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Linköping är en kommun som fortsätter växa.  
Förra året var vi cirka 156 000 Linköpingsbor vid 
den här tiden – i sommar väntas vi passera 160 
000. Det är glädjande att många väljer att flytta 
hit. Förhoppningsvis är det en indikation om att 
Linköping är en trygg och framgångsrik kommun 
där många lockas att slå sig ner. 

Den här tiden på året är vår stad extra härlig. 
Sommaren är i antågande och ljuset lyser upp 
nästan hela dygnet. Känslan blir lätt att juni är 
ljusets och hoppfullhetens månad. 

Den 6 juni firar vi både Sveriges nationaldag och 
svenska flaggans dag. Vilken perfekt tid på året att 
hissa vår svenska flagga! Flaggan står för alla 
demokratiska värden vi värnar om i vårt land - 
mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, öppenhet, 
tolerans och respekt för människors olikheter.

Demokratin kan hela tiden fördjupas och bäst blir den 
om vi är många Linköpingsbor som deltar i utveck-
lingen av vår kommun. Det ökar den sociala hållbar-
heten. Vi har många som engagerar sig frivilligt, till 
exempel som idrottsledare eller kontaktperson till en 

nyanländ. Det är möten som bygger broar mellan 
människor med olika bakgrund, vilket behövs mer än 
någonsin i dag. 

Helena Balthammar
Borgmästare i Linköpings kommun

Nationaldagen
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Några ord från Borgmästaren om

kia.com

Kia cr bdde stolt sponsor till fotbolls-VM 2018 och studer barn- och ungdomsfotboll.
Vdra bilar i FIFA Edition-utfurande passar den aktiva fotbollsfamiljen. Ett vclutrustat
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Nationaldagen firas dels till minne av att  
Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 
1523, då Sverige åter blev ett fritt rike och bröt 
Kalmarunionen, dels till minne av att 1809 års 
regeringsform skrevs under den 6 juni 1809. 
”Svenska flaggans dag” började firas den 6 juni 
1916.  
     Idén till firandet av Svenska flaggans dag 
kom från grosshandlaren Nils Ljunggren under hans 
tjänstgöring inom landstormen sommaren 1915. 
Tanken var först att den skulle firas i Stockholm 
redan hösten 1915 och inkludera festligheter 
och insamling av pengar till landstormens be-
fälsförening. Ett utomhusfirande på senhösten 
ansågs inte praktiskt och istället sköts frågan 
till 1916 och anknöts då till 6 juni - och National-
dagen. 

   Initiativet till firandet av svenska flaggans dag 
var inte medvetet tänkt att skapa en formell 
”nationaldag”. När det emellertid blev aktuellt 
att införa en sådan var den 6 juni redan ett in-
arbetat och självklart datum. Svenska flaggans 
dag blev formell nationaldag år 1983. 
   Sedan 2005 blev denna en arbetsfri helgdag 
med motiveringen att på så sätt ge ”tillräckligt 
utrymme för att markera nationaldagens bety-
delse i det svenska samhället”.

Källa: Wiki

”Nationaldagen” eller  
”Svenska flaggans dag”
- är det någon skillnad?
Har nationaldagen två namn för samma dag?  
Eller varför säger vi ”Svenska flaggans dag”?  
I dag utesluter inte det ena det andra, men historiskt fanns en 
annan tanke.
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Konsert & Kongress i Linköping 
fredag 28 september

För mer info och biljett: www.linkopingsnaringslivsgala.se

SAMARBETSPARTNERS:

INITIATIVTAGARE:

SNART ÄR DET 
DAGS FÖR ÅRETS 

NÄRINGSLIVSGALA!

KÖP DIN BILJETT 
REDAN IDAG!

Förra årets vinnare

Vill du vara  
med i nästa NÖJE 

den 7 september?
Boka på annons@corren.se

Hela denna tidning är en annons från NT, Corren och MVT                                      

nö
je

.

En tidning om kultur och nöjen i och runt Östergötland

Världspremiärför unik långfilm

Winnerbäck på hemmaplan

Fredag 1 juni 2018

Foto: Pär Wickholm

Lös sommarens låtpyssel

Crazy Pictures sätter regionen på filmkartan

Linköpings egen stadsfest!
För nionde året i rad arrangeras Linköpings Stadsfest.
Under veckan fylls staden av olika aktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna. Det bjuds på uppvisningar, matmarknad, 
musik, kultur, sport, prova-på-aktiviteter och mycket, mycket mer. 

