
Somero kaj la nacia tago 6-an de junio 
 
Somero. Suno. La grizaj rokoj en la Stokholma arkipelago. La ekstrema terpinto de 
Djurgården (la antaǔa ĉasejo de la reĝoj). Malnovspeca kafejo farita por homoj en pli frua 
mondo. Mi rekonas kafejon de mia infanaĝo. La tabletoj verdkoloraj – simplaj seĝetoj. Sur la 
akvosurfaco venas ŝipeto, kiu trafikas inter la insuloj. Ĉe la tabloj ĉirkaǔ mi sidas maljunaj 
paroj, ĉiam la viroj pli kadukaj ol la virinoj. Certe ili revas pri siaj junjaroj kaj ilin revivas. 
 
Plurloke en la Stokholma arkipelago restas la vivo de la 1930-aj jaroj. Apud mi staras 
malnova pomarbo. Ĉe mia alia flanko flagstango kun sveda flago. Okazas nia nacia tago kaj 
mi lernis, ke antaǔ duonjarcento la flagoj ne estis oftaj inter ordinaraj homoj, sed nur sur 
ŝipoj kaj boatoj laǔ la marbordoaǔ ĉe militistaj taĉmentoj. Ankaǔ nia populara historiisto 
Herman Lindquist rakontis, ke origine la sveda flago devenas de la 13-a jarcento kaj estas la 
dua konata plej malnova ankoaǔ ekzistanta flago en la mondo aǔ diru ni de Eǔropo. La plej 
aĝa estas Dannebrogen, la dana flago, kiun Dio faligis super la danoj, kiam ili militis en 
Estonio en la mezo de la dektria jarcento. Ĉar Dio helpis al la danoj ili kompreneble venkis kaj 
la reĝo estis nomita Valdemar La Venkulo. La svedoj kopiis la krucon sur sian flagon kaj 
elektis kolorojn flava kaj blua de blazonoj de tiama, fama nobela familio.  
 
Jen iom da historio, dum mi rigardas la boatojn kaj velŝipojn sur lago Mälaren – la lago, kiu 
renkontas ”La Salan Lagon” = la Balta Maro ĉe la Kluzo meze en Stockholm. (Nur en tiu loko 
oni uzas la nomon ” la sala lago” Saltsjön”).  
 
Pli fore en la lago Mälaren situis/as la ”ĉefurbo” Birka, kiu estis vigla urbo en la jaroj 800-
1000. Tien migris la misiisto Ansgar el sudaj landoj por pacigi kaj kristanigi nin. Jam antaǔ 
jaroj la arkeologoj elfosis tiun urbon kaj nun troviĝas interesa muzeo, kiu rakontas pri ĝia 
urba vivo.  
 
La mevoj krias kaj dividas sian intereson inter fiŝetoj de la lago kaj kukoj de la kafejaj tabloj. 
La homoj ĝuas ankoraǔ unu belan someran tagon. Kvar blankaj cignoj salutas min. 
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