Flaggheising kl 1800

Trontale - Finnskogdagene 2020.
Ærede President, Statsråder, Republikkens innbyggere, tilreisende,
Borgere og alle andre gjester.
Det er en glede å ønske alle velkommen tel årets Finnskogdager – vårt 50
års jubileum.
Det er jo alltid skikkelig stas, og veldig spesielt å ha 50 års lag – og denne
gangen også. Men mer snodig 50 årslag skal man lete lenge etter.

Republikkens regjering hadde planer for tidenes 50 års lag, hvor
rekordåret 2019 bare var vorspielet. Men slik gikk det ikke.
Vi skal sende våre tanker til de som har hatt det problematisk og
utfordrende. Vi skal være glad for at konsekvensene ikke har blitt større
enn da faktisk kunne blitt. Og vi skal være ansvarlige overfor Finnskogens
næringsliv, kulturliv og innbyggere ved å gjennomføre årets
Finnskogdager på en måte som setter alvor og ansvarlighet i førersetet.
Det skal vi gjøre, men vi kan også velge å opprettholde Finnskogdagenes
særegenhet, pågangsmot og innsats, med en stor porsjon glimt i øyet.
Vi har valgt og ikke avlyse, egentlig bare for å markere at vi ikke gir oss –
vi har programmet klart for neste år allerede, og det kommer til å bli
tidenes beste Finnskogdager – det er vi i regjeringen sikker på.
Vi styrker regjeringen med 2 nye ministre. Det gjør vi fordi situasjonen
krever handling på flere plan, og det er en glede for meg som
statsminister å kunne annonsere følgende:

Statsministerens førstekjærring, Aina Slaastad, har blitt utnevnt til
regjeringens HMS minister. Det betyr Helse, Moro og Sosial-minister. Det
trenger regjeringen, og ministeren har allerede utarbeidet forslag til
republikkens mer langsiktige smitteverns-tiltak. Det skal øyeblikkelig
ministeren selv få presentere.
Ny ungdomsminster, Ida Johanne Holen, er utnevnt, og hun er faktisk
den eneste i regjeringen som ikke inngår i den Norske stat sin høyrisikogruppe – bare det er jo etter sikkert tegn på vi trenger en
ungdomsminister. Som ny minister har også hun noen nye planer som
skal presenteres.
Så da overlater jeg ordet først til våre nye HMS-minister:
•

Presenterer ny Alcoback og hjemmekontor, der dårlig dekning hos
noen kan innebære andre aktiviteter….

Så er det vår nye Ungdoms-minister:
•

Hjemmekontor er en utrolig mulighet for vekst og utvikling på
Finnskogen. Skal Finnskogdagene feire 100 år må vi ungdommer ta
ansvar, og benytte denne isolasjonen til noe konstruktivt…..

Da takker jeg for gode innspill, og det er viktig og informere om at vi nå
har 100 % likestilling i regjeringen i republikken Finnskogen, så der er det
svært mange som har noe å lære av oss her inne på Finnskogen. I mangel
på vanlig oppmøte av Finnskogens borgere, ber jeg derfor de som er her,
samt hele regjeringen om å applaudere for våre nye ministre.

Krisepakke – et kjent begrep, som også vår egen regjeringen har
jobbet hardt med. Vi diskuterte mange muligheter får å sikre at Nordmenn
som skulle på ferie – tok veiene innom Finnskogen. Vi diskuterte blant
annet:
•
•
•
•

En myggfri juli-måned i Svullrya,
Smitteverns-rensning ved at alle tilreisende måtte svømme over
Rotna for å komme inn i Republikken,
Produksjon og utdeling av 4 dl alcobac (les hjemmebrent) til alle
borgere av Republikken Finnskogen.
Starte neverfletting av smittevernsdrakter og munnbind.

Men etter mye frem og tilbake, fant vi ut at den beste krisepakken måtte
bli markedsføring av Finnskogen og Svullrya som helhet. Derfor ser dere
en dobbelt-annonse i dagens aviser, og denne har vi nå kjørt 2 ganger –
så vi håper dette kan bidra til at det kommer mange besøkende til
Finnskogen i sommer også, og at hver og en ivaretar de retningslinjer som
gjelder.
Dette tror vi også er god markedsføring til neste år, og vi håper det bidrar
positivt til nærings- og kulturliv på Finnskogen nå i sommer.

