
PROGRAM FOR NARVIK 2017



17. mai er en helt spesiell dag, for oss alle.

Få andre nasjoner feirer nasjonaldagen som oss
nordmenn  . Og i Narvik har vi arrangement fra morgen
til kveld, for absolutt alle, og i alle deler av kommunen.

At det er arrangement for alle, er kjempeviktig. For barn, for
ungdom   og for voksne. Barnetoget, russe-ablegøyer og
russetog  , kafeer, folketoget og taler skaper i sum helheten 
som gjør 17. mai helt unikt.

Barnetoget gjør meg stolt og glad. Likedan når lag og foreninger med dyktige frivillige,
trenere, ledere og medlemmer markerer at de er en viktig del av fellesskapet.

Dette er grunnlovsdagen til Norge. Og den skal også være inkluderende. Narvik er
tradisjonel  t en internasjonal by. I dag er ca. 10 % av befolkningen av utenlandsk
opprinnelse  , og vi vet at for næringslivet, kunnskapsbedrifter og for universitetsmiljøet
er dette mangfoldet avgjørende for verdiskaping og videreutvikling. Mangfold gir styrke.

Det er mange talere rundt om i Narvikregionen denne dagen. En av dem er hovedtaler i
Narvik, redaktør og direktør i Fremover, Christian Senning Andersen. Han har sine aner
i Narvik, tok sin unge familie med seg til byen vår, og har et sterkt ønske om å bidra til å
videreutvikle lokalavisen. Alle tilflyttere er hjertelig velkommen, og vi trenger spesielt
flere av den yngre garde. Når Fremover-redaktøren er hovedtaler, gir det meg dessuten
anledning til å fremheve et annet viktig perspektiv på nasjonaldagen:

Blant demokratiets grunnpilarer er åpenhet og debatt. Lokalavisen, enten det er på nett
eller papir, skal være limet i lokalsamfunnet. Fakta og kunnskap blir utbredt, her kan folk
flest si hva de mener, og en del av samfunnsoppdraget til redaktører og journalister er
også å overvåke oss som styrer. Den 4. statsmakt og dens uavhengighet er viktig, og i
Norge er vi heldige som også har lokale medier som kan være tettere på og opptatt av
både smått og stort.

En stor takk til alle som er med på å gjøre 17. mai til en fest for hele Narvik. 
En kjempestor takk til alle som deltar på dugnad.

Jeg gleder meg. God 17. mai!

Rune Edvardsen
Ordfører
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Gratulerer med dagen 



1. Gud signe vart 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

Vårt heimland i myrker lenge låg,
Og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjerleik oss ikkje gløymde.
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos yver landet strøymde.

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
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Christian S. Andersen (38) er født i Narvik, men har vokst opp i Hønefoss i Bus-
kerud. Med familie i Narvik og hytte på Øyjord har han tilbrakt både ferier og
høytider i hjembyen hvert år etter han flyttet sørover. I oktober flyttet han hjem

til Narvik for å begynne som sjefredaktør og adm. direktør i Fremover. Christian er gift med Kristina,
og sammen har de datteren Sofia Petrine (2). 
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Hovedtaler er 
Christian Senning Andersen 

www.narvikgaarden.no

Gratulerer med dagen!

Geir-Ketil Hansen, varaordfører og leder av komiteen
Gro Helene Klingenberg, sekretær
Laila S.Jensen, repr. 6. Narvik speidergruppe
Fredrik Bergh, frivillig
Elise Hindahl, korpsrepr.

17. mai komiteen
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Litt om bakgrunnen:
Nå til 17. mai, for akkurat 103 år siden, skjedde det en historisk begivenhet i Narvik! På denne dag i
1914 fikk Narvik sin aller første bil. Det var en åpen bil av merke Overland Da ble også Narvik Auto-
mobilselskap dannet, det opprinnelige eierselskapet for denne bilen. Det var fem gubber som gikk
sammen om innkjøp av denne bilen! Det var Anders Westrheim, Arnt Ramstad, Leonhard B. H. Larsen,
Anton Sæther og Ole Baardsen.

