
Tale til 17.mai 

Kjære alle sammen! Gratulerer så mye med dagen. 

 

17. mai er først og fremst en dag for å tenke på, hedre og hylle fedrelandet 

vårt. 17.mai er en dag hvor vi feirer verdiene våre. Både de vi finner i 

Grunnloven, og de vi opplever som en del av vår felles identitet.  

 

Verdier som frihet, likhet, demokrati og fellesskap.  

 

Disse verdiene har for meg, og for oss alle kjentes på kroppen på en helt ny 

måte de siste ukene. Når barna ikke kan gå på skolen, når vi ikke kan gi 

hverandre en klem, og når det er forbud mot å besøke bestemor, ja da skjønner 

vi brått hvor heldige vi er som bor i et fritt og fredelig land som Norge. Mange 

av oss har tatt demokratiet i landet vårt for gitt og alt hva det innebærer av 

ytringsfrihet, likestilling, rett for alle til å gå på skole... og plutselig var det ikke 

sånn...  

På mange måter har landets verdier blitt satt på prøve den siste tiden. Er 

demokratiet vårt så sterkt at vi stoler på de vi har valgt til å styre dette landet?  

- at de tar de rette valgene. Skjønner vi at frihet også betyr frihet under ansvar. 

Ansvar for fellesskapet. Ansvar for menneskeverdet. Ansvar og vilje til å gjøre 

det som er best for andre enn oss selv? 

Ut ifra resultatet å beregne, tenker jeg si at vi kan være stolte av de som bor i 

det lille landet vårt. Det blir tydelig når man mobiliserer et helt land på få 

dager, hvor sterkt verdiene våre sitter i. At vi står samlet som en nasjon. Selv 

om det har kostet oss dyrt på mange områder, har også det å være hver for oss 

på en måte bragt oss sammen. Vi opplever et felleskap. De 112 menn på 

Eidsvold i 1814 bygde grunnloven vår nettopp på idealer som frihet, likhet og 

fellesskap. Dette er fortsatt høyaktuelt. 

 

Det blir dessverre ingen barnetog i år. Derfor har vi lagd vårt eget. (Viser film av 

tegningene) Åh..nå kjenner jeg allerede lukta av pølser og ketchup.  

 

Det blir en annerledes 17.mai feiring. Men det går bra det også. Vi gjør det for 

fellesskapet. GRUNNLOVEN HAR HELDIGVIS gitt oss et fundament for 



samarbeid og fred. Vi er heldige som bor i et land der vi er flinke til å ta vare på 

hverandre. At vi ser verdien i alle. At vi vinner hjerter. Det er det jammen verdt 

å feire! 

 

Gratulerer med dagen! 


