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Mäklarringen Enköping 

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 

 
Program för Nationaldagen i Enköping 6 juni 

 
8.45 Stora torget 
Flaggorna hissas av Enköpings Scoutkår. 
11.30 Kulturtorget vid Joar Blå 
Ballonger och flaggor delas ut inför paraden och det 
gemensamma ballonguppsläppet. 
12.15 Parad till Skolparken 
Alla är välkomna att delta i paraden med Hemvärnets 
Musikkår och Ledningsregementets fanvakt i spetsen. 
~12.40-15.30 
Högtidsprogram från scenen i Skolparken 
Konferencier: Daniel Scherp. Ställföreträdande chefen för Ledningsregementet, 
Överste Mikael Åkerström, tar emot fanvakten och Hemvärnets Musikkår. Parad för 
fanan. 
Ballonguppsläpp. Sång och musik av Hemvärnets musikkår, Folkdansgillet och 
Enköpings Kammarkör. Glimtar ur Enköpingslif. Uppvisning av ENA Linedancers. 
Funky Kids dansar. 
~14.30 Musiktalangtävling för barn. 
Under eftermiddagen kommer det att finnas olika aktiviteter och utställare i 
Skolparken: Scouterna, Röda Korset, Tant Bergs, JP Johanssonsällskapet, 
Kulturföreningen Simon Bolivar, Husby-Sjutolfts hembygdsförening och ENA 
Linedancers. 
God lunch erbjuds i restaurangskolans tält. För de yngre finns ponnyridning (Alfa 
ridskola), ansiktsmålning och fiskdamm (Godisgallerian). 
18.00 Enköpingslif PREMIÄR! 
En krönika om stadens historia med dans, sång, teater och musik. Spelas utomhus på 
Rådhusgatan, utanför Enköpings museum. Biljetter: vuxna 80:-, barn 40:-. 
Arr: Kulturnämnden och Enköpings Riksteaterförening. 
20.00 Stora torget 
Flaggorna halas av Enköpings Scoutkår. 
 
14.00 Grillby 
Samling vid Anna Lindhs park. Avmarsch kl 14.15 mot Skogsvallens Idrottsplats med 
fanborg i täten. Alla är välkomna med i tåget. Högtidstal av Justus Wahlström. 
Folkdansgillet med barngrupp, Nordia gymnastik– och redskapsgrupp, Villberga-
Kyrkokör och Scendraget. 
Villberga Hembygdsförening serverar kaffe i Nordias klubbhus. Tipspromenad på  
motionsbanan. Konferencier: Sandra Wallin. Arr: Villberga hembygdsförening. 
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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. 
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 
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Hjälp med kommunalt 
VA- AddSchakt 

 
 
Vi har tillsammans med 
Enköpings Kommun VA-
avdelning 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 
_______________________ 

 
Välkommen  
till en doftfri värld. 

Butiken 
där du hittar oparfymerade  
produkter och hjälpmedel 
på ett och samma ställe. 
www.oparfymerat.se         
Tel: 073-99 09 884 
Fri hemkörning inom 
Ekolsund. 

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 
 
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. 
 
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!" 
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Snapsvisetävling 
Vi hade en snapsvisetävling  
år 2007 till ära för vår 
700års firande och vår 
hemliga Ekolsunds-snaps. 
Nu efter 1 års lagring så 
kan vi ge ut priset till de 
flitiga vis-författarna  
Priset är en flaska 
Ekolsundssnaps som skickas 
till vinnarna lagom inför 
midsommar! 
 
Vinnarna är   
Lars Karlsson (Banvaktarstugan) 
Gun Andersson, (Torsborg) 
Lena & Leif (Stenåsa) 
 
Snapsvisorna finns som 
bilaga till detta nummer av 
Ekolsundsbladet 
 

 
 

Ullas Midsommar snaps. 
Plocka några nävar  
svartvinbärsblad, gärna 
späda blad. 
Lägg dessa i sprit. Låt ligga 
i 3 veckor. Sila bort bladen 
och du får en härlig ljusgrön 
färg på snapsen, med smak 
av svart vinbär. Gör inte för 
stor sats för färgen går 
över i brunt vid länge 
lagring. 
 

 
 
 

 
 
 

Friluftsgudstjänst på Midsommardagen  
 
Frilutfsgudstjänst på Sjöängen midsommardagen kl 
15.00, Tag gärna med egen stol eller filt. 
 
 

 
 

Byalagets sommarmöte och 
sommarfest 
 
Boka redan nu in Byalagets sommarmöte 
och sommarfest i Er kalender.  
Sommarmöte 
Lördagen 14 September 2008 kl 14.00 träffas vi på Sjöängen. 
Frågor som behandlas är årsavgift för 2009  
Sommarfest  
Lördagen 9 Augusti 2008 kl. 16.00 bjuder vi in till årets 
sommarfest! Tema och mer detaljer kommer i senare annonser! 

 
 

 
 
 

 
 

Se över gräsklippare, motorsåg och trimmer så de är klara för grönarbete. 
Vi har service, uthyrning och försäljning samt reservdelar.  
Stiga Jonsered Klippo Hitachi Festool Flex mm. 
Välkomna ! 

 
Bålsta El & Maskinservice AB           Telefon: 0171-566 61 
Vikingavägen 7                Fax: 0171-44 88 92 
Draget                 Maila: bem@bktv.nu 
746 51 Bålsta                 www.balstaelmaskin.se 

 

 
 

Ekolsundsbladet önskar alla en 
mycket trevlig sommar!  
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