
Hultsfreds kommun • Målilla-Gårdveda Hembygdsförening 

Sveriges Nationaldag 6 juni 2019
Målilla Hembygdspark

Sveriges Nationalsång hade från början titeln Du Gamla Du Friska. 
Sången sjöngs första gången år 1844 och slog igenom som nationalsång under 1890-talet.

10.00 Kaffeserveringen öppnar
 Mopedrallyt Dackesvängen startar från parken
 Prisutdelning inne i parken efter avslutat lopp

 Medborgarskapsceremoni

10.15  Musikkårer och fanbärare samlas för uppmarsch vid Målilla skola
10:30 Avmarsch Rosenfors Musikkår och Vena Musikkår marscherar tillsammans   
 med fanbärare från skolan till hembygdsparken

10.45 Traditionellt nationaldagsfirande i hembygdsparken
 Uppmarsch - Hemvärnsmarsch - Rosenfors och Vena Musikkårer
 Parad för fanan -  Rosenfors och Vena Musikkårer - Flaggan hissas
 Sveriges flagga - Vena-Kristdala manskör
 Maj på Malö  - Vena-Kristdala manskör
 Högtidstal - Hassan Farah - Projektledare Hultsfreds kommun
 Sveriges Nationalsång - Alla sjunger Nationalsången tillsammans  
 Land du välsignade - Musikkårerna   
 Standarsång - Vena-Kristdala Manskör
 Dåne lik som åskan bröder - Vena-Kristdala Manskör
 Smålandssången - Musikkårerna 
 Under blågul fana - Musikkårerna  
 Avmarsch Vivu Esperanto - Musikkårerna

Du Gamla Du Fria
Sveriges Nationalsång 

Du gamla du fria, du fjällhöga nord.
Du tysta , du glädjerika sköna.
Jag älskar dig vänaste land uppå jord.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Din sol, din himmel dina ängder gröna.

Text: Rikard Dybeck 

Musik: Folkvisa från Västmanland

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du  bliver vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Sveriges Nationaldag - Svenska Flaggans Dag
År 1893 anordnade Artur Hazelius en stor vårfest på Skansen. 
Den avslutades den 6 juni med en ”Nationalfest till firande af våra historiska minnen” 

Dagen valdes av två skäl:
Dels för att Gustav Vasa den 6 juni 1523 valdes  till Sveriges konung i Strängnäs och därmed lades 
grunden till ett Svenskt Nationellt Rike. 
Dels för att riksdagen den 6 juni 1809 skrev under regeringsformen som fastslog de allmänna 
medborgerliga fri- och rättigheterna, samvetsfrihet, säkerhet till person och egendom samt 
tryck- och yttrandefrihet.

Fram till första världskriget firades den 6 juni endast i Stockholm. 
År 1916 samlades för första gången även människor i övriga delar av landet till en gemensam 
och opolitisk hyllning till fosterlandet med flaggan som symbol. 
Dagen kom att kallas Svenska Flaggans Dag och blev  en dag av samling och samförstånd 
mellan svenskarna. 

År 1983 blev den 6 juni Sveriges officiella nationaldag och från år 2005 även en allmän helgdag.

Skansen - Stockholm - grundat 1891 av Artur Hazelius. Hans motto var ”Känn dig själv”. 
För Hazelius betydde dessa ord att bara genom att känna till vår historia kan vi verkligen känna 
oss själva. 
Se mer på www.skansen.se

Artur Immanuel Hazelius, född 30 november 1833 i Stockholm, död 27 maj 1901, var en svensk 
filolog, folklivsforskare samt grundare av Nordiska museet och Skansen, ett av världens 
tidigaste friluftsmuseer.

Skoj för alla barn!
11.00 
Såpbubbleblåsning! 
Var med och blås Jättesåpbubblor  med 
Clownens glada medhjälpare Ballongprisse.

11.30  
Clownen minglar i parken!

12.00 
Show med Clownen Zilloman som reser runt 
med sin fina väska full av trollerier, magisk luft 
och knasiga trollstavar.
Clownen och hans glada medhjälpare gör 
ballongfigurer i svenska färger till alla barn!


