
17. mai 2022 Hvaler



17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2022

Kl. 08.00 Flaggheising ved Rådhuset 
Kl. 08.15 Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl.  
 Korpsmusikk underveis!
Kl. 09.00 Bekransning av Sjømannsmonumenetet ved Spjærøy kirke. 
 Hvaler trivselskor elever fra 3. og 7. trinn ved Hvaler barne- og  
 ungdomsskole deltar
Kl. 10.15 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke.  
 Hvaler musikkforening, tale ved Sjømannsforeningen ved  
 Elisabeth Tøtte Hansen og elever fra 3. trinn ved Hvaler barne- og  
 ungdomsskole deltar.
Kl. 10.35 Friluftsgudstjeneste på tusenårsstedet ved Hvaler kirke.                         
Kl. 11.05 Barnetoget går fra Hvaler kirke, ned Storveien til torget, videre opp løkka,  
 bort Prestehavna og Storveien tilbake til torget.
Kl. 11.50 Arrangement og tale for dagen på Skjærhalden torg.
 Hvaler musikkforening spiller, elever fra skolene deltar med  
 tale, sang og annet. 

Kl. 13.30 Markering av dagen på Dypedalåsen bo- og behandlingssenter.
 Hvaler musikkforening, ordfører Mona Vauger og elever fra  
 5. trinn deltar med sang og blomsterutdeling.

Kl. 13.00-15.30 FAU inviterer til feiring av nasjonaldagen ved Hvalerhallen.
 Ta gjerne med noe å sitte på. Kontantsalg og VIPPS!

 • Salg av grillmat, brus, is, kaffe og kaker
 • Leker for barna
 • Loddsalg
 • Kl. 13:00 åpning ved FAU-leder
 • Kl. 13:30 underholdning fra scenen
 • Kl. 14:00 underholdning fra scenen
 • Kl. 14:15 dukkevogn- og trehjulsykkeltog ledet av 
  Hvaler musikkforening
 • Kl. 15:00 loddtrekning

Forsiden er tegnet av: Ella Sørensen.
Dette er vinnertegningen i en konkurranse blant elevene på 6. trinn.



SEND OSS DITT 17. MAI BILDE
Tar du et blinkskudd i løpet av nasjonaldagen, send det gjerne til oss!

Husk å skrive hvem som er på bildet og hvor det er tatt. 
Vi legger ut bilder fortløpende på vår facebookside, 

http://www.facebook.com/kulturhvaler 

De beste bildene premieres! 
Bildene kan sendes til 

kulturhvaler@hvaler.kommune.no

17. mai komiteen takker 6. trinn for bidrag til årets program.
Disse er tegnet av:
Aurora, Frida, Annicken, Denice, Leona, Marie, Andreas, Sander, Silje, 
Helene, Herman, Ronaz, Josefine, Oskar, Sirin, Alex og Hylton

De øvrige tegningene vil dere kunne se på facebook.com/kulturhvaler



Når syttende mai nærmer seg, går tankene gjerne til-
bake til barndom og skoletid. En tenker på hva de første 
skoleårene gjorde med oss, hva vi opplevde og hvordan 
enkelte høydepunkter gjorde et stort og uforglemmelig 
inntrykk på oss.
 
Naturlig nok var den største dagen syttende mai, med 
flagg, tog, smørbrød med eggerøre, solo og masse is. 
For ikke å glemme potetløp, pølsehopping, 60-meter 
og avsynging av nasjonalsang og andre mindre kjente 
verker.

Som en god nummer to, kan en vel si at skoletur kom. 
Ikke bare en enkel utflukt til Guttormsvaugen eller 
Langekilstranda. Vi fikk også med oss en tur til sjøs.  
I ei lita snekke ble vi fraktet ut til skoleskipet Christian 
Radich, som hadde ankret opp i nærheten av Seilø. Det 
som huskes fra en slik tur, var nok utdeling av deilige 
drops. Vi fikk to hver, og dropsene var ikke produsert i 
Norge. Noe som resulterte i bedre og lengre smak. Dette 
var muligens bare noe vi innbilte oss. Men en skoletur 
til området rundt Seilø var liksom ikke noe stort for oss 
som anså at dette var en plass i nabolaget. Snekketuren 
var hyggelig den Uten noen form for redningsutstyr, 
i en åpen snekke på 21 fot, var stemningen på topp.  
Vi slapp i hvert å lese og skrive den dagen.