Den gamle bilen ankom altså byen på morgenen 17. mai 1914. Den ble da stilt opp foran Grand Hotel
og eierne samt sjåfør (innleid sådan sørfra) ble behørig avfotografert. Etterpå fikk den kjøre først i 17.
mai toget dette året! Det skrives i Ofotens Tidende etterpå at bilen ble godt mottatt og at den resten av
dagen gikk turer med interesserte folk. Senere ble den satt i fast kjøring mellom Framnes og Fagernes,
i tillegg til ordinær drosjevirksomhet.

17. mai for nøyaktig 30 år siden (1987) stiftet vi veterankjøre -
tøyklubb i Narvik, og tok navnet etter det gamle selskapet. I alle
disse årene har vi fokusert på denne gamle historien, og vi har
lett etter en bil eksakt maken til den fra 1914.

Som kjent har vi nå funnet den, fraktet den over fra USA, og
nå skal den altså presenteres for byen! På selveste 17. mai,
103 år etter den første! Vi har avklart at den, som i 1914, i år
skal utstilles ved Grand Hotell mellom de to togene, for ny
avfoto grafering av dagens velgjørere for bilen.

Narviks forste bil



  1.  Politi

  2.  Ordfører

  3.  Veteranbil

  4.  Flaggborg

  5.  17. mai komitéen

  6.  Narvik skolekorps

  7.  Rombak Montessori skole

  8.  Frydenlund skole

  9.  Jernbanens Musikkorps

10.  BarnehagerA-Å

11.  LKAB Musikkorps

12.  Narvik Montessori skole

13.  Skistua skole

14.  Parken ungdoms skole

15.  Framnes ungdoms skole

16.  Russen

17.  Andre

Alle lag, foreninger og innbyggere i Narvik oppfordres til å slutte opp om borgertoget. 
Det er utarbeidet togorden som finnes på
www.narvik.kommune.no og på Facebook; www.facebook.com/17.mai2016/

Se også oppslag i skolegården. 
Påmelding til og eventuelle spørsmål angående borgertoget rettes til:
gro.klingenberg@narvik.kommune.no»

Togorden barnetoget (se kart bak)

Togrute for barnetoget

Borgertoget
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Skolegården, Tårnveien, Alléen forbi Menighetshuset, Kirkegata, 
Brugata, Kongens gate opp til Grand Royal Hotell, Tøttaveien opp 
til Oscarsborg Bo- og Servicesenter, ned Dronningens gate, ned Breibakken, 
opp Kongens gate og inn på Festplassen bak Statoil
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Togrute tegnet inn på kartet

Tusen takk
Tusen takk til de mange bedriftene som har bidratt 
økonomisk og derved støttet 17. mai-komitéens arbeid.

Navnene til bidragsyterne vil stå i dagspressen.



                 04.30   Russen vekker byen og særlig lærerne.

                 07.45   Flaggheising ved 6. Narvik Speidergruppe foran Rådhuset, på Torvhalltaket og
Parkhalltaket  . 

   08.00 – 09.00   Korpsmusikk gjennom byens gater.

                 08:30   Bekransning av minnebautaen i Kirkeparken.
                             Appell ved Mia Henrysdatter Strøm fra 6. Narvik Speidergruppe og 
                             formannskapsmedlem Roger Bergersen.
                             Sang: "Gud signe vårt dyre fedreland" og "Ja vi elsker". 
                             Narvik skolekorps og 6.Narvik Speidergruppe deltar.

                 09:00   Bekransning av minnebauten på Veteranplassen. 
                             Appell ved Oberstløytnant John Petter Bachke.
                             Sang: "Gud signe vårt dyre fedreland" og "Ja vi elsker". 
                             LKABs musikkorps og 6. Narvik speidergruppe deltar.

                             Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken.
                             Appell ved Major Sven-Kristian Løtveit, Ramsund Orlogsstasjon.
                             Sang: ”Den norske sjømann" og "Ja, vi elsker". 
                             Jernbanens Musikkorps og 6. Narvik Speidergruppe deltar.
                          
                 09.30   Bekransning av minnebauta på Kirkegården.
                             Appell ved varaordfører Geir-Ketil Hansen.
                             Sang "Fagert er landet" og "Ja, vi elsker"
                             LKABs musikkorps og 6. Narvik speidergruppe deltar.

