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17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2021
På bakgrunn av sentrale føringer og tilpasninger til korona-situasjonen vil årets 17. mai få en  
tilsvarende gjennomføring som 2020.

Med bakgrunn i dette vil følgende arrangementer bli gjennomført på nasjonaldagen. 
Vi oppfordrer alle til å følge arrangementene som livestreames på Facebook – 17. mai 2021 Hvaler

De som har anledning hilser bilkortesjen der den kommer. Med ønske om en god 17. mai til alle.  
Lag en god 17. mai der du er og ta vare på hverandre!  #altblirbra

Kl. 08.00 Nasjonalsang og flaggheising ved Rådhuset 
 Hvaler Musikkforening og ordfører hilser dagen
Kl. 08.15 Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl med 
  Hvaler musikkforening. Korpsmusikk på dekk. Publikum hilser fra land
Kl. 09.00 Bekransning av Sjømannsmonumenetet ved Spjærøy kirke. 
 Hvaler trivselskor og elever fra Åttekanten skole deltar
Kl. 09.45 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke.  
 Hvaler musikkforening, tale ved Sjømannsforeningen ved  
 Alexander Hermansen og elever fra Floren skole deltar
Kl. 10.15 Friluftsgudstjeneste på tusenårsstedet ved Hvaler kirke.                         
 Hvaler menighet og Hvaler musikkforening deltar.
Kl. 10.45 Nasjonalsang ved elever fra Floren og Åttekanten skoler. Tale for dagen 
 ved elever fra Hvaler ungdomsskole. Kun streaming
Kl. 10.55 Bilkortesje med musikk og overraskelser på følgende steder på Hvaler:
 Kl. 10.55 Kirkeøy (fra kirken, Prestegårdsskogen, Hvileberget til torget)
 Kl. 11.40 Skjærhalden torg/brygga – Bilkortesjen hilser Båtkortesjen i vei 
    med korpsmusikk – Skolekorpset deltar
 Kl. 12.00 Bilkortesjen fortsetter langs 108 til Rød, Asmaløy
 Kl. 12.15 Rød (Bernhardsmyra, Tømmerholtet, Rødsfjellet)
 Kl. 13.00 Bilkortesjen ankommer Dypedalåsen. Nasjonalsang og  
 korpsmusikk. Overlevering av blomster til beboere. Skolekorpset deltar
 Kl. 14.00 Skjelsbu ved Bygger’n over Norderhaugsveien til Ødegårdskilen
 Kl 14.30 Bratte Bakke – Hauge til Utgårdskilen

ALT VIL BLI LIVESTREAMET
Endringer i programmet kan forekomme

Forsiden er tegnet av: Mia Meyer ved Floren skole.
Dette er vinnertegningen i en konkurranse blant elevene på 6. trinn i Hvaler.



Bilrebusløp for hele familien
– fyll bilen og møt opp!  

Oppmøte mellom kl. 11 og 12 på parkeringsplassen ved Hvalerhallen.



Enda en gang feirer vi 17. mai uten tog med korps-
musikk, men med syttendemai-klare og spilleglade 
musikanter, flagg og folk ikledd finstasen langs vei og 
på boligfelt. Pandemien skal på ingen måte forhindre 
oss fra at det er Norges fødselsdag vi markerer, -og feir-
er på en noe spesiell måte i dag. Vi kan spise is og pøls-
er, vifte med små og store flagg, blåse i liksomtrompeter 
og avfyre en og annen kinaputt. Da blir det liksom litt 
syttendemai-preg over det hele likevel. Coronaen skal 
ikke få overskygge at dette er dagen over alle dager for 
oss her i landet.

Men i alt det som i sin tid skjedde på Eidsvoll, må vi 
huske på en litt, og absolutt hvalervridd markerings- 
trengende dato. Og datoen er tre fattige dager før den 
store nasjonale dagen, nemlig den 14.mai.

På den dagen, for 50 år siden, skjedde det noe stort 
som skulle snu nesten opp ned på øysamfunnet vårt. 
Det som skjedde denne dagen, presis klokka 18, er noe 
veldig mange av oss husker med stor glede og forvent-
ning. Hvordan ville vårt lille, litt isolerte øysamfunn 
reagere på det som skulle skje nettopp på denne dagen? 
Ville det skje en omveltning som nærmest kunne minne 
om en revolusjon? Og ville Hvaler fortsatt være det 
idylliske samfunnet det til denne datoen hadde vært? 
Hovedscenen for evenementet lå riktignok ikke innen-
for kommunegrensa, snaue 400 meter fra den. Men ak-
kurat det gjorde den kommende hendelsen ikke mindre 
spennende av den grunn.

Stedet var Kjøkøy, nærmere bestemt på den delen av 
øya som egentlig heter Putten. Her hadde det i et par 
års tid pågått et arbeid, utført av ingeniører, jernbindere, 
forskalingssnekkere og betongarbeidere. Det flotte re-
sultatet av deres nitide arbeid sto der som et slags mon-
ument over politiker-samarbeid på flere fronter og med 
økonomisk velvillighet fra kommuner, fylke og stat. 
Og resultatet, ja det er Puttesund bro. En bro mange av 

oss kaller porten til Hvaler, til tross for at den ligger i 
nabokommunen. Uansett er den et praktfullt byggverk, 
som i noen få kjøresekunder gir oss et fantastisk skue 
over store deler av hvalerarkipelet.