Ikke et vondt ord om Christian Radich og den åpne 
snekka. Likevel, størst av alt var to skoleturer med 
destinasjon langt utenfor Hvalers kommunegrense. 
Den ene turen gikk til Tistedal med buss. Videre var 
det D/S Turisten som via Brekke sluser brakte oss til 
Ørje. Under turen spiste vi deilig lapskaus. Bussene 
ventet på oss ved brygga i Ørje. For kuriositetens skyld 
ble sjåførene enige om å kjøre inn mot grensa til «søta 
bror». For å kunne snu, måtte begge bussene halvveis 
rygges inn i Sverige. Det resulterte i nærmest kamp- 
situasjoner for å komme seg til den delen av bussene 
som da var i nabolandet. Dette for å kunne slå fast at 
alle hadde vært en ørliten tur i Sverige.

Turen til Stavern og Minnehallen noen dager før  
sommerferien i 1952, er nok den turen som har festet 
seg best i minnet. Vel 30 elever fra 1.-2.- og 3.klasse, 
samt omtrent like mange mødre satte hverandre  
stevne på Hestehella, tidlig en junimorgen. Der lå det 
to skøyter som skulle frakte oss til Fredrikstad. Og det 
gikk akkurat etter oppskriften. Elever, mødre og lærer 
kom trygt til byen, nærmere bestemt Blomstertorget. 
Der sto to busser og ventet på det forventningsfulle 
hvalerfolket.

Det ble litt tumultaktig når alle skulle inn i bussene 
på en gang, og at alle ville ha den beste plassen ved 
vinduet. Dette gjaldt ikke bare elever, men også de litt 

mer tilårskomne. Læreren og reiseleder fru Johannesen 
meglet etter beste evne. Hun forsikret at alle kunne 
trøste seg med at plassene skulle byttes underveis. Ikke 
bare en gang, men både to og tre. Da roet gemyttene 
seg.

Reisen var delt inn i tre etapper. Først med båt fra Heste- 
hella, deretter med buss til Moss og for der å gå om bord 
i fergen til Horten. Båter var vi vant til, men ikke til 
en så stor som Bastøfergen. Dessuten var det restaurant 
og kiosk om bord, og disse måtte jo besøkes. Dermed 
begynte allerede her pengene å rulle. Men noe måtte en 
jo finne på i de 45 minuttene overfarten tok.

Vel framme i Horten kunne fru Johannesen fortelle 
at det ville bli en stopp til før Stavern. Hun ville at vi 
skulle besøke Borre kirke. En slektning av henne sto 
for guidingen. Heldigvis, mente mange av oss, skulle 
ikke omvisningen bli for omfattende og lang. Kirken er 
gammel, fortalte guiden. Han visste ikke helt alderen, 
men han kunne fortelle den ble bygget på 1100-tallet.

Endelig, for oss i hvert fall, var omvisningen over. 
Dermed entret vi bussene for tredje gang, med nok et 
setebytte. Og det var alle fornøyde med. Turen kunne 
nå fortsette mot Stavern. Den turen skulle vi gjøre 
unna på mindre enn en time, sa en av sjåførene før den  
lille konvoien igjen satte seg i bevegelse. Kornåker på  
kornåker avløste hverandre på turen videre mot bestem-
melsesstedet. Noen syntes det var artig å se, for sånne 
åkrer hadde vi ikke på Hvaler. De aller fleste bare  
ønsket å komme seg fram for med selvsyn å se den store 
pyramidelignende bygningen Med navn Minnehallen. 
Vi hadde hørt litt om den i god tid før vi dro, men vi 
ble overrasket over hvordan den var i virkeligheten. 
Pyramideformen hadde ingenting med Egypt å gjøre, 
fikk vi vite. Derimot skulle den liksom være et slags 
sjømerke eller en vete. Uten at vi egentlig skjønte hva 
det var. Inne i hallen var det tavle på tavle med navn. Og 
alle navnene tilhørte sjøfolk som hadde mistet livet i de 
to verdenskrigene. Det var mye over 5000 navn.

Men tålmodigheten tok etter hvert slutt, og vi ønsket 
sterkere etter hvert å komme tilbake til bussene. For der 
ventet mødrenes forseggjorte matbokser og Solo eller 
rød saft. Men før vi kom til bussene, kom det en som 
jobbet der og spurte hvor vi kom fra. Da vi sa Hvaler, 
pekte han østover.

«Kanskje ser dere hjemstedet deres,» sa han. «Hvorfor 
tok dere ikke båten?» Han bare ertet oss.

Og så et forslitt uttrykk helt til slutt: Alle var enige om 
at turen til Stavern hadde vært en fin tur.



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!

Avgiftsfri parkering på Skjærhalden skjer ved Hvaler kirke, innkjøringen til Storesand,
Hvaler Rådhus og ved Floren. Det oppfordres til bruk av rutebuss.

Buss fra Fredrikstad til Skjærhalden. Avgang Fredrikstad: kl. 09.25 og 10.25.
Buss fra Skjærhalden mot Fredrikstad. Avgang Skjærhalden: kl. 12.15, 14.15 og 16.15.