Mer information om Linköpings Stadsfest presenteras kontinuerligt
på linkopingsstadsfest.se och facebooksidan Linköpings Stadsfest.

linkopingsstadsfest.se

International Street Market / Roxen Runt 
World Champions Super Final 

Skateboardslalom / Ung I Parken 
 Seniorfestival / Eventby

Wolfram Grand Prix / Classic Running 
och mycket mer...

MOlly
Sandén

RHYS

FRIENTRÉ

FRIENTRÉ

21-26 augusti

(Fler artister presenteras inom kort)
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Ayla Kabaca
- är tillbaka!

Välkommen tillbaka till Linköping 
och nationaldagsfirandet!  
Vad tyckte du om tillställningen 
förra året? 

Tack! Det var en härlig dag med 
sol och glada nationaldagsfirare. 
Det kändes både högtidligt, 
pampigt, en smula allvarligt och 
såklart med en massa sväng. Jag 
gillade allt från härliga toner från 
paraden till Sallyswag. 

Hur ser upplägget ut i år?  
Jag kommer med mitt band och 
bjuder på både kända barnlåtar 
och lite nyskrivet. Andra artister 
som också spelar är Giant Steps 
och This ’n That. I år läggs det 
dessutom till ytterligare en scen - 
en barnscen i den nya lekplatsen 
Lill Valla. Där kommer spelas ett 
smakprov från teaterföreställning-
en Pelle Svanslös.

Naturligtvis blir det också tradi-
tionsenliga programpunkter.

Baserat på dina erfarenheter av 
förra årets firande – vad ser du 
mest fram emot? 

Att få träffa alla glada national-
dagsfirare. Det blir så härlig 
stämning i parken - nu kan vi bara 
hoppas på ett riktigt härligt väder.

Varför är det viktigt att fira 
nationaldagen tycker du? 

Det är ett fantastiskt sätt att fira 
allas vår gemensamma demokrati. 
Det är härligt att mötas obero-
ende av bakgrund och ställning 
- vi får alla fira vårt gemensamma 
fina land helt enkelt.

Hur ska publiken förbereda sig? 

Ta med ett gott humör samt en 
vattenflaska eller två. Jag minns 
att det var riktigt hett förra året 
och man måste vara förberedd för 
att kunna dansa och sjunga med 
så mycket som möjligt. En filt 
kanske också är bra att ha med 
sig.

Var ser vi dig annars i sommar? 
Jag förbereder nu årets upplaga 
av Barnens Allsång på Skansen. 
Det kommer bli ett härligt år med 
många spännande gästartister 
och bra allsångslåtar. I övrigt så 
kommer jag spendera mycket tid i 
studion där jag håller på med en 
skivinspelning - men den kommer 
ut först nästa sommar…

Efter förra årets succé är vi glada och 
stolta att välkomna Ayla Kabaca tillbaka 
till Linköping för att åter igen vara  
programvärdinna och leda allsången.
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i Friluftsmuseet

Gamla
Linköping
Kika in i våra mysiga butiker
med massor av unika produkter.

Shopping-
staden

Upptäck

ANDERSKA
KONSTHANTVERK

Handelsboden

Wärdshuset
Gamla Linköping

Lämna stress och tristess!
Kom och njut av mat och dryck hos oss,

som på landet, fast mitt i stan.
Du kan också boka bord för firande av
Era högtider,minnesstunder och fester.
Välj bland våra fantastiska

förrätter, varmrätter och desserter.
Varmt välkomna till oss för en härlig upp-
levelse påWärdshuset i Gamla Linköping!

Wärdshuset
Gamla Linköping

Öppet:Månd-Fred 11–16
Lörd 12–16 • Sönd 12–16

www.wardshuset.se • 013-13 31 10 • info@wardshuset.se www.gamlalinkoping.info • 013-12 11 10

Välkommen till
Handelsboden!

Strutkarameller, närproducerad mat,
husgeråd, presentartiklar och mycket annat

Medlem i Östgötamat och Fair Trade Mix

www.gamlalinkoping.info • 013-12 11 10

• Konferenser
• Bröllop

• Högtidsdagar

Mjellerumsgården

Tel 013-12 27 30
Valla Fritidsområde

www.mjellerumgarden.sewww.hilmawinblads.se

VI HARUTÖKAT
TILL 12 RUM!
Boka in hela familjen
i vårt familjerum!

