
Nationaldagen 2020 
 

För första gången sedan den sjätte juni blev 

nationaldag i Sverige har de flesta festligheter i 

samband med detta ställts in. Vi får fira dagen i 

avskildhet i dessa Coronatider. Fram till 2005 var 

sjätte juni Svenska flaggans dag och våran flagga 

är värd att hylla respektera. 

 

Visst är den vacker vår svenska flagga. Ett stort 

gult kors i mitten och fyra blåa fält. 

 

Det översta fältet står naturligtvis för himlen. Den 

klarblåa himlen som vi alltid minns ifrån vår 

barndom. De mulna och regniga dagarna är helt 

glömda. Vi tänker tillbaka till våra skolavslutningar, då vi lövat skolsalen, blommor på 

bänkarna, avslutning i kyrkan och en klarblå himmel och ett väntande sommarlov som var hur 

långt som helst. 

 

Det andra blåa fältet är alla våra insjöar. Finland kallas ibland för "De tusen sjöars land" men 

Sverige har faktiskt fler insjöar än Finland, vi har 100 000 insjöar och detta ger 8,6 % sjöyta. 

Allt från vårt stora innanhav till den lilla gölen i skogen. 

 

Det tredje blå fältet är alla våra älvar och vattendrag som likt ådror sköter om transporten av 

vatten från fjäll till hav. Ibland långsamt flytande älvar som nästan inte orkar rinna utan stannar 

upp för att titta på allt vackert som Sverige har att erbjuda, skogar, städer, åkrar och ängar. 

Ibland kan dessa älvar ha mycket bråttom att komma vidare och då kastar sej ned mot lägre 

platser i öronbedövande dån. Många gånger kanske för att komma bort från den smuts som vi 

människor lämnar i vattnet. 

 

Det fjärde blåa fältet är havet som omger oss i form av sött och salt vatten. Sveriges kust är lång, 

från Idefjorden till Haparanda. Ibland är havet som ett sovande barn som stilla kluckar in mot 

stranden, ibland som ett rytande lejon som vill överfalla allt i sin väg. Ibland ger havet, ibland tar 

havet. 

Havet ger oss ju regn som vi så väl behöver för att allt skall leva. Ibland för mycket och 

ibland för lite men för det mesta får vi lagom nederbörd. 

 

Ock så har det stora gula korset i mitten på flaggan. 

För att allt här på jorden skall fungera måste det finnas något som drar runt det hela och denna 

kraft som arbetar natt som dag är ju solen. Utan den är vi intet. Solen vackra gula färg har fastnat 

på vår flagga och skickat ut fyra armar som vill hålla ihop Sverige.. Vi kan också tänka oss gula 

rapsfält som böljar lätt i vinden en tidig försommardag, en maskrosäng i full blom, trots att 

maskrosen är ett ogräs har det fått solens gyllene färg, eller en vårdag på Valön då ängarna 

blommor av gula majnycklar. 



Korsformen för tankarna till att Sverige fortfarande är ett Kristet land trots att 

sekulariseringen har gått långt. Ett solbelyst kors är vi i Sverige ensamma om att ha på vår 

flagga. De blå och gula fälten finns i andra länders vapen men inte det gula korset. 

 

Bruket att använda flagga började ursprungligen till sjöss. Sveriges flagga kom sannolikt till på 

Karl Knutsson tid på 1400-talet. Gustav Vasa använde en blå-gul korsflagga på sin tid som 

kungsflagga. Under Gustav II Adolfs tid kom den tretungade flaggan i bruk och 1663 bestämdes 

att kronans skepp skulle föra flaggor med tungor medan handelsfartyg skulle föra tvärskuren 

flagga. Den senaste flagglagen som reglerar flaggans nuvarande utseende är från 1906 då Norge 

blev enskild nation och unionstecknet togs bort. 

 

Hoppas ni har eller har haft en bra nationaldag och skådat vår vackra flagga i verkligheten 

eller digitalt och kanske sjungit "Du gamla, du fria". 


