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Nationella
Symboler

Genom tiderna

Nationella symboler som flaggan, folkdräkten och nationaldagen har
en lång historia. Här behandlas nationaldagsfirandet i Eskilstuna förr och

nu och hur användningen av nationella symboler förändrats genom tiderna. 

Av Inga Larsson 1942. Ur Gustaf  Fahlanders samling (1989:027). Svenskt barnbildarkiv. 



N
A

T
IO

N
A

LI
SM

Under 1900-talet har hembygdsföreningarna spelat en aktiv roll när det gäller att forska 
kring och bevara bygdens äldre klädedräkter. Hembygdsrörelsen bidrog till att stärka 
det nationella enandet, och bidrog till att lyfta fram och konstruera nationella symboler. 
Också i skolan, till exempel i folkskolans läsebok som nästan alla skolbarn läste vid 
1900-talets början, möttes eleverna av nationella symboler som nationalsången och
riksvapnet. 

Vid sekelskiftet 1900 skedde stora förändringar i Sverige. Det gamla jordbrukssamhället 
blev industrisamhälle och många människor flyttade till städerna. I denna tid av stora 
förändringar gällde det att skapa en nationell identitet med hjälp av symboler. Den
regionala kulturen och historien lyftes fram på museer som Skansen i Stockholm och 
Sörmlandsgården i Eskilstuna. 
Här ovanför ses Vingåkersdräkten i en teckning från 1860-talet av den unge Gustaf
Oscar Åhberg. Teckningen är alltså målad några årtionden innan folkdräkten lyftes fram 
som nationell symbol.

  

Folkdräkten som
nationell symbol
Den svenska folkdräkten är ursprungligen 
den svenska bondebefolkningens histo-
riska klädsel och bars året runt fram till 
mitten av 1800-talet.
Dräkterna varierade med årstider och
högtider. Från sent 1800-tal bars folk-
dräkter av herrskapet och då främst vid 
högtidliga tillfällen. Då ökade intresset för 
att bevara gamla seder och kläddräkter, vil-
ket också innebar att folkdräkten blev en 
nationell symbol och en viktig symbol för 
den trakt där man bodde. 

Arbetsuppgifter 
1. Vad vet man om Vingåkersdräkten? Sök fakta om dräktens historia.  
2. Hur har synen på och kännedomen om folkdräkter förändrats genom tiderna? 
3. Varför blev folkdräkten viktig som nationell symbol? Fundera över tänkbara orsaker. 
4. Idag används Sverigedräkten som folkdräkt och nationell symbol. Hur skapades
Sverigedräkten? Hur gick det till när den började användas? 

Av Gustaf  Oscar Åberg, Malmö, 1860-tal. Ur Gustaf  Oscar Åhbergs samling 
(1987:037) Svenskt barnbildarkiv
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Flaggan som
nationell symbol

1942, mitt under brinnande krig, fick skolelever i  Eskilstuna rita bilder för att gratulera 
skolinspektören Gustaf  Fahlander på hans 50-årsdag. Elever från Fristadsskolan, 
Nyforsskolan och Slottsskolan deltog. Bilderna finns idag i Svenskt barnbildarkiv. Inte 
oväntat är kriget ett tema som ofta förekommer i barnens teckningar och svenska
flaggan är en vanlig nationell symbol. 

Gemensamt för bilder som gjordes före 1900 är att det inte finns några nationsflaggor 
på bilderna. Barnen kan ha avbildat byggnader eller stadsmiljöer, men där finns inga 
flaggor. I de fall flaggor förekommer finns de ofta på en båt. Vanliga symboler i de 
äldre bildsamlingarna, är symboler som visar samhörigheten i den närmaste 
omgivningen, det vill säga hembygden eller landskapet. I bilderna syns symboler som 
enar olika mindre delar av Sverige, landskapet eller hembygden. Det kan handla om 
lokala folkdräkter som till exempel Vingåkersdräkten.