ANDERSKA KONSTHANTVERK

www.anderskakonsthantverk.se
Rådmansgatan 3, Gamla Linköping

Handgjorda vättar
11–18 cm195–350:-

Silverhjärta
30 mm

295:-
Silverkedja

229:-

Studentfigurer
i trä, 30 cm
199:-/st inkl namn

Kom och ta en ”Swedish fika” med våffla på nationaldagen!

Var med
och firaKexchokladensom fyller80 år i år.

Nationaldagen kl 11 – 16
G:a Linköping

Vi kommer att ha
bra priser och

överraskningar i butiken.

Ke

Butiken i Ljungsbro har stängt.
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Alldeles intill lekpArken finns friluftsmuseets smådjur 
och ponnyklubbens hästar. De flesta av friluftsmuseets djur 
- getter, kaniner och höns - är av svenska lantraser, och ofta 
utrotningshotade. Museet hjälper till att bevara de här djur-
raserna för framtiden. Träffa Gotlandskaniner, Lappgetter och 
Kindahöns! En del av djuren har ungar som busar omkring i 
hagar och hägn. 

du kAn också lekA med trädjur i lekladugården vid Östra 
Torp. Hjälp till att plocka ägg, mjölka kon eller ta hand om 
hästen, grisen och de små kultingarna! Ett stenkast bort finns 
också Valla Minigolf, med två artonhålsbanor.

om mAtsäcken blev kvAr hemmA, eller glassuget blir 
stort, så finns nu ett café intill Lill-Valla, i Stratomtagården.  
Det är GelatoHouse, som tidigare hade en liten glasskiosk, 
som har öppnat ett större café, med möjlighet att sitta både 
inne och ute.

det nyA tuff-tuff-tåget smyger tyst runt lekparken.  
Det går på el, och det är därför det är så tyst! Tåget trafikerar 
nu en längre runda, med flera hållplatser utmed vägen.  
Till tåget köper man en dygnsbiljett som fungerar hela dagen, 
och med så många stopp man vill, enligt principen ”hop-on-
hop-off.” För den som vill åka mycket tåg finns det även en 
säsongsbiljett. Från midsommar kommer en guideslinga att 
höras i tåget som berättar om alla sevärdheter som tåget pas-
serar.

till sist en efterlängtAd nyhet i Odalmannens museum: 
i utställningen Traktormakt kan alla små (och stora) testa att 
ratta en riktig traktor på ett säkert sätt. Gå dit så får du se! 

Barnens Valla
Valla gård är barnfamiljernas bästa utflyktsmål! Här finns en sprillans ny lekpark, Lill-Valla, som trots 
namnet är Linköpings största, med mängder av spännande och utmanande lekredskap, inte minst 
den populära vattenleken, som ger lite svalka en varm sommardag. 
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Möt sommaren i en ny bil!
Vi finns på plats och visar delar av vårt utbud.

fordStore

Bonnorpsgatan 6 • 013-495 77 00 LKPG: Bonnorpsgatan 4 • 013-495 66 00
NKPG: Moa Martinssons gata 18 • 011-20 22 10

LKPG: Bonnorpsgatan 2 • 013-12 34 1
NKPG: Malmgatan 21 • 011-18 18 01

Nationaldagen
firar du med oss

på Valla Gård!

NISSAN QASHQAI

MITSUBISHI ECLIPSE CITROËN C4 CACTUS SUZUKI SWIFT

TUCSON S FORD MUSTANG
DIG-T 115 N-CONNECTA

CROSS 1,5T CVT 4WD BuSINESS PuRE TECH 110 AuTOMAT SHINE 1,0 T

Tucson 1.6 GDI Man. 6-vxl 2WD FASTBACK
Bränsleförbrukning blandad körning: l/mil:0,38–0,58. 
CO2-utsläpp g/km: 99–134.

Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 6,6 l.
CO2-utsläpp: 151 g/km

Bränsleförbrukning blandad körning 0,53 l/mil. 
CO2-utsläpp: 119 g/km

Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 l/100 km. 
CO2-utsläpp: 97 g/km.

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 7.5 l/100km, 
CO2: 175 g/km.

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 1,21 l/mil. 
CO-utsläpp:  270 g/km.

Följ oss på
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Kom alla glada och bada
(Text: Anna Charlotta Gunnarson)

Kom alla glada och bada!

Drar ner till storsjön med vårat gäng.

Jag vill ju simma i havet.

Jag vill ju va i en bassäng.

Sjön den är så varm.

Havet är så salt.

I bassängen finns det ingen fisk.

Jag vill ner i det blåå.

Kom alla glada och bada.

