17. maitale 2020

Gratulerer med dagen!
Denne vakreste dagen som betyr så inderlig mye for oss alle sammen!
Ingen annen dag i året i Norge er preget av så sterke tradisjoner som 17. mai dagen vi stort sett vet hva vi skal gjøre fra tidlig morgen til sene kveld. Vi feirer
og markerer med flaggheising, barnetog, sendinger i radio og TV, 17. maifrokoster, arrangementer på skoler, faste middagstradisjoner, venner og familie
som samles til fest.
I år brytes flere av disse tradisjonene – noen av dem for første gang siden 2.
verdenskrig. 75 år er gått siden Norge vant tilbake freden etter fem år med
okkupasjon. Endelig kunne det norske folk feire nasjonens fødselsdag i frihet.
Derfor var gleden 17. mai 1945 hemningsløs.
Slik er dagen rett og slett en ekte kjærlighetserklæring til våre fremste idealer
fred, frihet og likeverd. Vi feirer nasjonaldagen i ærbødighet og takknemlighet
til de som kjempet for Norges frihet.
Visst har vår frihet vært begrenset denne våren. Men hvor heldige allikevel vi er
som også i år kan feire nasjonaldagen vår – selv om rammene er annerledes enn
vi er vant til.
17. mai er dagen for de store ordene, de lange togene, de største flaggene,
festene og opplevelsene. Men hva gjør vi nå når ikke alt kan være så stort?
Martin Luther King Jr. sa engang at «når jeg ikke kan gjøre store ting, så kan jeg
gjøre små ting på en stor måte».
I år feirer og markerer vi kreativt, verdig og tilsynelatende smått, men likevel på
en stor måte.
Når Askerbarna ikke kan komme til Skaugum og møte vår kjære
kronprinsfamilie, så kommer kronprinsfamilien til barna. I år vandret de nedover
alleen på Skaugum i møte med fanebærere fra våre skoler, kor og korps. Alt
nøye regissert innenfor de nå så vel kjente smittevernreglene om god nok
avstand.
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17. mai er fremfor alt barnas dag. Og jeg håper alle barn i Asker kjenner glede
og tilhørighet i dag selv om det ikke blir tradisjonelt barnetog og samlinger på
torg og skoler. Jeg er sikker på at det uansett blir pølser, is og lek!
Mange musikanter har gledet seg lenge til 17. mai, og jeg kjente det bruste litt
ekstra innvendig da det ble bestemt at vi likevel heldigvis skal få høre korpsenes
toner fylle gatene – det er i alle fall en lyd som setter meg i høytidsstemning.
En vårlyd jeg har savnet denne måneden er lyden fra russen vår. Ja, mai har rett
og slett vært både litt farge- og lydløs uten de blå- og rødkledte innslagene rundt
oss. Men jeg er så imponert over hvordan ungdommen vår har forholdt seg til at
mange års forventning og forberedelser til russetiden ikke ble som ønsket og
forventet. De finner andre måter å glede seg og feire avsluttet skolegang på, og
sier heller sporty at de har en fest til gode!
Jeg ønsker den flotte ungdommen vår alt det beste på veien videre!
Til tross for en annerledes nasjonaldagsfeiring i år – gleden og takknemligheten
over landet vårt er like sterk.
Også uten de store menneskemengdene på torg og skoleplasser så er 17. mai
fellesskapets store dag. En dag da vi kjenner stolthet over hva vi er, hva vi har
og hva vi får til sammen.
Vi feirer grunnloven, et sterkt demokrati og en frihet som er få andre forunt.
En dyrebar arv fra maidagene i 1814 på Eidsvoll som vi forvalter ved å fortsette
å bygge og dyrke fellesskapet.
Og er det noe denne våren har vist oss, så er det at vi er helt avhengig av
hverandre. Vi har virkelig sett betydningen av å stå sammen som nasjon.
Det har vært en vår uten sidestykke, for landet vårt, ja for hele verden. Mange er
bekymret, for liv og helse, for seg selv eller sine kjære, og noen har opplevd å
miste noen de var glad i. Mange kjenner på mer ensomhet enn vanlig.
De økonomiske ringvirkningene av koronakrisen har også rammet Asker, med
permitteringer, konkurser og en hel del oppsigelser. For mange er livet og
hverdagen snudd på hodet, og vil være annerledes lenge.
Vi opplever usikkerhet, men har håp og tro på at lokalsamfunnet og nasjonen vår
kan komme styrket ut av krisen. Begrensninger tvinger frem andre måter å løse
utfordringer på, og det har vært fantastisk å være vitne til kreativiteten, evnen og
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viljen til å gjøre ting på nye måter, det store og oppriktige ønsket om å bidra –
her i Askerbygda vår.
Med færre aktiviteter og mindre reising har mange også fått kjenne på gleden av
komme tettere på sine nærmeste – mer tid til å være sammen med de man i
hverdagen kanskje tar litt for gitt. Jeg vet flere med meg har flotte turopplevelser
i sine egne nærområder, der man vanligvis pleier å haste forbi på vei til jobb
eller til butikken.
Selv om mange har det utfordrende, ser vi også i denne krisen at vi i Asker og
Norge er privilegerte. Vi har en stødig stat og gode sikkerhetsnett som støtter oss
både gjennom vanskelige tider og på veien videre.
Dessuten har vi hverandre. Honnørordene vi så ofte trekker frem i 17. maitaler,
har de siste ukene og månedene vist seg i praksis. Dugnad, fellesskap, å bry seg
om andre og verne om de mest sårbare.
Vi kan virkelig være stolte over bygda vår og menneskene her. Våre verdier;
nær, raus, modig og skapende beskriver oss godt i dagens situasjon – og jeg vet
de vil kjennetegne oss i årene som kommer.
For 138 dager siden ble vi et nytt kommunefellesskap. Vi planla en helt spesiell
17. mai i en helt ny kommune. Det ble en helt spesiell 17. mai, i et annerledes
land. Men vi feirer sammen – og engasjementet både for den tradisjonelle
feiringen, og det engasjementet som oppsto da vi skjønte at vi måtte feire
annerledes – det blomstrer i hele, vide Asker. Her må jeg bare benytte
anledningen til å takke alle dere som har tatt initiativ til alternative 17. maimarkeringer, og som sørger for feststemning og høytidelighet på så mange ulike
måter – tusen takk.
For det er viktig å feire. Og kanskje verdsetter vi også de normalene hverdagene
mer etter denne våren. Hverdager fylt med fred, frihet og likeverd.
Anne Cath Vestly forfatteren som i år ville fylt 100 år – og som tilbragte sine
barndoms somre i vakre Holmsbu sa det så enkelt og fint.
«Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr.»
Og når vi igjen søker i våre nærmiljøer for å finne det store i det lille, kan vi
rusle forbi den lille husmannsplassen bak Tveter gård på Sem; Mobråtan, der
mormor og de åtte ungene ble spilt inn, og kanskje kommer gamle eller nye
eventyr tilbake til oss som inspirasjon for nye hverdager.
3

I dag er det høytid og feststemning. Når flaggene vaier over Askerbygda kjenner
jeg meg takknemlig for at i Asker har vi de beste forutsetninger for gode
hverdager – og for festdager.
Gratulerer med dagen, Asker!

(Siden talen ikke kunne holdes på Asker torg dette året, ble den filmet og delt i
kommunens kanaler)
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