I bilder som gjorts under första halvan av 1900-talet börjar andra symboler bli synliga. 
Den svenska flaggan har gjort entré. Den finns nu i såväl stadsvyer som bilder gjorda i 
undervisningssyfte. Det syns i bilderna att tanken om en enad nation, ett land blivit mer 
allmänt vedertaget. 

Av Ulla-Britt Eriksson 1942. Ur Gustaf  Fahlanders samling (1989:027) Svenskt barnbildarkiv



N
A

T
IO

N
A

LI
SM

Undervisningsplanen 1919 (UPL1919) var den första läroplanen för folkskolan.
Nyheter var att Martin Luthers lilla katekes försvann och barn behövde inte lära
sig lika mycket utantill som tidigare. Hembygdskunskap var ett nytt ämne, och
medborgarkunskap infördes i historieämnet.

I ett samhällsperspektiv skedde många förändringar för att etablera synen på ett enat 
land hos befolkningen. Alla skulle ha samma skolundervisning, svenska språket
skulle användas och efter unionsupplösningen med Norge 1905 kom den första
svenska flagglagen 1906. I lagen beskrevs hur den svenska flaggan skulle se ut.
1900-talets bilder visar symboler för ett enat Sverige. Den svenska befolkningen
framställs som en grupp och svenskheten visas upp. Särskilt viktiga blev dessa 
symboler under andra världskriget, då nationen var hotad och måste
försvaras med gemensamma krafter.  

Gustaf  Oscar Åberg. 1860-tal. Ur Gustaf  Oscar Åbergs samling(1987:037). Svenskt barnbildarkiv

Arbetsuppgifter: 
1. Vilka nationella symboler förekommer på bilderna? 
2. Är de tidstypiska, speglar de bildernas samtid och i så fall på vilket sätt?
3. Hur används symbolerna? I vilket syfte?
4. Hur skulle ett sådant gratulationskort se ut idag? 
5. Varför finns inga avbildningar av svenska flaggan i bildsamlingar från 1800-talet? 
Varför har det förändrats under 1900-talet? När fick vi vår svenska flagga?



N
A

T
IO

N
A

LI
SM

Nationella
symboler idag
Nationella symboler förändras i takt 
med tiden. Vissa symboler används 
fortfarande men kanske på ett annat 
sätt än förr. Det kan vi se exempel
på i de barnbilder som finns i
Svenskt barnbildarkivs samlingar.  
I nyare samlingar, som innehåller bilder gjorda av barn i vår samtid, har synen på na-
tionella symboler, och användningen av dem, förändrats. Några samlingar har typiskt 
nationella teman. Två sådana samlingar är:
Sverige är fantastiskt (rita vykort från Sverige) 1977 och Mitt Finland (vad är typiskt 
finskt) 1988. Dessa bilder har som syfte att vara reklam för landet eller en beskrivning 
av det som är typiskt för landet. 

I bilderna som ingår i Sverige är fantastiskt är blicken till skillnad från tidigare riktad 
utåt i världen. Reklam har blivit en del av vardagen, symbolerna i bilderna är påverkade 
av detta och man försöker marknadsföra sitt land mot omvärlden.
Nationsflaggor förekommer i bilderna men bara som ett uttryck för att landet är
vackert och fantastiskt. Det typiskt nationella har förändrats i dessa bilder. 

Arbetsuppgifter: 
1. Titta på bilderna från samlingen Mitt Finland. Vilka nationella symboler lyfts fram i
barnens bilder? Hur skiljer de sig från traditionella symboler? 
2. Vilka nationella symboler ser du i bilden från samlingen Sverige är fantastiskt. 
Till vem riktar sig bilden? 

