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Nationaldagen firas hemma hos kommuninvånarna 
 
Nationaldagsfirandet är ett viktigt evenemang för Varbergs kommun, 
starkt präglat av tradition och högtidliga stunder. Med anledning av 
covid-19 kan vi inte fira som vanligt i år. 
- Vi tror att firandet är viktigt även för varbergarna. Därför väljer vi 
att flytta evenemanget hem till kommuninvånarna istället för att 
ställa in, säger Sofie Brinkmo, chef för kulturenheten.    
 

Med hjälp av digital teknik och lite nytänkande firar vi nationaldagen 
tillsammans på distans i år. De programpunkter som i vanliga fall skulle skapa 
större folksamlingar har strukits eller ställts om. Huvuddelen av firandet sker via 
en film som släpps på varberg.se/nationaldagen. Dagens konferencierer är Lisa 
Pedersen och Erika Sjöwall.  
 

Samma tid – ny plats 
Kl. 13 brukar programmet sätta igång på societetscenen. Samma tid är det dags 
att bänka sig framför nationaldagsfilmen. Under hashtaggen #6junihosmigVBG 
kan varbergarna dela med sig av sina nationaldagsfiranden i sociala meder. 
 

- Om tiden inte passar kan man titta senare, men roligast är förstås om alla tittar 
samtidigt och delar med sig av hur man firar. Vi hoppas att vi genom sociala 
medier kan skapa en känsla av gemenskap, säger Sofie Brinkmo. 
 

Firandet innehåller något för alla. Det blir bland annat musik av tre 
varbergsband, personporträtt av årets stipendiater och pristagare, högtidstal, 
familjeföreställning och ett inslag om en ungdomsproducerad naturdokumentär. 
Årets nationaldagstalare är Sara Beischer. 
 

- Sara Beischer har en unik förmåga att beröra livsval och livsfrågor i sina texter. I 
den rådande situationen känns det viktigt att ge plats åt en person som skildrar 
det allmänmänskliga och den inkluderande samhällsrösten, säger Lisa Pedersen, 
arrangemangsproducent och konferencier. 
 

Vi börjar som vanligt – men ändå inte 
Nationaldagen inleds traditionsenligt med flagghissning klockan 08.00. I år blir 
det inget fysiskt evenemang. Istället kan kommuninvånarna avnjuta 
flagghissningen via kommunens webbplats. 
 

Flexibel tipspromenad 
Under nationaldagen arrangeras också en tipspromenad. Den innehåller frågor 
både för vuxna och barn och det finns möjlighet att välja en kort eller en lång 
slinga. Den som väljer den längre rundan kan besöka Kulturhuset Komediantens 
cafécykel som är stationerad vid Påskbergets naturlekplats. Under dagen är det 
också vernissage för utställningen Tack vare på grund av på Galleri 
hamnmagasinet klockan 12-14.  
 

För mer information, kontakta: 
Sofie Brinkmo, enhetschef kultur, 070-885 82 56, sofie.brinkmo@varberg.se  
Lisa Pedersen, arrangemangsproducent, 072-151 61 96, lisa.pedersen@varberg.se  
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