                             Bekransning av Trinigon.
                             Appell ved Vegard Johan Jäger.
                             Fanfare ved Jernbanens musikkorps. 
                             Sang: "Ja, vi elsker"
                             6. Narvik Speidergruppe deltar.

                 10.00   Narvik kirke: Familiegudstjeneste ved kapellan Trond Laksaa og Trond Oscar Losvik.

    11:00 – 15:00   Åpen kafe på Menighetshuset, Alleen. Arr. Narvik Kirkekor

    11:00 – 15:00   Åpen kafe ved den Katolske kirke.

                 11.00   Skole- og barnetog. Oppstilling i Frydenlund skolegård.
                             Korpsene spiller før avmarsj. 

Program Narvik sentrum
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                 11.10   Narvik skolekorps spiller.

                 11.15   Avmarsj. 
                             Etter innkomsten på Festplassen: Jernbanens Musikkorps spiller.

                             Appell ved Irmelin Angell Losvik, leder for Ungdomsrådet, Vaarin Navjord og
Mathias Arntsen elevrådsledere Skistua barneskole, Jirayu Panyangam, elev -
råds leder Narvik Montessoriskole, Heidi Opdal, elevrådsleder Frydenlund skole,
Eline Lund Wedel, elevrådsleder Rombak Montessoriskole, Emilie Alexandra
Berg, 5B Ankenes barneskole og Oda K.Olderøy, 5A Ankenes barneskole.

                             Allsang: "Norge i rødt, hvitt og blått" (1. – 3. vers). Jernbanens Musikkorps deltar.

    12:00 – 15.00   Skistua barneskole holder 17. mai-kafe på skolen. 

    12:00 – 15:00   Narvik Frivilligsentral har kafe. Alleen 4, samme inngang som bassenget.

    12:00 – 15:00   6. klasse ved Frydenlund skole arrangerer kafe i Helsehuset (blå)

    12:00 – 15:00   Narvik Montessoriskole har kafe på Fagernes. 

                 14:00   Aurora kino Narvik viser Vaiana på Ankeret. Aldersgrense 6 år. Norsk tale. Kinoen
er gratis for alle. Billetter hentes ut i kiosken på kinoen fra klokken 13:00. 

                 14:15   Aurora Kino Narvik viser Skjønnheten og Udyret på Mea. Aldergrense 9 år. Norsk
tale. Kinoen er gratis for alle. Billetter hentes i kiosken på kinoen fra klokken 13:00.

                 16.45   Borgertoget. Oppstilling i Skolegården, Frydenlund skole.
                             Togorden: se www.narvik.kommune.no, www.facebook.com/17.mai2017/ og opp-

slag i skolegården

                 16.55   LKABs Musikkorps spiller. 

                 17.00   Avmarsj. 
                             Defilering gjennom byens gater. 
                             Innkomst på Festplassen. LKABmusikkorps spiller.
                             Tale for dagen ved Christian Senning Andersen, sjefsredaktør/administrerende

direktør Fremover.
                             Alle synger: "Ja, vi elsker" (3 vers).
                             Russetoget går fra Frydenlund til Festplassen. Russetale av Russepresidentene

Isak Borgen og Sebastian Tande, Frydenlund, Henrik Malme, Solhaugen og
Martin Arntzen, Oscarsborg.

                             17. mai komitéen takker Narvik Politi for assistanse med barnetoget,
borgertoget og på arrangementsstedene.
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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.

2. Ja, vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson. 
Melodi: Richard Nordraak.
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Tekst: Anders Hovden 
Melodi: Melchior Vulpius 

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,
Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord
Skjelvande blomen i bøen,
Stend utan livd i vind fra nord
Tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned
Folket vårt giv du livd og fred,
Er oss so kjærleg ein Fader.

Her ned i grunnen sveiten rann
Trufast åt fedrene våre.
Her dei sin heim og hugnad fann,
Dogga med smil og med tåre.
Her hev det flødt ei såkornflod
Varm av vårt beste hjarteblod,
Her hev me grobotn å veksa.