Av okänd ur samlingen Sverige är fantastiskt, 1979. Svenskt barnbildarkiv

Bild av Pasi O.Ur samlingen Mitt Finland,1988. Svenskt barnbildarkiv
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Du gamla, du fria - nationen och 
dess symboler i förändring. 
Utställningen Du gamla du fria? 
framkallade starka känslor och debatt i 
pressen när den hade premiär på
Eskilstuna stadsmuseum 2010. 
Utställningens utgångspunkt var att det 
som uppfattas som svenskt ofta har sina 
rötter någon annanstans i världen.
Nationsgränserna har ändrats genom 
historien och med dem vad det innebär 
att vara svensk.
I utställningen ställdes frågan:
”Hur svensk är egentligen vår svenska jul? Hur mycket skulle finnas kvar av den om vi 
inte genom åren lärt oss att krydda den med en mängd smaker från andra platser långt 
borta?”
Utställningen skapade debatt. Therese Borg från Sverigedemokraterna berättade på sin 
blogg att hon fick ”en minst sagt olustig känsla” när hon fick höra talas om utställningen. 
I en tidningsintervju menade hon att man inte ska ”nedvärdera de svenskar som byggt 
den svenska kulturen”. 

I en ledarartikel (11/2 2011) menade
Eskilstuna-Kuriren att denna reaktion inte 
var oväntad eftersom Sverigedemokraterna 
ser skarpa gränser mellan kulturer, ”vårt” 
respektive det ”främmande”. 
I artikeln citeras en av texterna i
utställningen: ”Vårt gemensamma kulturarv 
handlar om identitet och förståelse av vilka 
vi är. Hur vi blivit de vi är […] Att det inte 
finns någon sann eller äkta kulturhistoria, 

Arbetsuppgifter
1. Utställningen Du gamla du fria? framkallade starka reaktioner. Diskutera varför. 
2. I utställningen talas om gemensamt snarare än svenskt kulturarv.
Fundera över och diskutera hur svenskt det vi uppfattar som svenskt kulturarv egentligen är. 

något som är rätt eller fel. Att det inte går att tänka i termer av vårt och deras kulturarv 
utan att allt hänger samman och flätas i varandra.” Eskilstuna-Kuriren menar att det 
öppnar för en intressant diskussion. Begrepp som kultur, identitet och svenskhet kan 
och bör problematiseras. Det vidgar synfältet och ökar toleransen.

Bonad från utställningen ”Du gamla du fria?” Eskilstuna stadsmuseum 

Affisch till utställningen ”Du gamla du fria?” 
Formgivare: Katharina Wahlstedt. Eskilstuna stadsmuseum
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Nationaldagen
Bilden av nationaldagsfirandet genom lokal-
pressens rapportering 1893-2005

Nationaldagen den 6 juni har firats i Sverige 
sedan 1893. I ett urval artiklar från lokal-
pressen och material från Organisationen för 
Svenska Flaggans Dag i Eskilstuna speglas 
hur dagen firats i Eskilstuna genom tiderna 
och hur nationaldagen använts som symbol 
i orostider. Materialet kan användas för att 
jämföra firandet förr och nu men också
diskutera nationalismens positiva och
negativa sidor.  

Nationaldagen som symbol

Nation som begrepp är en konstruktion. En nation skulle inte finnas om inte någon 
hade bestämt sig för att skapa den, för ett specifikt syfte. Skälen kan vara ekonomiska, 
sociala eller politiska. Att skapa en nation innebär att någon bestämmer en gräns. En 
gräns där en del hamnar utanför, andra innanför.

För att ena de som omfattas av nationsgränsen behöver man skapa sammanhållning 
och då krävs redskap i form av en gemensam identitet. Vad som ingår i det begreppet 
varierar, det är upp till nationsbyggaren att definiera. Under historiens gång har
en mängd olika faktorer använts, såsom språk, historia, natur, religion – och etnicitet.

Yttre faktorer har också visat sig spela stor roll för sammanhållningen, inte minst i 
krigstid då samlat motstånd kan vara avgörande för nationens varande eller icke
varande. Vi och dem. Vi mot dem. Det finns inget som historiskt visat sig ena så bra 
som en yttre fiende – oavsett om fienden i sig är en realitet eller en konstruktion.

För att medvetandegöra och upprätthålla den gemensamma identiteten behövs
symboler och aktiviteter som stärker känslan av samhörighet. Nationaldagen är ett 
sådant exempel som dessutom inbegriper nationsflaggan, den största nationssymbolen 
av dem alla.

