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Nationaldagsfirande
i historisk miljö
SKOKLOSTER Knallar, ar-

hantverk, smide, textilier, smyc
ken och mycket annat. Lite längre
bort stod representanter för de
politiska partierna och spred
valpropaganda. Området sjöd av
aktiviteter, inte minst tivolit med
hoppborg, åkattraktioner och allt
som hör ett tivoli till.

rangörer och besökare var
eniga – satsningen att fira
nationaldagen i Skokloster
var lyckad. Det var en stor
tillströmning av förväntansfulla besökare som anlände
med båt, bil och buss till
denna historiska och vackra
plats.
I slottet invigdes sommarens utställning om Vertumnus – årstidernas gud. Samtidigt firades
nationaldagen med hantverksmarknad, musik och dockteater.
På borggården fanns växtinstallationer av blomsterkreatören Gunnar Kaj och de fantastiska skulpturerna Årstiderna av Philip Haas.
Bland stånden syntes bland andra barn- och ungdomsförfattaren Dan Larsson från Enköping

Charlie Malm gräddade vikingabröd
som kunde avnjutas med eller utan
smör.

med sina böcker, Charlie med sin
fru Ami ”drakkvinnan” Malm från
Julita. Ami med sina textilskulpturer och Charlie som gräddade
vikingabröd.
– Du tar ett nygräddat vikingabröd, breder på vitlökssmör eller
vanligt smör, slår dig ner och filosoferar över livet, äter brödet och

Grönområdena vid Skokloster fylldes av besökare som njöt av sol och
umgänge. 
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njuter av att få finnas till, säger
Charlie med ett leende.
Turistbyråns placering i Stenhuset lockade många att titta in,

inte minst för att få se insidan av
huset som man kanske passerat
många gånger tidigare. Utanför
saluförde marknadsknallar sitt

Nationaldagsfirandet på Skohalvön blev en mycket lyckad
satsning, ett trivsamt och festlig
evenemang som många hoppas
skall bli ett årligen återkommande evenemang.
Vissa av knallarna tyckte dock
att försäljningen gav sämre resultat än tidigare då nationaldagen
firats i Bålsta. Några tyckte också
att det skulle ha annonserats mer
innan.
Men rent allmänt var alla myc
ket nöjda med nationaldagen i
Skokloster.
TOMMY HILDORSSON

Fina fiskar på
familjär metarfest
i Gårdskär
GÅRDSKÄR När fiske-

Lisbeth Näsström kom i hembygdsdräkt från Nätra socken i Ångermanland. 
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Theodor Holmberg, sju år, Jonathan Olofsson, fyra år, och Ossian Holmberg, fem år, fick åka Ford Fairlane som avslutning på dagen.
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Blågul fest vid
församlingshemmet
SÖDERFORS Vad betyder

egentligen Nationaldagen
för oss? Är det en viktig dag
för att hissa den svenska
flaggan eller att få sjunga
nationalsången, ta en fika
i det fina vädret eller bara
umgås?
I Söderfors fick de runt
100 personerna som kom
till församlingshemmet
möjligheten till allt detta
förutom att gratulera de
tre pristagarna som Tierps
kommun utsett.

Visst känns den nationalistiska
yran en dag som denna. Att få
sjunga nationalsången och se den
svenska flaggan i topp. Det tyckte
i alla fall Lisbeth Näsström som
kom klädd sin vackra hembygdsdräkt från Nätra socken i Ångermanland.
– Ja, allt det där är fint och viktigt
och sen att få gå till kyrkan och
medverka i kören känns som en
bra avslutning på dagen, säger
hon.
Lisbeth Frisk satt med sina
kompisar vid ett bord för fem och
var glad för ännu en sak.
– Tänk att man blir igenkänd
av folk fast man inte sett dom på

klubben Gårdskärs Pikes
arrangerade en metartävling under nationaldagen
var det som vanligt mycket
familjärt.
Ett 30-tal barn och vuxna sam
lades och trivdes vid fiskeham-

nens småbåtspir utrustade med
metspön, mask, majs och annat
bete som skulle locka fisken att
hugga.
Bäst lyckades Christer Muhr
i vuxenklassen, som drog upp
2,216 gram medan vinnaren i
barnklassen, Emil Palmeby från
Sandviken, fångade 490 gram.
NILS-OLOF ENGBERG

runt 20 år, menade hon och log
med hela ansiktet.
Invigningstal av Gunnar Thollander, ordförande i hembygdsföreningen och tillika kulturpristagare. Prisutdelning av Pia
Wårdsäter, musikunderhållning
av ungdomsbandet Blixters, kaffe
med rulltårtsbakelse med instucken svensk flagga förstås.
För de som kände sig manade
väntade sedan en rundtur med
en amerikanare vilket avslutade
den här dagen som började i regn
och slutade i sol i brukssamhället
Söderfors.
LARSGÖRAN SVENSSON

Christer Muhr och Emil Palmeby fiskade bäst när det metades i Gårdskär.
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