
 
 

 

Vad gör du den 6 juni? 
DAGF 10 (2005) 

 

 

 

Sedan 1916 har den 6 juni varit svenska flaggans dag. En allmän flaggdag som 1983 även 

blev Sveriges nationaldag. 2005 var det första gången som denna dag var en arbetsfri helgdag. 

 

 

Vad gör du den 6 juni? Skriv till oss och berätta! Brukar du fira 

nationaldagen? Hur firar du i så fall? Om du inte firar, vad gör du i 

stället? Berätta gärna också om dina tankar och känslor kring denna 

dag. 

 

 
Då vi gärna ser att du svarar personligt har du givetvis möjlighet att vara anonym. Uppge i så 

fall bara om du är kvinna eller man, yrke/sysselsättning, ditt födelseår samt din födelse- och 

bostadsort. Om du har fotografier, vykort, teckningar eller liknande som illustrerar din 

berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill 

skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att scanna av dem och sända tillbaks dem igen. 

Uppge också fotografens namn om möjligt. Meddela oss om arkivet och våra besökare får 

använda dina illustrationer i böcker, artiklar och på internet. 
 

 

Din berättelse blir en värdefull del i våra samlingar. 

Skicka ditt svar till: 

Frisvar 

Institutet för språk och folkminnen 

20494256 

401 10 Göteborg 

 

Du kan även e-posta ditt svar till  

DAG@sprakochfolkminnen.se 

 

Stort tack för din medverkan! 



 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) ingår i den statliga myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har till uppgift att förvalta vårt kulturarv, bland 

annat genom att samla, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen, dialekter och 

ortnamn. Vårt upptagningsområde för folkminnen omfattar huvudsakligen Halland, 

Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland, men vi välkomnar givetvis även minnen 

från andra delar av Sverige. I vår folkminnessamling finns över en miljon uppteckningar som 

beskriver människors liv och leverne – från 1800-talets bonde- och fiskesamhälle fram till 

dagens mångfaldssamhälle.  

 

 

Läs mer om vår verksamhet på www.språkochfolkminnen.se  

 

 

http://www.spr�kochfolkminnen.se/