I Sverige kom nationaldagen att ha starka kopplingar till både världskrig och unions-
upplösning, parallellt med tankeströmningar som nationalromantiken. Firandet 
började 1893 som ett lokalt firande med förtecken på Skansen i Stockholm. 1916
instiftades Svenska Flaggans dag som officiell högtidsdag den 6 juni. Inte förrän 1983 
fick dagen även status av nationaldag för att från och med 2005 bli helgdag.

Affisch från 1994. Organisationen Sveriges Nationaldag i Eskilstuna.
Eskilstuna stadsarkiv
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När ”6-juniutredningen” år 2004, på uppdrag av regeringen, lade fram sitt betänkande 
om 6 juni som ny helgdag definierade man nationaldag såsom ”[ en nations gemensam-
ma, årliga högtidsdag som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.”

I regeringens proposition som baserade sig på ovanstående utredning konstaterade man 
att: ”Dagen firades till minne av den 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges 
kung, då unionen med Danmark upphörde och Sveriges enande till en självständig stat 
påbörjades. 1809 års regeringsform utfärdades dessutom den 6 juni. Sedan år 1916 firas 
den 6 juni som svenska flaggans dag. Därtill kommer att den nuvarande
regeringsformen och riksdagsordningen antogs av riksdagen första gången den 6 juni 
1973. Sedan år 1983 är svenska flaggans dag den 6 juni officiellt Sveriges nationaldag.”

Regeringen menade också att: ”Det svenska språket, den svenska historien, det svenska 
kulturarvet och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella 
identiteten som i en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer
betydelsefull. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle vara ett sätt att visa att 
nationaldagen är värd ett större utrymme än den har idag.”

Hur har då nationaldagen firats i praktiken? Genom att följa lokalpressens rapportering 
kring nationaldagsfirandet kan man få en bild av hur den 6 juni fungerat som symbol 
för nationen och hur firandet förändrats över tid. Tidningsmaterialet finns i original hos 
Arkiv Sörmland som ingår i Eskilskällan. Lokaltidningarna kan dessutom läsas på
mikrofilm i släktforskarrummet. I Eskilstuna stadsarkiv finns föreningsarkivet efter 
Organisationen för Svenska flaggans dag i Eskilstuna som organiserat firandet sedan 
1934. Arkivet ger en bild av vilka som stått bakom firandet och hur planeringen har gått 
till. 

Använd bifogade artiklar för att svara på, eller diskutera kring, nedanstående fråge-
ställningar. Frågorna kan användas som underlag för diskussion.  Även om inte svaren 
inte alltid går att finna i det bifogade materialet blir diskussionen i sig ändå viktig.
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Arbetsuppgifter:

1. Kan man se om nationaldagen använts i något specifikt syfte? I så fall: Av vem, för vad?
Har syftet varierat över tid?  

2. Jämför firandet under krigsåren med firandet idag. Vilka skillnader finns och vad kan de   
bero på? Vad händer när man inte längre har en tydlig yttre fiende att samlas mot? 

3. Kan man se om rapporteringen kring nationaldagen i pressen präglats av tidningens 
politiska färg? Ge exempel ur materialet.  

4. När regeringen 2004 lade fram sitt betänkande om att göra 6 juni till ny helgdag menade man att 
nationaldagen ”är värd ett större utrymme än idag”.Diskutera varför vi firar nationaldagen, idag? 
Hur skulle firandet kunna se ut för att omfatta fler? 
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Litteraturtips:
Bohman, Stefan: Historia, museer och nationalism. Stockholm 1997.
Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag. Regeringens proposition 2004/05:23. 
Stockholm 2004.
Nationaldagen – ny helgdag, betänkande av 6-juni utredningen. SOU 2004:45. 
Stockholm 2004.

Några nedslag i lokaltidningarnas rapportering av
nationaldagsfirandet 6 juni 1893-2005
Eskilstuna-Kuriren är en liberal dagstidning som startade 1890.
Folket är en socialdemokratisk nyhetstidning, grundad 1905.
Sörmlandsposten grundades 1893 genom en sammanslagning av två äldre tidningar. 
Den upphörde 1947 och ägdes då av Eskilstuna-Kuriren. Den politiska kopplingen var 
moderat konservativ. 
Tidningsmaterialet kan beställas fram från Arkiv Sörmland eller studeras på mikrofilm 
i Eskilskällan. Där finns tidningsartiklarna tillgängliga i sin helhet. 