På ett, två, tre, halli, halli hallå!

Det luktar klor i bassängen.

Och sjön är mörk, det är svårt att se.

Havet är fullt av maneter.

Vad vi är knäppa alla tre.

Vi vill hoppa i,

Russin ska vi bli,

I havet, sjön och i bassängen,

För de är lika blå.

Kom alla glada och bada,

På ett, två, tre, halli, halli, hallå!

Vi är bollar
(Text: Klas Backman)

Vi är bollar, bollar, bollar
Ja, vi är bollar, bollar, bollar

Vi är bollar som studsar, bollar som studsar 
Boing, boing, boing - boing, boing, boing 
Kan du studsa som jag, studsa som jag?

Oj, oj, oj, oj
Oj, oj, oj, oj

Vi är fåglar, fåglar, fåglar
Ja, vi är fåglar, fåglar, fåglar

Vi är fåglar som flaxar, fåglar som flaxar Krax, 
krax, krax - krax, krax, krax Kan du flaxa som 

jag, flaxa som jag?

Oj, oj, oj, oj...

Vi är blommor, blommor, blommor
Ja, vi är blommor, blommor, blommor

Vi är blommor som växer, blommor som 
växer Upp, upp, upp - upp, upp, upp Kan du 

växa som jag, växa som jag?

Oj, oj, oj, oj...

Kan du studsa som jag?
Kan du flaxa som jag?
Kan du växa som jag?

Oj, oj, oj, oj...

Go Bananas
Be banana, be be banana
Be banana, be be banana

Peel banana, peel peel banana
Peel banana, peel peel banana

Chop banana, chop chop banana
Chop banana, chop chop banana

Mash banana, mash mash banana
Mash banana, mash mash banana

Eat banana, eat eat banana
Eat banana, eat eat banana

Go bananas, go go bananas
Go bananas, go go bananas

Sjung med Ayla
& bandet! 

Tumme-rap
Jag är tummen rund och god

Jag kan peka må du tro
Jag är lång och jag bär ring
Jag kan faktiskt ingenting

Jo det kan du lille plutt
du kan spela trudelutt!

Klappa händernaKlappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp)

Klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp)

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra

klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp)
Stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp, stamp)

Stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp, stamp)

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra)

stampa fötterna när du är riktigt glad. (stamp, stamp)
Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra,

knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. (knäpp knäpp)Säj hej, hej till vännen som sitter där. (hej, hej)
Säj hej, hej till vännen som sitter där. (hej, hej)

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra,

säj hej, hej till vännen som sitter där. (hej, hej)Gör nu alltihop när du är riktigt glad.
(klapp klapp, stamp stamp, knäpp knäpp, hej hej)

Gör nu alltihop när du är riktigt glad. 
(klapp klapp, stamp stamp, knäpp knäpp, hej hej)

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra,
gör nu alltihop när du är riktigt glad. 

(klapp klapp, stamp stamp, knäpp knäpp, hej hej)

Det sommarlovar jag
(Text: Anna Charlotta Gunnarson)

Jag ska ha mig ett riktigt sommarlov
Ett sommarlov med jordgubbar och glass och grädde på 

å Sol och bad och en himmel som är blå

Så blir det varje dag
För det sommarlovar jag

Kommer att bli bra
För det sommarlovar jag

Jag ska ha mig ett riktigt sommarlov
Ett sommarlov med grillad fisk och färsk halloumi på  

Se en padda som knappt ens orkar gå

Så blir det varje dag
För det sommarlovar jag

Kommer att bli bra
För det sommarlovar jag

Jag ska ha mig ett riktigt sommarlov
Ett sommarlov med mandolin och dans och sånger på  

Hela släkten har fest på våran gård

Så blir det varje dag
För det sommarlovar jag

Kommer att bli bra
För det sommarlovar jag
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MärK BarnEn När det samlas mycket folk på en plats är det lätt hänt att man kommer ifrån 
varandra. Se därför till att era barn har med sig telefonnummer till er så att de kan få hjälp att ringa er om ni 
tappar bort varandra. Scenen fungerar som uppsamlingsplats.
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Det här händer under dagen!
Det kompletta programmet för nationaldagsfirandet den 6 juni vid 
Borggården och i Friluftsmuseet Gamla Linköping. 

Firandet tar en sedvanlig start på Borggården, vid Linköpings slott. Sedan fortsätter vi i Frilufts-
museet Gamla Linköping med massor av olika aktiviteter för alla åldrar. Det blir både högtidligt 
och glatt, och vi hälsar alla Linköpingsbor och besökare hjärtligt välkomna!