Finnskogen Natur & kulturpark – er regjeringens nye partner, og vi
skal formelt sett inngå en avtale rett i etterkant av denne trontalen.

Som statsminister har det blitt en vane å si: Jeg tror vi satte
publikumsrekord i antall besøkende i fjor, og nå tror jeg at vi kan si at vi i
sommer også setter ny rekord, men det er i motsatt ende av skalaen.
Det tåler vi som en robust arrangør, og Finnskogens borgere som har
vært her siden 1600 tallet – tåler selvfølgelig en sommer uten «livet i
hverdagen» på Finnetunet.
Men likevel – neste sommer, da skal Finnskogen markeres på en måte vi
ikke har gjort tidligere. Det blir mye tradisjonelt, men det blir også noe
helt nytt. Vi skal ha Finnskog-kavalkade (les 50 års underholdning på 2
timer) Fredag kveld på Finnetunet, og vi skal arrangere regionens eller
landets største retro-treff på søndagen. Da skal hele Svullrya tilbake til 70
åra.
Da inviterer vi folk fra våre naboland Norge, Sverige og Finland til å
komme til Svullrya med kjolen, buksene, bilen, båten symaskinen,
parasollen, traktoren, kjølebagen, barnevogna, motorsaga, hagemøblene,
kaffekjelen, mopeden og alt annet som setter Svullrya 50 år tilbake.

Vår evige President – Åsta Holth, ville nok synes at denne 50 års
feiringa rett og slett ble «bedrøvelig», men samtidig ville hun helt sikkert
at regjeringen skulle gjøre det som var best for Finnskogens borgere.

Stedsutviklingsprosjektet, som også var tema i fjor gir stadige nye
resultater, og Grue Kommune er flinke til å gjennomføre på dette
området. Nå har det skjedd en rivende utvikling i myrkunnskap rundt
«Svullrya-tjennet», det er ryddet og rensket, og skal ferdigstilles så snart
maskiner kan fullføre jobben (til vinteren).

Nytt i sommer er at Finnskogparken åpnes med et nytt konsept, noe de
selv kaller «Før i Væla». Det anbefales et besøk dit for å bli kjent med
utviklingen lengst nord i sentrum av Svullrya.
Jubileum nå i sommer er ikke hvilket som helst jubileum. Det har seg slik
at Republikkens eget flagg feirer 35 års jubileum. I tillegg har regjeringen
mottatt henvendelser fra det offisielle Norge, og republikkens flagg også
kan benyttes ved Norges offisielle bygninger. Det å få en slik henvendelse
er en anerkjennelse i seg selv, så den jobber vi med – og skal gi
tilbakemelding i løpet av høsten. I tillegg til det har vi kartlagt at
Gamleskolen er 100 år i år, og det er ikke mange skoler med den alderen
som har full aktivitet enda, selv om det ikke er vanlig undervisning.

Siden tidligere President av Finland, Urho Kekkonen besøkte
Republikken Finnskogen allerede i 1970, er det jo synd at dagens Finske
president ikke kan komme hit 50 år etter sitt første besøk. Men smitteverns-situasjonen har bidratt til at vi må redusere arrangementet til et
minimum i år, så får vi heller satse på besøk mye storfint besøk neste
sommer.

Regjeringen i Republikken Finnskogen, prøver å få markedsført
Republikken Finnskogen og hvor fint det er her. Til og med
generalsekretæren i den Norske Turistforeningen, Dag Terje Klarp Solvang
har satt sin signatur på at «Finnskogen er helt fantastisk, det må
oppleves» Og det har han jo helt rett i…

Avslutningsvis, nå da republikkens eget flagg vaier øverst på
flaggstangen ønsker vi at alle skal hygge seg, benytte helga til og få seg
god mat og drikke, og la seg underholde av alle de aktiviteter som er. For
eksempel kan de som har fått kjenne på mye innetid den senere tid –
benyttes årets Gottlunds-marsj til en oppfrisker på fysikken

– men husk og ta vare på hverandre og følge de retningslinjer som er
satt.
Før vi avslutter helt, vil vi i regjeringen også ønske velkommen til firing
av flagg her på scenen søndag kl 18:00.
Ha en fortreffelig, hyggelig og morsom helg, uansett om vi har tonet
ned, så ønsker jeg herved alle velkommen til Finnskogdagene 2021 !

