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Tal på Nationaldagen 2012 

 

Kära Vikenbor, Kära Vänner! 

Nu har vi alla samlats här i Vikens hamn 

Av glädje fylls vårt sinnelag 

Vi får vara patriotiska ett slag 

Vid ceremonin i fosterlandets namn. 

Vi har mött upp idag till Sveriges ära 

Klart att vi alla vill vår hyllning bära   

till landet vårt – på Svenska Flaggans fölsedag! 

 

Ja se hur stolt den flammar vårt banér 

Så hette det på gammaldags manér 

Till stridens hetta kallade den då 

Nationens gränser vaktade den på 

Nu används flaggan på mer fredligt sätt 

VI hissar den för sorg och glädje, titt som tätt 

Den följer oss i livets alla högtidsstunder  

Den lyser för oss som naturens under   

Med gult för solen och så himlens blå.  

 

Så stolta är vi för vårt långa vackra land 

Där älvarna går fram som blåa band 

Där djupa skogar står så gröna 

Och berg och dalar är så sköna 

Där sjöar mitt i grönskan blänker 

Och havets horisont oss glädje skänker. 

 

Men varför firas Sverige just idag? 

Varför blev just den sjätte juni lag?  

Jo då blev Gustav Vasa vald till kung 

Och då var Vasaätten väldigt ung 

Året var femtonhundratjugotre 

Femhundra år sen snart -  hänger ni med? 

Det var i Strängnäs detta hände 

När Gustav söderöver dansken sände. 

 

Men dansken lurade ännu på Sveriges rike 

Och skåningar fick strida utan like 

Först freden i Roskilde gjorde klart  

Att Skåne hör till Sverige – underbart! 

Vår kungaätt som kunde blivit dansk  

Blev senare istället fransk 

Nu har vi fått en brunögd skönhet, söt och snäll 

Vår nya arvprinsessa – vår Estelle! 
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Från Stockholm dirigeras ofta takten 

Där ligger ju den mest centrala makten  

Men Kungl Huvudstadens roll får tas med måtta 

Det kan jag säga – för jag är ju själv noll-åtta 

Nej Stockholms makt är inte alltid given 

Fram för de mer regionala perspektiven 

3,8 miljoner bor kring Öresund 

Det är väl värt att tänka på en stund. 

 

Här ryms det bästa under sol och måne 

Ett stort och bördigt landskap - Skåne!  

Och ännu bättre - som komplement till regionala romantiken 

Vår egen plats på jorden – vårt vackra, vänliga och företagssamma Viken! 

 

Det är ett härligt land vi lever i. 

Här har vi frihet, fred, demokrati 

Med sådant välstånd följer plikten 

Att öppna ögonen  - att inse vikten 

Av hjälp till de som har det svårt 

Till dem vars liv är skoningslöst och hårt 

Nej låt oss inte glömma sträcka ut vår hand 

Och återgälda det vi fått utav vårt land. 

 

Och låt oss samlas kring den svenska flaggan 

Inte med lansar och de blanka svärden 

Men för att värna våra svenska värden 

Som vi fått med oss sen vi låg i vaggan 

Mod, öppenhet och tolerans 

Arbete, kunskaper och fantasi 

Behövs om vi ska ta vår chans 

Att utveckla det land vi lever i.  

 

Och slutet på min nationaldagsspaning 

Blir därför till oss alla en gemensam maning 

Visst ska vi hedra vår nation 

Med fanborg, sång och attraktion 

Men ännu mera med ett driv 

Att göra skillnad i vår tid 

Nog är det viktigt med historia och samtid 

Att hedra Sverige handlar faktiskt mera om vår framtid! 
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