Men tilbake til 14.mai 1971. 50 år tilbake, en stor folke-
fest for alle med hjerte for Hvaler. Ingen forskjell om 
du var fastboende eller hytteeier, det ble å møte opp 
på østenden av brua. Det var det strukket et silkebånd 
i nasjonalfargene tvers over veien. På den ene siden 
sto Kråkerøy skolekorps, fylkespolitikere og folk fra 
nabokommunene. Skolekorpsene fra Hvaler befant seg 
på den andre siden sammen med hvalerfolk av alle kate- 
gorier. Skal en tro avisene rett, var det en del tusen men-
nesker som hadde møtt fram for å overvære dette his-
toriske øyeblikket. Om ikke tusener, så i hvert fall hun-
drevis. Klokka ble 18 og fylkesordføreren klippet over 
silkesnora. Anført av musikanter fra nabokommunen og 
Hvalers egne blåkledde marsjerte flere hundre, nærmest 
høytidsstemte fotgjengere, på det flotte byggverket som 
fra da av knyttet kommunen vår til resten av Norge og 
verden forøvrig. Men det er viktig å presisere at det bare 
var Vesterøy og Spjærøy som på denne dagen skulle 
kunne nyte dette godet fullt ut.  Asmaløy ble knyttet til 
fastlandet den 27.november 1971. Først den 2.oktober 
1989 ble også Kirkøy knyttet til fastlandsnorge.

Alle innbudte, skal vi kalle dem notabiliteter, ble hentet 
av busser og kjørt til Åttekanten skole. De fikk passere 
gratis, selvfølgelig. De fleste av de «vanlige» trafikan-
tene fikk også gå gratis inn i Hvaler. Billettøren var nid-
kjær i tjenesten, og enkelte som somlet litt før de kom 
fram til kiosken, ble faktisk avkrevd avgift allerede en 
halv time etter denne historiske innvielsen.

På Åttekanten ble det arrangert folkefest, med taler, 
blomster, takksigelser og bevertning. Og taffelmusik-
ken sto selvfølgelig skolemusikanter fra både Floren og 
Åttekanten for.

Lørdag 15.mai kunne Demokraten meddele: «Vei-åp-
ning med høytid og folkefest i strålende mai-vær. Hun-
drevis av mennesker hadde funnet veien til Putten, hvor 
den offisielle delen av åpningen fant sted. Allerede på 
åpningsdagen ble det innkassert 6898 kroner fram til 
midnatt.»

Puttesund bro 1971



SANG TIL BEKRANSNING VED 
MONUMENTENE

Den norske sjømann
Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd;
hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann,
hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann.
På tokt og hjemme her, ved sund og skjær og fiskevær
han har sin Gud i sinn og setter livet inn,
han har sin Gud i sinn og setter livet inn.

Men vesle fiskerbåt har båret frem så mangen dåd
av mot og herlig kløkt, skjønt aldri den blev trykt,
av mot og herlig kløkt, skjønt aldri den blev trykt.
Og mangen sjømanns liv fikk dødens krans av tang og siv,
som burde hatt i gull sitt navn blant kjempekull,
som burde hatt i gull sitt navn blant kjempekull.

Hurra for dem i dag som farer under norske flagg!
Hurra for losen som dem først i møte kom!
Hurra for losen som dem først i møte kom!
Hurra for dem som ror sin fiskebåt på hav og fjord!
Hurra for alles lyst vår skjæromkranste kyst,
Hurra for alles lyst vår skjæromkranste kyst!

Hvaler -sangen
Hvaler vår hjembygd, vår egen, vår kjære, 
du som bygget før sagaens tid. 
Alltid du eier vår kraft og vår ære, 
alt hva vi vant gjennom lengsel og strid. 
Øyene ligger som sydhavets perler. 
Bølgene plasker og slikker mot strand. 
Sjøfugl og landfugl fra måke til erler 
bygger seg reir i din mose og sand.

Tvers gjennom uvær med regndriv og 
mørke, piler det båter med teiner og garn.
Fiskerens hyre får slett ikke tørke. 
Her må det kjempes for kone og barn.
Hjemmene bygget blant sagntidens grave, 
ligger og lyser bak holmer og skjær. 
Stolteste dåd som ble øvet på havet, 
fødtes av drømmer i stuene her.

Lunt innved granskogens susende grener 
ligger det eldgamle, hellige hus.
Her hviler fedrenes støv under stener, 
skjermet av skogen mot bølgenes brus.
Herfra gikk slektenes sukk mot det høye. 
Her ble de knyttet, de helligste bånd,
her fødtes håp og her dugges vårt øye, 
her taler taushet om fedrenes ånd. 

Tekst: Knut Vadla   
Melodi: Arne Nilssen



 SANGER TIL GUDSTJENESTEN

GUD SIGNE VÅRT DYRE 
FEDRELAND

Gud signe vårt dyre fedreland 
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand 
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma!

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd, 
til groren ein gong er mogen!

Tekst: Elias Blix   
Melodi: C. E. F. Weyse

FAGERT ER LANDET

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav, 
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud; 
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Signa då, Gud, vårt folk og land, 
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærleg arbeidshand, 
signa vår åker med grøde!
Gud, utan deg den vesle urt 
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver du oss ljoset og livet!

Tekst: Anders Hovden
Melodi: Melchior Vulpius



DET GÅR ET FESTTOG GJENNOM LANDET

Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge, 
med hurrarop ifra syd og til nord.

Refreng: 
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.
 
Den store dagen vil vi feire. 
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

Refreng:  
Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Refreng:  
Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Tekst: Grethe Myhre Skottene
Mel../Arr.: Carl-Andreas Næss



JA VI ELSKER DETTE LANDET
Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem,
elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor,
og den saganatt som senker 
drømme på vår jord. 
Og den saganatt som senker, 
senker drømme på vår jord. 

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet, 
så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet, 
det av nød til seir.
Også vi når det blir krevet, 
for dets fred slår leir!
Også vi når det blir krevet, 
for dets fred, dets fred slår leir!

#altblirbra


