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Sveriges Nationaldag 

Michael Moorgrove 

Fanborgen den 6:e juni 

 

Bakgrund 

Historiskt har alltid Livgardet och Sveagardesföreningen haft en framskjuten position på 

Nationaldagen den 6:e juni. Även LOV, Livgardets Officerares Veteranförening, har ställt 

upp med personal i ”festtåget”. Festtåget marscherar från Kungsträdgården via Strandvägen, 

Djurgårdsbron upp till Solliden på Skansen för att med andra föreningar i tåget blida en 

”fanborg” som inramning till det TV-sända nationaldagsfirandet. Livgardets Dragoner sluter 

upp som beriden eskort för kungafamiljen som anländer i samband med TV-sändningen i 

SVT kl 20.00.  

Uppslutningen har de senaste åren varit i stigande från att ha varit lite ”utmattat”. Vi siktar på 

att bli en ”pluton” från Livgardets kamratförening som för fanorna, den svenska och 

Livgardets kamratförenings nya fana och standar, upp till Solliden. Rekstyrka har utgått 

tidigare och förövat, rekat genomförandet, enligt särskild order till dessa. 

Arrangemanget för Livgardets kamratförening 6 juni 2018 

Vi samlas i Kungsträdgården kl 1600, i nordöstra hörnet av Karl XII:s torg, korsningen 

Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan.  

Vi avmarscherar kl 1630, då i täten av hela festtåget tillsammans med Fältpiparkåren, under 

svenska fanan, föreningsfanan och standar till Solliden på Skansen. Väl där intar vi plats i 

”Fanborgen” enligt rekognosering. Avlösning i bärandet/framförandet av fanan sker löpande 

under marschen upp till Solliden.  

När vi kommer upp till Solliden finns reserverade sittplatser i allra bästa läge för de som 

deltar i festtåget. Då föreningen går i täten får vi också de bästa platserna. 

Efter ceremonin på Sollidenscenen och den tv-sända show som genomförs med kända artister 

och kungafamiljen i publiken, går vi till ett närbeläget näringsställe där föreningen bjuder på 

något enklare att förtära och en öl eller två att skölja strupen med. De som varit med under 

senare år har verkligen uppskattat arrangemanget på Solliden.  
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Tid: 2018-06-06, 16.00 till cirka 21.00 

Plats: Kungsträdgården - Solliden 

Utrustning: Mörkblå kavaj med Livgardets Kamratförenings blazermärke anbringat, vit 

skjorta, föreningsslips (de gamla ännu så länge) samt grå byxor.  

Anmälan till detta arrangemang sker senast 1 juni  

Notera att alla föreningsmedlemmar som kan och vill delta är välkomna!  

 

Michael Moorgrove 

Livgardets kamratförening, Fanborgsansvarig 

Anmäl här>> 
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