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SVENSKA FLAGGANS DAG 
50-års Jubileum 

firas i Stadsparken, Södertälje 
måndagen den 6 juni. 

Fanborgen samlas på torget kl. 18.30. Flaggtåget avmarsche-
rar till Stadsparken kl. 18.45. 

Festprogram i Stadsparken 
Högtidstal av Borgmästare Björn Widegren. 
Körsång av Södertälje Körsällskap under ledning av Musik-
direktör Sten Olsson. 
I övrigt medverkar Frälsningsarméns Hornmusikkår, Söder-
tälje Blåsorkester och Filadelfias Blåsorkester. 
Utdelning av fanor och flaggor. 

Allmänheten hälsas välkommen 
Lokalkommittén 

Flaggdag i Södertälje 
firas för 38:e gången 

Svenska flaggans dag firas på måndag kväll i Södertälje. Flaggrö-rélsen, som i år verkat i femtio år, kommer därav att få en extra högtidlig prägel. För Södertäljes del har uppslutningen ökat år från år och man väntar stort deltagande i flaggtåget. Det blir det 38:de flaggfirandet i Södertälje. 
Det blir samling på Stora to r -

get varifrån flaggtåget utgår. Frä ls-
ningsarméns hornmusikkår, Söder-
tälje blåsorkester och Filadelfias 
blåsorkester spelar. 

Vid samlingen i Stadsparken t a -
lar borgmästare Björn Widegren 
och Södertälje körsällskap uppt rä -
der för första gången i det fria. 
Musikdirektör Sten Olsson dirige-

Ett antal flaggor och fanor u t -delas. De organisationer som får fanor är Bårsta scoutkår, SELO, evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomstrupper, samt Södertälje spelmanslag. Flaggor tilldelas för-man Åke Jansson, Sjömansvägen 9, pensionär Karl Ivar Jean Alm-ström, Häckvägen 22, Södertälje-ortens jaktvårdsförening. Allmän-na Motorföreningen samt Sällska-pet Länkarna. 

Tisdagen den 7 juni 1966 

Stor parad i Södertälje 
när flaggdagen firades 

— "Svenska Flaggans Dag firades i år för femtionde gången. Sedan fyrtio år tillbaka har dagen hög-tidlighållits i Södertälje, dock med några undantag för de oroliga åren, strax före kriget", nämnde borgmästare Björn Widegren i sitt högtidstal vid firandet av Svenska Flaggan i Stadsparken på mån-dagskvällen. Han framhöll också att intresset för vår nationaldag har betydligt stegrats under årens lopp, och tyckte att det var en glädjande tendens i vårt välutvecklade samhälle. Nästan hela För-enings-Södertälje deltog i fanborgen, som gick från Torget till Stadsparken, med blåsorkestrar i täten. Fanor och flaggor samt en plakett utdelades till föreningar och privatpersoner. Södertälje Körsäll-skap sjöng. 
I den imponerande fanborgen 

märktes deltagare f rån alla de f r i -
villiga försvarsorganisationerna, id-
rottsföreningar, scoutföreningar, 
nykterhetsföreningar, fackför-
eningar och kvinnoklubbar. Många 
åskådare hade samlats i Stadspar-
ken för att hylla symbolen för det 
svenska samhället, fanan. 

Södertäljes Blåsorkester inledde 
festprogrammet med att spela "Un-
der blågul fana". Därefter följde 
borgmästare Björn Widegrens hög-
tidstal, där han gav en kort histo-
rik över Svenska Flaggans Dags-
firandet genom tiderna. Han på-
minde också om det välstånd vi har 
att vara tacksamma för, men ansåg 
att det därför inte fanns anledning 
att slå oss för bröstet, eller hänge 
oss åt någon inskränkt nationalism, 
utan på allt sätt stödja det inter-
nationella samarbetet! 

Borgmästaren uttryckte också sin 
glädje över den politiska fr iheten i 
landet och beklagade samtidigt att 
demokratin på andra håll ofta är 
trängd och att många människor 
förföljs för sin politiska övertygel-
ses skull. 

Södertälje Körsällskap sjöng dä r -
efter under dirigenten Sten Olssons 
ledning tre sånger, "Härliga land", 
"Stämning" av Peterson-Berger 
samt "Jungfru gick åt lunden grö-
na" av August Söderman. 

Borgmästare Widegren förrättade 
fan- och flaggutdelningen. Fanor 
tilldelades följande föreningar och 
organisationer: Södertälje spel-
manslag, Bårsta Scoutkår, Evange-
liska Fosterlandsstiftelsens ung-
domsgrupper och SELO (Södertälje 
elevers lokalorganisation). 

Flaggor tilldelades herr Åke 
Jansson, Jakob Borgmästars väg 11, 
her r Erik Johansson, Sjömansvägen 
9, pensionären Karl Åhngren, 
Häckvägen 22, Kyrkliga Östertälje-
kretsen, Allmänna Motorförening-
en, Södertälje Jaktvårdsförening 
samt Sällskapet Länkarna. Borg-
mästaren uttryckte en lyckönskan 
till dem, som fått fanor och flaggor 
och bad dem att vårda den ömt. 
Därefter utbringades ett leve för 
den Svenska Flaggan. 

Lokalkommittén för Svenska 
Flaggans Dag i Södertälje delade 

dessutom ut en plakett i brons till 
ombudsman Ingvar Paulsson, som 
tack för det arbete som denne lagt 
ned inför firandet av nationaldagen. 

Högtiden avslutades med att Sö-
dertälje Körsällskap sjöng "Sveri-
ge", varef ter flaggan under parad 
halades. 