Eventområde

Program för dagen

utställAre 
på årets 

nAtionAldAgs-
firAnde

BOrGGårdEn 
Huvuddelen av nationaldagsfirandet sker på Valla gård, vid 
pulkabacken. Nationaldagsparaden marscherar från Borg-
gården och gör en paus vid kapellet i stadskvarteren.  

11.15   Nationaldagsparaden samlas på  
  Borggården och spelar.

11.30   Nationaldagsparaden går från Borg- 
  gården tillsammans med Skolmusik  
  kåren och fanbärare.

VaLLa Gård OCH STadS- 
KVarTErEn, FrILUFTSMUSEET 
GaMLa LInKöPInG

10.30   Vid en ceremoni för särskilt bjudna  
  till Folkparksteatern i Friluftsmuseet  
  Gamla Linköping överlämnar Borg-  
  mästare Helena Balthammar en gåva 
  till dem som erhållit nytt svenskt 
  medborgarskap och är bosatta i  
  Linköpings kommun.

11:45  Folkungagillet dansar på dansbanan  
  i Stadskvarteren

12.00  Konferencier Ayla Kabaca hälsar   
 välkomna från scenen vid pulka-  
 backen Valla gård
                                    
12.30  Nationaldagsparaden anländer till   
 stora scenen

12.35- 13.00  Flaggutdelning och högtidstal av   
 Cecilia Gyllenberg Bergfasth. Av- 
 slutas med Sveriges Nationalsång.

13.00- 13.30  Sjung med Ayla och bandet!   
             
13.30- 13.50  Jazzgruppen ”Giant steps” och  
 sånggruppen ”Thiś n That” från Kultur  
 skolan  bjuder på stämningsfull musik. 

13.50- 15.00  PAUS från stora scenen. Ta del av   
 programmet på de andra scenerna 
 och besök alla aktiviteter och ut-  
 ställare på området!

15.00-15.30  Sjung med Ayla och bandet!

16.00  Tack för idag, trevlig sommar!

VaLLa POnnyKLUBB
öppettider 11.00-16.00
• Ponnyridning
• Käpphästhoppning
• Fikavagn & korvförsäljning

Detta händer också under dagen!

FrILUFTSMUSEETS BarnTEaTErSCEn  
I LILL-VaLLa

11.00-16.00 Välkommen till friluftsmuseets  
  barnteaterscen! 
  Häng med på sång-, teater- och  
  dramaövningar ledda av teater- 
  pedagog/skådespelare. Prova att  
  tvätta kläder, leka som förr i tiden  
  och missa inte charaderna, ”Hur  
  gör djur”. 
 
13.30   Se ett smakprov ur sommarens  
  familjeföreställning på Folkparksteatern,  
  ”Pelle Svanslös”.

vAllA 
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Med reservation för ändringar

FrILUFTSMUSEETS 
BarnTEaTErSCEn
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stAds  
kvArteren

buss
Stadsbuss 3, 12, 13, 18 och 19 
går till hållplats Gamla Linkö-
ping, gå sedan genom skogen 
till Valla gård.

bil
Parkera på universitetets 
parkeringar intill Valla gård, 
på den stora parkeringen 
vid stadskvarteren eller vid 
Cupolen.  Endast handikapp-
parkering på Valla gård! 
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wc

BIBLIOTEKET OCH MEdIEVErKSTad 
PaSSaGEn
Kom och prova på animerad film med Medie-
verkstad Passagen. Vi låter pappfigurer få liv 
och skapar ett gemensamt cirkusäventyr!
Kom till Bokbussen och läs, låna, pyssla!
Prova på att programmera våra små robotar  
eller bara häng hos oss en stund!

! MärK BarnEn När det samlas mycket folk på en plats är det lätt hänt att 
man kommer ifrån varandra. Se därför till att era barn har med sig telefonnummer till er så att de kan få hjälp 
att ringa er om ni tappar bort varandra. Scenen fungerar som uppsamlingsplats.

SCEn

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket 
stor och därför råder eldningsförbud i hela länet. Var gärna lite extra försiktig 
och uppmärksam under dagen.

!

dE Här FörEnInGarna Kan nI TräFFa UndEr daGEn: 
Tennisklubben SAAB, Linköpings kanotklubb, Linköpings fäktklubb, 
Linköpings tennisklubb, GF Nikegymnasterna, Klubb sk5lf Radio- 
klubben Östra, Linköpings judoklubb.
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Lekfull livesommar i Linköping!