År 1893-1915 Sörmlandsposten
Det finns mycket få tidningsnotiser rörande nationaldagen publicerade under den här 
perioden. Firandet på Skansen omnämns första gången år 1900. En ”fosterländsk fest” 
går av stapeln år 1915, vilket också beskrivs i Sörmlandsposten. Firandet tar dock fart 
först i och med instiftandet av Svenska Flaggans dag 1916.

År 1916 Folket
En kort notis rör firandet av Svenska Flaggans dag som engagerade ett tusental
deltagare.

År 1916 Sörmlandsposten
Annonsering och program för firandet i Eskilstuna och Torshälla dagarna före den 6 
juni. I ett referat från händelsen, publicerat den 7 juni, rapporteras att huvudtalare varit 
borgmästare friherre von Friesensdorff, som talat varmt om den svenska fanan och 
kärleken till fosterlandet. Denna dag publiceras också dikten ”Ställ flaggan så jag ser 
den...”.

År 1924 Folket
Hembygdsmuseet Sörmlandsgården invigs i samband med Svenska Flaggans dag. Flera 
notiser om detta förekommer dagarna före, ett större reportage görs den 4 juni.
Vid invigningen och firandet den 6:e juni huvudtalade rektor Nylund som enligt
tidningen bland annat yppade: ”Från de stora vidderna och från varje vrå av vårt land 
vajar de blågula färgernas duk, vittnande om att Sveriges män och kvinnor vilja bygga 
och bo, odla och förkovra, den mark där deras vagga stått och deras grav skall redas”. 
Invigningen förrättades av landshövdingen.

År 1924 Sörmlandsposten
Även Sörmlandsposten skriver inför invigningen om det nya hembygdsmuseet. Också 
här finns referat av talen. ”En svensk fest” kallas firandet här.
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År 1935 Sörmlandsposten
Kontraktsprosten C G Willén höll tal, enligt Sörmlandsposten ”ett av de mest 
anslående tal som hörts på en 6-juni-fest i Eskilstuna”. Inte överraskande hade hans tal 
starkt religiösa inslag. Bland det han omnämnde som viktigt fanns medborgarsinnet.
Tidningen citerar bland annat:
”Medborgarsinne är kärlek till det gemensamma landet och folket, dess liv och historia. 
Det bästa medborgarsinnet är alltid religiöst betonat och den svenska folksjälen har 
som sin dyrbaraste klenod det religiösa inslaget. Medborgarsinne är offersinne. Offer 
krävs av oss alla. Utan offer kan inget samhälle bestå”. Han fortsätter: ”Det finns intet 
folk, där människor så litet vägas och värderas efter penningvärde som hos oss.
Vi kunna tala om ett demokratiskt samhällsskick, som är större än hos något annat folk. 
Den rätta värdesättningen skapar kärlek till bygd, land och folk”.
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År 1944 Eskilstuna-Kuriren 
Statsminister Per Albin Hansson besöker Eskilstuna på Svenska flaggans dag vilket 
präglar pressbevakningen. ”Känslan för mellanfolkligt samarbete och allas rätt till
frihet och välstånd utvecklar sinnet för de egna nationella värdena” säger statsministern. 

