
Vi lever i ett demokratiskt land med fred, frihet och respekt för 
mänskliga rättigheter, oavsett religion eller ursprung. Och vi firar vår 
nationaldag den 6 juni när vårt vackra Sverige brukar klä sig i årets 
första sommarskrud. Det finns alltså orsak att glädjas och även stanna 
upp för en stunds eftertanke.  
Alla länder har en speciell högtidsdag, då för landet avgörande skeden 
som dag för självständighet eller befrielse, viktiga författningars 
undertecknande eller liknande högtidligthålls. 
Historiskt var det den dagen 1523 som Gustav Vasa valdes till kung. 
Därmed lades grunden till ett svenskt nationellt rike. Den 6:e juni 
antogs dessutom 1809 års regeringsform som fastslog de 
medborgerliga fri och rättigheterna med bl.a. tryck och yttrande frihet. 
 
Den nuvarande regeringsformen och riksdagsordningen antogs av 
riksdagen första gången den 6 juni 1974 
Tanken var att svenska folket skulle ha något att samlas kring, 
samtidigt som det ger alla nyblivna svenskar tillfälle att fira sitt nya 
medborgarskap. 
Tidigare firades 6 juni som Svenska flaggans dag och det var först 
1982 dagen fick status som nationaldag. Sedan 2005 är det även 
helgdag. 
Varför blev vår flagga blå och gul? 
Knut Knutson Bonde sägs på 1440-talet i striderna mot Danmark ha 
använt sig av ett baner med de blågula trekronors emblem som 
förebild 
Från mitten av 1500-talet finns teckningar av bl.a. duk med gult kors. 
Men det var mycket ovanligt med fanor under kommande åren. 
På 1810-talet började dock den svenska fanan att föras som fana vid 
armén 
Svenska flaggans dag började firas i Stockholm 1893 på initiativ av 
Skansens grundare Arthur Hazelius.  
1916 bildades styrelsen Svenska flaggans dag med syfte att skapa en 
nationell samling kring flaggan. I vår grannkommun Köping föddes år 
1811 Rickard Dybeck son till en präst som verkade i Odensvi. Rickard 
Dybeck var fornminnesforskare men komponerade även en del. 1844 
skrevs vår nationalsång som ännu bara är inofficiell.  
 



I praktiskt taget alla kommuner på olika platser firas nationaldagen 
med tal, sång och musik. 
I Kolbäck firar vi vår nationaldag på historisk mark. 
Platsen börjar redan i forntiden då det är ett vadställe över Kolbäcksån 
Historien fortsätter år 1251 då Birger Jarl utkämpar ett slag mot 
folkkungarna just här. Det första kända dokumentet när det gäller 
gästgiveriet daterar sig från år 1670 då en Henrik Mattson drev 
Kohlbäck krog. 
Många kända personer har besökt och även övernattat här. 
En av dem var Maria Lang som skrev en deckare där handlingen är 
förlagd till Kolbäcks gästgivargård. Vad jag förstår så finns det 
möjlighet att delta i en upplevelsevandring i Maria Langs fotspår här 
på Gästgivargården kanske vid ett annat tillfälle under sommaren. 
Detta är en plats vi alla bör värna om och se till att den finns kvar även 
i framtiden. Det känns ovanligt bra för mig som urinnevånare att få 
fira nationaldagen just här. 
 
Hallstahammar är bruksorten med anor från 1628 då den första 
smedjan byggdes i Trångfors. Nästa viktiga årtal är 1795 när 
Strömholms kanal invigdes och bruken längs Kolbäcksån fick en 
säker transportled för sina varor och marknader. En riktig pärla som 
flyter genom vår kommun och hela Kolbäcksdalen och den borde 
användas mer. 
Kolbäck är handeln och småföretagarsorten mitt i Mälarbygdens 
jordbruksdistrikt Här finns det öppna odlingslandskapet som våra 
förfäder har vårdat som vi har till uppgift att fortsätta vårda. 
Strömsholm har kungliga och militära traditioner sedan 1500-talet då 
Gustav Vasa byggde det första slottet vid Kolbäcksån. Armens rid- 
och körskola fanns här under 100 år. Området är idag ett växande 
centrum för svensk ridsport på akademisk nivå. Här finns också 
närheten till Mälaren och något av en skärgårdsidyll när det gäller 
Borgåsund. 
Min förhoppning är också en ökad trafik på kanalen. Det börjar växa 
upp en del hantverksföretag utmed kanalen som borde göra området 
utmed hela Kolbäcksdalen attraktivt för turister. 
 



Efter år av nedåtgående siffror när det gäller befolkningen så ökar vi 
f.n.Vi ligger något över 15000 innevånare. Det gäller att ha attraktiva 
boende så att folk väljer att flytta hit. 
Fler barn och ungdomar i vårt samhälle gör att vi utvecklas.    
Det har också skett en förändring när det gäller företagen. Våra stora 
företag Bulten Kanthal som har bytt namn till Sandvik och TPC är 
kända över hela världen. Men bilden av den gamla bruksorten har 
bytts ut mot en modern kommun med närmare 700 företag i olika 
branscher. 
Men det finns plats för fler. Morgondagens välstånd bygger på ett 
blomstrande näringsliv. 
Lokala företag som ger försörjning åt våra medborgare. Vill man 
pendla så är det viktigt att det finns en väl utbyggd kollektivtrafik  
 
För den enskilde innevånaren ska det vara tryggt och trivsamt att bo 
och leva här oavsett ålder Bra utbildning, bra omsorg, bra boende. 
Man ska kunna leva hela livet i vår kommun om man så önskar 
Jag skulle också vilja uppmana er att ta del av översiktsplanen som 
finns utställd på våra bibliotek . Där har man möjlighet att var med 
och forma framtiden. Påverka servicen, kommunikationer var ska 
bostadsområdena finnas, industrimark, handel listan kan göras lång 
och varje människas synpunkt är värdefull. Det finns också möjlighet 
att får den i pappersformat om man besöker kommunkontoret och sen 
sitter hemma i lugn och ro och studerar den. Det är jätteviktigt att det 
kommer fram synpunkter på förslaget. Alla ska vara delaktiga i 
utformningen av vår kommun från norr till söder. 
 
 
Vi ligger så otroligt bra till geografisk 
Därför ska vår kommun vara möjligheternas kommun  
Vi ska också vara stolta över vår hembygd. 
 
Vår devis är: 
 Det goda livet, i storstadens närhet. 
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