
6 juni 2005 - Göteborg 

Ingen tidning eftersom det är röd dag så istället börjar jag dagen med att än en gång gå 

igenom söndagens GP för att klippa ut det som står skrivet om nationaldagen. Inget regn -

ännu - konstaterar jag när jag tittar ut genom fönstret. Termometern visar nio grader. På 

skolgården på andra sidan gatan vajar svenska flaggan mot en grå himmel. Återgår till 

tidningen där Västtrafik i en blågul annons informerar om att nationaldagen nu är en röd dag 

och att man därför kör efter söndagens tidtabell. På Casino Cosmopol ska man fira 

nationaldagen genom entre "två för en" mellan 13.00 och 15.30, svensk spelmansmusik och 

Nationaldagstallrik med svenska klassiker i restaurangen. Jag planterar smultronplantor och 

sätter spenatfrön i blomlådor på balkongen. Katten är nyfiken och vill vara med. Pratar med 

mamma i telefon och frågar henne om de ska fira något: 

- Nja, säger mamma. Jag bakar bullar. Det är så sällan man får tid till det.

Mats är ledig idag fastän han jobbar i Norge. Men han måste ändå åka tillbaka dit ganska 

tidigt för han ska ta en alternativ väg. Att åka över Svinesund är hopplöst. Imorgon är det 100-

årsdagen av unionsupplösningen och det är massa arbete på gång inför invigningen av nya 

bron den 10:e juni. Efter lunch ger han sig iväg och jag liftar med honom ner till Slottsskogen. 

Klockan 13.00 är jag vid Gräfsnäsgården där Folkdansringen i Göteborg utlyst att man firar 

dagen med Chalmers manskör, folkdans, barndans med mera kl. 12.00-16.00. När jag 

kommer dit strömmar det musik från huset, men det är ingen dans. Flera är klädda i folkdräkt 

och verkar känna varandra. Andra står i små klungor eller vandrar runt. Jag gör ett försök att 

gå in i en av stugorna där det skyltas om tunnbrödsbakning, men detta är redan över. Två små 

flickor säljer kaffe och kakor. Jag får en känsla av att de flesta av de som inte har folkdräkt på 

sig är vanliga Slottsskogsflanörer som här ser chansen till en billig fika. På andra sidan vägen 

står en dockteater och ganska många människor har samlats framför den, men efter att ha 

väntat ett tag utan att något händer bestämmer jag mig för att ta spårvagnen till Liseberg. När 

jag kliver på åttan vid Botaniska Trädgården noterar jag att flera av resenärerna är 60+. Det är 

även dessa som tillsammans med mig stiger av vid Korsvägen och stegar mot Liseberg. Flera 

blågula flaggor vajar i vinden, både den svenska och den med Göteborgs stadsvapen. När jag 

går backen ner mot Lisebergs huvudentre blandas det blågula med flaggor i grönt och någon 

slags rosalila - Lisebergs färger. 

r \ r \ '1 
I) ) 






