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Nationaldagshälsning 6 juni 2020 
 

Idag skulle vi ha hälsat nya medborgare välkomna och firat vår nationaldag i samband med 

medeltidsmarknaden i Husby Långhundra. 

 

Tyvärr befinner sig världen mitt i en epidemi och distansmöten har fått sitt stora genombrott. 

 

Det sägs ibland att social distansering är det normala i Sverige redan före pandemin. Jag tror 

att vi alla har märkt att den distansering vi nu går igenom är något helt annat än det reguljära 

avstånd som vi håller under normala omständigheter. 

 

Jag vill tacka oss alla för de insatser och det ansvar vi tar för att ta oss igenom detta på ett så 

bra sätt som möjligt. 

 

Så småningom ska vi återstarta samhället och positionera oss i det nya normala och kanske ta 

tillvara en del av det vi har lärt oss under den här tiden. 

 

I normala fall hade någon av alla Knivstas körer avsluta firandet. Idag blir det inte så men jag 

läser ändå upp en strof av Verner von Heidenstam. 

 

”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, 

vår längtans bygd, vårt hem på jorden! 

Nu spela skällorna, där härar lysts av brand, 

och dåd blev saga, men med hand vid hand 

svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.” 

 

Vi befinner oss vid vår egen skald Olof Thunman utanför Särsta Wärdshus. Han har ju skrivit 

Upplandssången, och den inleds så här:  

 

”Här ligger landet, 

landet med ära,  

sagornas minnenas, löftenas trakt. 

Hembygd, din fana glada vi bära, 

fladdre hon högt emot skyarnas jakt! 

 

Sjung den som kan det, 

här ligger landet, 

Uppland, vår hembygd med skördar och järn.” 

 

 

Ha en trevlig nationaldag! 

 
Klas Bergström, kommunfullmäktiges ordförande 
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