År 1941 Sörmlandsposten
En del smånotiser om ”flaggdagen”, liksom 
en stor artikel om själva firandet, publicerades. 
I artikeln beskrivs en flaggdag med ca 10 000 
deltagare. På Djurgården deltar bland annat 
hemvärnet, flottans män, Neutralitetsvakten, 
sjuksystrar, skolbarn/ungdom, lottor, nykter-
hetsföreningar, Unga örnar och allmänhet. 
Huvudtalare är riksdagsmannen Joh. Nilsson. 
”Han målade fosterlandet, ditt och mitt land, 
ett land med kultur, som ger oss en heders-
plats bland nationerna, ett fritt land, ett fritt 
folk”. Nilsson fortsätter: ”Vi lova att beva-
ra gåvan från fäderna och arvet, de gett oss 
att förvalta. De byggde landet steg för steg i 
kärleksfull omvårdnad, i seg uthållighet, i svett 
och blod. Med ekonomiska och personliga 
uppoffringar måste vi skydda och värna detta 
arv: Gud bevare fosterlandet, ringa är allt 
annat sen.” Artikeln om firandet i Eskilstuna 
avslutas med: ”Det går mer och mer upp för 
oss, vilket oskattbart värde det ligger däri, att 
vår fana, vårt lands enade symbol, alltjämt få 
vaja fritt. Flaggdagen har blivit nationaldag”.

Artikel i Sörmlandsposten 7 juni 1941.Sörmlandspostens arkiv. 
Arkiv Sörmland
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Hansson konstaterar att medan stormakterna laddar sina arsenaler inför den stora
slutstriden ”ha vi i femte krigssommaren åter kunnat samlas i ett fredens Sverige för att 
fira vår flaggdag, för att hedra symbolen för vårt fria land”.
Statsministern pekar också på att det svenska folkhemmet med dess sociala reformer 
bidragit till känslan för nationen i krigstid: ”Nu känna vi alla att just här och under de 
förhållanden som våra förfäder och vi själva skapat åt oss finna vi livet värt att leva, och 
därför stå vi också alla redo att som nu i fortsättningen, med kanske kommande hårda 
stormar, värna Sverige, vårt land”. 
Hansson blickar också framåt, till den tid som kommer efter kriget. ”Det gäller för oss 
svenskar att under efterkrigstiden i gärning visa vår villighet att medverka till
uppbyggnadsarbetet”. Per Albin ser alltså ingen motsättning mellan nationalism och 
internationalism. 

År 1948 Eskilstuna-Kuriren
Det skrevs om fanor och folkfest, Huvudtalare vid firandet på Djurgården var rektor 
D.F Nylund som erinrade om svenska folkets underbara öden och hyllade frihetens idé 
som garant för yttrandefrihet och tankefrihet. Talaren slutade med en välgångsönskan 
för land och folk och ett kraftigt besvarat fyrfaldigt leve för fosterlandet. 

År 1953 Eskilstuna-Kuriren
Tidningen rapporterar om firandet, som den här gången avhålls på Tunavallen. I 
firandet beräknas ca 3 000 personer delta denna 6 juni. Dagens huvudtalare var 
Bernhard Hellström, stadsfullmäktigeordföranden. Tidningen låter förstå att talet till en 
början mer hade platsat på första maj än 6 juni då det är arbetarrörelsens betydelse som 
talaren lyfter fram, men efter en stund kom nationaldagen i fokus. Han avslutade talet 
med: ”Må det land förbli lyckligt där våra barn en gång få bo, och våra fäder sova under 
kyrkohällen”.

År 1956 Eskilstuna-Kuriren
Kanske är det här året som nationaldagstanken väcks på allvar. Diskussionen lyser 
igenom i talen under firandet liksom i referatet. Tidningen skriver bland annat: 
”Några säjer: vi ska inte fira Svenska Flaggans Dag, det föder bara onödig nationalism 
och aggressivitet  mot andra folk. Men det behöver visst inte vara någon motsättning 
mellan svensk och världsmedborgare: man måste börja med den minsta kretsen; den 
som inte känner  något för sitt eget land kan nog inte känna något för världen”.
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År 1962 Folket
Det rapporteras från skolfirandet på Djurgårds-
skolan liksom från det officiella firandet på
Tunavallen. Dagen uppmärksammas under
rubriken ”Flamma stolt mot dunkla…”. Den 
totala rapporteringen relativt liten.

År 1975 Folket
Uppmärksamheten i tidningen liksom för själva 
firandet har minskat kraftigt.Tidningen skriver 
att endast ett 90-tal personer deltog i flaggtåget. 
Mest  uppmärksamhet får gymnastik-
uppvisningarna som skedde i samband med 
firandet.