Lego, livekonserter och lata dagar. Varför inte semestra i Linköping? 
Här är några axplock av allt roligt som händer i Linköping i sommar! 

En UnIK  
FaMILJEUPPLEVELSE

Lekte du med LEGO-bitar som barn?  
Vill du uppleva den nostalgiska leksaken i 
ett format som du aldrig sett den i förut?  

Då är ett besök på världsutställningen  
THE arT OF THE BrICK något för dig!   

Följ med på ett äventyr där 1 miljon LEGO-
bitar förvandlats till 80 fullstora magiska 

skulpturer och modeller. Inte nog med det, 
här finns utöver utställningen massvis med 
lekytor för barnen och gästspel av alla dess 

slag. Kolla in vår hemsida för mer info. 
Utställningen pågår mellan  

10 maj – 12 augusti.

WInnErBäCK  
På HEMMaPLan

Ingen mindre än Linköpingssonen Lars  
Winnerbäck rivstartar musiksommaren med 
turnépremiär på hemmaplan den 29 juni på 
Linköping arena. När Winnerbäck 2016 stod 
på samma Arena gick det faktiskt att ta på 
den magiska känsla som fyllde arenan, och 

sommaren 2018 är inget undantag. 

denna konsert får du
 bara inte missa!

hsb.se

KOM OCH FIRA NATIONALDAGEN MED HSB I VÅR 

NATIONALDAGSHÖRNA
Nationaldagen 6 juni kl. 10.00-16.00 i Valla. Kom och bli 
ansiktsmålad eller få en ballongfigur i fina gul/blå färger. 
För oss är det viktigt att bo bra. Kom och prata boende 
med oss. Vi ser fram emot att träffa dig! 

Ansikts-
målning och 

ballongfigurer
 i gul/blå 

färger

Håll koll på andra roliga tips för lata dagar och evenemang på  

www.visitlinkoping.se

KOnSErTKVäLLar I GaMLa LInKöPInG
Sensommaren bjuder på flera konserter i den anrika och nostalgiska Folkparks-

teatern i Friluftsmuseet Gamla Linköping under konceptet ”Live i Gamla  
Linköping”. Det blir tre härliga konsertkvällar i den omsvepande, stämningsfulla 
miljön där Nationalteaterns Rockorkester, Stiftelsen och Säkert! står för gunget. 
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FACIT: 1: X, 2: 2, 3: 1, 4: X, 5: 1, 6: 1, 7: 2, 8: X

?1.  I Sverige har vi ingen officiell nationalmaträtt, men Sr P3 korade förra året  
 den som lyssnarna ansåg borde vara det. Vilken blev det?
 1. Raggmunk     X. Sill och potatis      2. Kroppkakor

2.  nationaldagen firas delvis för att en svensk kung kröntes den 6 juni 1523.  
 Vilken kung?
 1. Carl XVI Gustaf     X. Johan III    2. Gustav Vasa

3.  Svenska flaggan är ju blå och gul. Men det finns ett annat land som har  
 samma färger. Vilket av dessa har samma färger?
 1. Ukraina      X. Rumänien      2. Jamaica

4.  En annan anledning till att vi firar den 6 juni är 1809 års regeringsform som  
 trädde i kraft det datumen. Men när slutade den att gälla genom att det kom en ny?
 1. 1899    X. 1974  2. 2003

5.  nu mera är nationaldagen en allmän helgdag. när blev den det?
 1. 2005     X. 2006     2. 2001

6.  den 6 juni 1654 abdikerar en svensk regent. Vilken?
 1. Drottning Kristina     X. Karl X Gustav     2. Ulrica Eleonora

7.  En känd svensk tennisspelare är född den 6 juni. Vilken?
 1. Mats Willander     X. Stefan Edberg     2. Björn Borg

8.  den 6 juni 1944 inleder de allierade invasionen av det nazikontrollerade Europa    
 genom landstigningen i normandie. Vad hette operationen?
 1. Operation Swordfish      X. Operation Overlord      2. Operation Europé

Vad VET dU OM VårT FIrandE?  

