. Voltemat, skriver von Hauswolff att ”hon feck denna 
faveur sedan hon uti Helmfelt spelt hans hustrus rôle till konungens höga nöje”. Skådespelet 
Helmfelt var ett av kungen själv författat drama i lantlig 1600-talsmiljö. 
 

         

mailto:enkoping@maklarringen.se
http://www.maklarringen.se/
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Trettondagsafton  
på Wärdshuset  
5 januari 2008  
Klockan 18.00–01.00  
 
Starta det nya året med en 
gastronomisk upplevelse!  
Wärdshusets kök presenterar 
en avsmakningsmeny på sex 
rätter med därtill utvalda 
viner. De olika rätterna bygger 
på lokala råvaror och vår 
köksmästares hela 
finessrikedom.  
Den delikata måltiden avrundas 
med kaffe och tryffel. 
Samvaron fortsätter i 
källarvalvens unika atmosfär, 
med dans till levande musik där 
baren serverar förfriskningar.  
Pris: 750 kr/pers.  
Klädsel: Kavaj  
Av hänsyn till doftallergiker 
har vi inga doftande blommor  
Välkommen med Din bokning!  
Telefon: 0171-47 22 00 
 

 

 
 

God Jul och Tack för det 
gångna året! 

 
Ett Riktigt Gott Nytt År 

2008! 
 

Önskar alla vi på 
Ekolsundsslott & Wärdshus 

 

 
       

        

 
 
Kallelse till Byalagets årsmöte 2008 
Söndagen den 10:e februari klockan 14.00 i 
Husby-Sjutolftsgården 

Lämna gärna förslag på personer du vill nominera till byalagets styrelse till 
någon i valberedningen;  
Margareta Lagestrand tel 473158 el. margareta.lagestrand@ekolsund.se 
Carl Cassel tel 473073 el. clessac@yahoo.se  
Lena Munkhammar tel 473013 el. stenasa@telia.com 
 

 

mailto:clessac@yahoo.se
mailto:stenasa@telia.com
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Insändare / FAMILJ 
Ytligare en prinssessan har 
föddes till Ekolsundsby den 23 
November 2007. Hon vägde 3 
790 g och var 50 cm lång. Vi 
får gratulera föräldrarna 
Mathias & Maria Länder och 
store bror Noel. 
 
Har du också någon du vill fira 
eller insändare du vill att vi 
trycker i Ekolsundsbladet – 
meddela redaktören.  
Glöm ej att ange avsändare. 

 

 
Annonsörer 
Nu söker vi företag som vill 
annonsera på vår hemsida och 
I Ekolsundsbladet för 2008. 
Företagare som är 
intresserade av att utföra 
jobb eller annonsera ring 
Patrik Eklund tel. 0171-473 
201 eller e-post 
patrik.eklund@ekolsund.se för 
vidare information och pris. Ni 
som blir annonsörer på 
byalagets hemsida kan även 
kostnadsfritt annonsera i 
Ekolsundsbladet.  

 
 

    
 

God Jul & 
Gott nytt år 
 
 

 
Telefonkataloger 
I år delas 5,5 miljoner telefonkataloger ut. Rätt onödigt va? 
Varje modern människa checkar telnummer via hitta.se eller typ eniro.se. 
Telefonkatalogen belastar miljön på onödigt sätt var det gäller transporter, och 
papper. (0,7% av Sveriges förbrukning) 
 
Vi rekommenderar att du avbeställer din katalog. Tar 1 minut av din tid och du gör 
en insats för miljön ! 
2007 var det enbart 3500 personer som avbeställde telefonklatalogerna, Låt det 
bli 1 miljon nästa år. 
Länk: 
http://www.enirosverige.se/se/Sverige/Kontakt/Avbestallning-av-
telefonkatalogen-Gula-Sidorna/ 

 

 

 
 

 
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 
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