År 1986 Eskilstuna-Kuriren
Firandet 1986 sker i form av ett stort jippo där
tidningen själv är delaktig som medarrangör. En 
tydlig kommersialisering har skett, med stark
koppling till handeln i Eskilstuna.
Den stora annonsen inför firandet avslutas med: 
”Fredag 6 juni – köpglad dag med fest-i-kväll- 
erbjudanden i affärer och varuhus till klockan 
21!”

Det annonseras om diverse varor med koppling till dagen, exempelvis Sverigebakelser och
nationaldagsupé. En hel bilaga bifogas tidningen med artiklar och annonser kopplade till 
firandet. Detta år är det Volvo BM-chefen som är huvudtalare både på Fristadstorget
liksom vid Stora Sundby slott. ”Idag är det nationaldag och vi har chansen att känna oss 
extra ´svenska´ när alla blågula flaggor hissas upp i skyn” skriver tidningen på
nationaldagens morgon.

Tidningen berättar också om ett alldeles särskilt nationaldagsfirande med utdelning av 
en svensk fana till en 50-årsjubilar, som av sin familj dessutom får en sverigedräkt denna 
dag… ”Jag blev verkligen glad över att få en svensk flagga som födelsedagspresent, säger 
hon. Den betyder så mycket för mig. 

Folket 7 juni 1962. Tidningen Folkets arkiv. 
Arkiv Sörmland 
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Den symboliserar vårt lands uråldriga frihet som vi sätter så högt. Självständigheten och 
neutraliteten.”
Det här året publiceras också en insändare från Mariefred om olyckligt uniformsbäran-
de under firandet. ”Visserligen var soldaterna hemvärnsmän, men uniformerade män i 
nationella sammanhang har historien haft nog av [---] Men när det nationella nu blivit 
rumsrent igen måste den tvetydiga sammankopplingen med försvar och militärväsende 
för gott klippas av.”

År 1997 Eskilstuna-Kuriren
I artikeln om själva firandet ligger stort fokus på utdelningen av Lion Clubs stipendium 
till en lovande musiker. Det står också en del om barnomsorgens firande på
Djurgården. Inför nationaldagen genomför tidningen även ett flaggtest för att prova 
hållbarheten hos några av de småvimplar som säljs i stadens affärer.

År 2002 Eskilstuna-Kuriren
Ett nytt inslag i firandet utgörs av ceremonin för nya svenska medborgare i Stadshuset. 
Rubriken lyder: ”Soligt Sverige firades i slott och koja” med bilder från Fristadstorget, 
Stora Sundby slott och ceremonin för nysvenskarna.
I tidningen finns också en intressant betraktelse av Aron Lund, ledarskribent. Han 
diskuterar frågan om att göra nationaldagen till helgdag. Han avslutar: ”Och visst: Slopa 
någon obetydlig kristen helg och gör 6 juni till röd dag. Någon flaggviftaryra är inte att 
vänta för den skull, men det gör inget. Kanske är det i själva verket ett nationellt och 
mycket svenskt särdrag, denna vår torrt nyktra distans till fosterlandskärleken.”

År 2005 Eskilstuna-Kuriren
Nationaldagen har nu blivit helgdag. Tidningen rapporterar från premiären och citerar 
dagens talare, skådespelaren Björn Gedda som talade om flaggan som en uppskattad 
och värdeladdad symbol, använd i både krig och idrottssammanhang. ”Björn Gedda 
förutspådde att det ”nya” svenska nationaldagsfirandet kommer att utvecklas och han 
föreslog att de nya svenskarna borde ha en mer synlig plats. ’- Alla som bor i Sverige 
ska känna att de är en del av vårt land. Men kanske måste var och en av oss erövra den 
svenska flaggan och ge den en betydelse’.”
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Försvarslånekampanjerna
Värdeords och symbolers betydelse för skapandet
av en gemensam identitet

Försvarslånekampanjerna 1940-1942
Under andra världskriget genomförde den svenska
staten en kampanj för att få den svenska befolkningen 
att låna ut pengar. De insamlade medlen skulle gå till att 
bygga upp det svenska försvaret genom tillverkning av 
försvarsmateriel av olika slag. Kampanjen skedde i tre 
steg, ett första, ett andra och ett tredje försvarslån.