O n a L d a G S Q U I Z
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Antikbilklubben bildades 1961 som en ideell kul-
turbevarande sammanslutning för främjande av 
fordonshistoria. Klubben var med bland initiativ-
tagarna till bildandet av Motorhistoriska Riksför-
bundet, MHRF. Detta är en paraplyorganisation 
för ett stort antal veteranfordonsklubbar i landet 
och har sitt säte i Stockholm. I MHRF ingår idag 
178 klubbar som representerar nästan 100 000 
medlemmar. Tommy Petri från Antikbilklubben 
berättar.
   – Då, 1961, benämnde man i allmänhet alla his-
toriska fordon antika. Idag, ett halvt sekel senare, 
har vi en annan definition på vad som kan kall-
las antikt. Vi har ändå valt att behålla vårt anrika 
namn även om Antikbilklubben numera är en för-
ening som omfattar betydligt mer än vad namnet 
antyder. Under våra vingar samlas, förutom bilar 
även motorcyklar, lastbilar och bussar. Hos våra 
medlemmar finns en betydande del av 1900-ta-
lets bilmodeller representerade. Gemensamt är 
att fordonen är 30 år eller äldre.
   För att vara medlem i Antikbilklubben finns det 
inget som helst krav på att man måste äga något 
eget fordon. Det räcker alldeles utmärkt att dela 
intresset för fordonshistoria. Under Nationaldagen 
kommer dock inte bara Antikbilsklubben som 
visar upp bilar.
   – Utöver Antikbilklubben, som har många olika 
bilmärken att visa upp, så kommer fler märkes-
klubbar att delta för att visa just sitt märkes bilar. 

Förutom Antikbilklubben kommer även, Östgöta 
Sportvagnsklubb, MG-, Miata- och Mustangklub-
ben att delta.
   Det finns ett gott samarbete och stämning mel-
lan alla klubbar.
   – Här är det inte bara klubbmedlemmar som 
träffas utan här är det roliga att möta andra som 
kommer till vår utställning och är nyfikna på våra 
bilar och dess historia. Ofta kommer folk som på 
något sätt minns att någon inom familjen hade 
just en sådan här bil. Här finns mycket att se och 
här kan ni möta många klubbmedlemmar som 
gärna berättar om bilar och klubbar. Det är en trev-
lig samvaro med bilintresserade och dessutom ett 
riktigt nationaldagsfirande, säger Tommy.
   För dig som inte kan komma på Nationaldagen 
väntar andra tillfällen att träffa Antikbilklubben i 
sommar.
   – Det blir flera träffar. Som exempel kan vi 
nämna att vi i Antikbilklubben deltar i Linköpings 
Stadsfest den 25 augusti med en bilutställning. 
Och den 1 september har vi traditionsenligt ett 
rally - Östgötarundan. Alla klubbar har dessutom 
andra event under sommaren, passa på att fråga 
på nationaldagen, avslutar Tommy.

För mer info: www.antikbilklubben.se

Träffa Antikbilklubben

Under nationaldagsfirandet kommer du att kunna bekanta dig 
med riktiga gamla bilpärlor och klassiker eftersom  
Antikbilklubben har en ännu större visning än tidigare år.

TRäFFA  

Antikbilklubben
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www.blomstertorget.se
Ullstämma, Linköping. Tel 013-13 92 42.

Månd-fred 8-19. Lörd-sönd 9-18
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Vi ses på
Frilufts-
museum
Gamla

Linköping

Välkommen
till vårt tält
på National-

dagen!

Till alla
barn:

Välkomna till
oss och plantera

ett frö!

Välkomna
till oss
och fira!

Sommar-
ampel Ros i

kruka

Kryddor

Brudorkidé

östgötaodlad

KRAV

Nationaldagspris

Nationaldagspris

Välkommen
till vårt tält

Välkommen
till vårt tält

NationaldagsprisNationaldagspris
Välkommen
till vårt tält

Välkommen
till vårt tält
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Packa picknickkorgen 
med smakrika recept från 

Linköping 
Konsert & Kongress

Rosmarin &  
citronkryddad

Majskyckling 4 st a 160-170 g styck 

Citronzest + saft 

rosmarin

Salt o peppar

Smör

Värm upp stekpanna, tillsätt smör, lägg 
i kyckling och bryn till gyllenbrun yta. 
Krydda med citron, rosmarin, salt och 
peppar.
Grädda kycklingen på 160 grader tills den 
har en innertemperatur på 67 grader.  
Låt kycklingen vila tills den har uppnått 
en innertemperatur på 72 grader.

tabbouleh
2 dl bulgur grovkrossad

1 tsk salt

4 tomater i tärningar

1 gurka i tärningar

1 styck vårlök

2 dl hackad bladpersilja

10 stycken myntablad

4 msk citronsaft

1 dl olivolja

1 tsk salt

1 krm  kryddpeppar

1 krm svartpeppar

 
majskycklingfilé serveras med tabbouleh, 
skottsallad samt gurk- och myntayoghurt

skottsallad
ärtskott, babyspenat, ruccola, maché, röd 
mangold. 
Köp i lagom mängd, skölj salladen, servera.