Utlåningen skedde genom att allmänheten uppmanades 
låna ut pengar i utbyte mot obligationer (egentligen ett 
skuldebrev/kvitto på själva utlåningen), så kallade för-
svarsobligationer. Den som lånade ut pengar 
kunde räkna med att få tillbaka pengarna tillsammans med en ränta på 3- 4%, under 
förutsättning att man inte begärde tillbaka dem på minst 5 år.

Det första försvarslånet genomfördes under perioden april till november 1940.
Förhoppningen var att få in ca 500 miljoner kronor, resultatet blev ca 800 miljoner 
kronor. Andra försvarslånet startades den 15 januari 1941 och inbringade 610 miljoner 
kronor. Det tredje och sista försvarslånet under kriget startades våren 1942 och gav 915 
miljoner kronor.

De tre försvarslånekampanjerna genomfördes med hjälp av ett mycket omfattande 
propagandaarbete i media. Det gällde att få folket att känna så starkt för sitt land att 
de, trots i många fall knappa medel, kunde tänka sig ställa upp och låna ut pengar. Det 
allmänt överhängande krigshotet bidrog i sig till hur kampanjen kom att mottas. En 
intensiv annonsering i press förekom, affischer trycktes upp, propagandafilmer spelades 
in och radiotal hölls. Försvarslånen fick till och med en specialskriven sång;
Obligationsmarschen av Lars-Erik Larsson och Alf  Henrikson. Gensvaret blev också 
stort och inbringade totalt 2,3 miljarder kronor till försvarskassan.
Arbetsuppgifter:
1. Syftet med kampanjen är klarlagt: staten ville få folket att låna ut pengar. Vad använde man för 
ord och bilder (symboler) för att beröra och påverka människor?

2. Intrycket av annonserna blir särskilt stark när ord kombineras med bild. Vad är det som händer? 
Varför blev man berörd och vilka känslor är det som kan ha uppstått?

3. Vilken bild av ”vår svenska kultur” ges i annonserna? Vilka ingår i ”vår”? Vad innebär ”svensk 
kultur”? Kan alla känna igen sig i annonsernas budskap, eller är de riktade till någon speciell grupp?

4. I annonserna lyfts händelser och personer från svensk historia fram, till exempel Gustav Vasa och 
1809 års grundlag. Ta reda på fakta om dessa händelser och personer. Varför lyfts de fram här? N
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Sörmlandsposten 20/1 1942. Sörmlandspostens arkiv. 
Arkiv Sörmland.
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Försvarslånekampanjerna 1940-1942 i Sörmlandsposten

Sörmlandsposten grundades 1893 genom en sammanslagning av två äldre tidningar. 
Den upphörde 1947 och ägdes då av Eskilstuna-Kuriren. Den politiska kopplingen var 
moderat konservativ.

Första försvarslånet
19 juni 1940 
23 juni 1940
28 augusti 1940

Andra försvarslånet
5 mars 1941

Tredje försvarslånet
20 januari 1942

Från fäder är det kommet till söner ska det gå. Sörmlandsposten 19/6 1940. 
Första försvarslånet. Sörmlandspostens arkiv
Arkiv Sörmland

Spara för att försvara det som är vårt. Sörmlandsposten 23/6 1940. Första 
försvarslånet. Sörmlandspostens arkiv. Arkiv Sörmland
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För det kommande Sverige. Sörmlandsposten 28/8 1940. 
Första försvarslånet.. Sörmlandspostens arkiv. Arkiv Sörmland

Vi äro födda till frihet. Sörmlandsposten 5/3 1941.
Andra försvarslånet. Sörmlandspostens arkiv. Arkiv Sörmland

Fosterlandet kallar.  Sörmlandsposten 20/1 1942. Tredje försvarslånet.Sörmlands-
postens arkiv. Arkiv Sörmland