Meny 4 pers

gurk- och myntayoghurt
2 dl turkisk yoghurt

1 st  gurka

10 st bladmynta

1/2 citron

2 msk olivolja 

Salt och peppar
Skala och kärna ur gurkan, skär i bitar Ta en 
bunke, tillsätt yoghurt, citron saft, tärnad 
gurka, olivolja, mynta, blanda ihop, salt och 
peppra. Smaka av och servera.

CORREN
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VÄLKOMMEN!
Vi från Corren är på plats i Valla kl 11-16. I vårt tält kan du tävla
och vinna priser och du som är prenumerant kan köpa biljetter,
böcker och annat till bra Merapriser.

Har du frågor, tips eller vill du bara komma förbi och prata lite
så är du också hjärtligt välkommen!

Kom och fira med oss!

UPPLEV MERA
Ladda för en sommar och höst med mycket läsning och nya upplevelser. På Mera finns massor av härliga erbjudande och några av dem kan du
prova på eller köpa i Correns tält på nationaldagen i Valla, Linköping. Öppet kl 11-16. Medtag värdebevis eller sms från www.corren.se/mera.
Ett värdebevis räcker till alla erbjudandena.

Skriv ut eller få som sms på www.corren.se/mera.

Exklusivt för Correns prenumeranter

Folk och rövare
i Kamomilla stad
50% rabatt
Ett härligt musikäventyr för hela familjen.
Massor av sång, skratt, bus och pyttelite
spänning. Söndag 30/9 kl 13 i Crusellhallen
i Linköpings Konsert & Kongress.

Merapris: 95 kr (ord: 195 kr)
Begränsat antal biljetter.

Upplev populära
Allsången i Kisa
25% rabatt
Tisdag 24/7 kl 19 i Hembygdsgården, Kisa.
Med: Jessica Andersson, Mathilda Lindström,
Tundra, husbandet och en hemlig gäst.

Merapris: 150 kr (Ord: 200 kr)
Barn under 15 år går in gratis.

Läs och lyssna
på 1 000-tals böcker
Fritt i 30 dagar
Gillar du böcker ska du inte missa detta Meraerbjudande från Nextory
– en digital ljud- och e-bokstjänst.
Kom till oss under Nationaldagen för att provlyssna och läsa. Här visar vi hur
tjänsten fungerar och hur du gör för att boka.
Läs mer och boka på www.corren.se/mera

PROV-
LYSSNA
HOS OSS!

Mer info och pris på dessa erbjudande på
www.corren.se/mera.

Picknickkorg, pläd
vinbag & böcker
20-50% rabatt
Vi laddar också med flera perfekta sommarpresenter. En härlig picknickkorg, pläd
och en smart kylbag för vin. Böcker (Carinas krönikor, Ljungsbroböcker, 60-talets
Linköping, Sveriges modernaste kommun och Flighttesting).



När du köper en ny bil vill vi att du slipper   
obehagliga överraskningar. Det låter självklart,  

men hos oss är det mer än bara ord.

Därför erbjuder vi två års garanti på begagnade bilar.  
En av marknadens mest generösa garantier.  
Hos oss finns alltid bilar med två års garanti.

Gör en trygg, smidig och lite  
smartare begagnataffär. 

 

Läs mer på rejmesbegagnat.se

2 ÅRS GARANTI

*Innan våra bilar finns till försäljning på rejmes.se passerar de  verkstaden för kontroll och iordningställande. 

Garantin gäller alla begagnade bilar som är upp till fem år gamla och har gått max 10 000 mil. 

Se våra öppettider på 

rejmes.se

NORRKÖPING 011-21 90 00 
Finspång 0122-64 19 00
Söderköping 0121-70 77 00
Valdemarsvik 0123-70 14 00 

LINKÖPING 013-20 35 00 
Tornby 013-35 57 00
Mjölby 0142-49 21 00
Åtvidaberg 0120-65 20 00 

ÖREBRO 019-30 17 00
Askersund 0583-56 11 00 
Hallsberg 0582-76 26 00  
Lindesberg 0581-76 23 00 

TRÄFFA 
OSS I VALLA 

DEN 6/6 