3. Fagert er landet du oss gav 
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Melodi: Lars Erik Larsson 

Hvorhen du går i li og fjell
en vinterdag, en sommerkveld,
ved fjord og fossevell
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
rammer stripen av blåklokker inn.
Mot den rødmalte stuen ved veien,
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen
og det røde har kveldsolen fått,
og det blå ga sin farge til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund.
På benken i Studenterlund.
Der sitter han og hun.
To unge nyutsprungne russ,
To ganske nylig tente bluss
i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende 
forsommerdag
som farges av gjenskinnet
fra det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen, 
og så rødt som det rø’ hennes kinn.
Hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind
Han har freidig og hvitlugget panne,
Og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet,
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunerbrann
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
som tusen gledesbål i dag
for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
et flammende merke i rødt, hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen
skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer igjen over byen
i det røde og hvite og blå!
La det runge fra gaten og torget
over landet som nordmenn har fått;
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge,
vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått.

4. Norge i rodt, hvitt og blatto
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Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
Melodi: F. A. Reissiger

Den norske sjømann er
et gjennombarket folkeferd;
:/: - 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 :/:

Gratulerer med dagen!

5. Den norske sjomann



Bauta i Kirkeparken
Denne bauta er reist til minne om 122 falne fra Narvik som kom bort på hav og land under 
2. verdenskrig. Brødrene Grøttjord Steindustri AS på Eidet har stått for formgivning og utførelse.
Bautaen ble avduket 17. mai 1981 og bærer følgende inskripsjon: “Til minne om innbyggere av Narvik.
Døde som følge av krigshandlinger 1940-45”. Kjøpmann Bjarne Rogmo tok initiativet til å få reist
bauten som ble finansiert ved innsamlede midler. Navn over de falne er plassert i kirkens 
våpenhus.

"Trinigon"
“Trinigon” ble avduket av Kong Harald 7. mai 1995 i byparken. Monumentet var en gave fra staten 
i forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Det
symboliserer en spire til nytt håp, et ungt skudd som vokser opp fra bakken. Kunstneren er Espen
Gangvik. I 2003 la en høststorm monumentet i bakken, en helt ny utgave av Trinigon kom på plass i
slutten av september 2005.

Monumentet over P/S Eidsvoll 
og P/S Norge i Sjøbakken
Denne minnebauten over falne fra panserskipene P/S Eidsvoll og P/S Norge ble avduket av tidligere
kommandør Per Askim, sjef på panser skipet “Norge”, 12. april 1953. Monumentet er utført av 
billedhugger Finn Eriksen og står plassert i Valhallaparken. Bautaen symboliserer avmakt overfor en
overveldende overmakt.

Fransk minnebauta
Bautaen ble avduket 28. mai 1946 – på seksårsdagen for gjenerobringen av Narvik. Den franske am-
bassadøren i Norge, Blondel, foretok avdukingen. Bautaen har følgende inskripsjon: “Frankrike 
hilser sine sønner  og deres våpenbrødre som falt ærerikt i Norge, Narvik 1940”. Opprinnelig sto 
bauten plassert på Ornes. 25. juni 1972 ble den “avduket” på ny, denne gang på “Veteranplassen” ved
E6, 2,8 km nord for Narvik.
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Monument over falne fra P/S Norge, P/S Eidsvold og Hæren
Monumentet over norske falne under 2. verdenskrig fra Hæren, P/S Norge og P/S Eidsvold på Narvik
nye gravlund ved Fredskapellet er utført av billedhugger Gunnar Janson. Forsvarets krigsgrav- og
etterlysningstjeneste har skaffet tilveie midlene for å få reist monumentet, som ble avduket 28. mai
1960 av justisminister Jens Haugland.  Monumentet bærer følgende inskripsjon: “Til minne om falne
fra P/S Norge, P/S Eidsvold og Hæren. Falt under kampene i Narvik 1940.” Navnene til de gravlagte
finnes også på monumentet.

Fleischer-monumentet
Monumentet, som opprinnelig stod plassert på Ornes, ble avduket 18. juli 1950 av generalløytnant
Ole Berg. Norsk Gymnasiastsamfunn sto bak initiativet. Byens aviser og befolkning støttet aksjonen
ved penge innsamling. Narvik kommune ga økonomisk støtte. Portrettrelieffet av general major Carl
Gustav Fleisher er utført av billedhugger Finn Eriksen. Opprinnelig sto bautaen plassert på Ornes.
Sommeren 1975 ble den flyttet  til "Veteranplassen" ved E6, – 2,8 km nord for Narvik. Den 28. mai
1988 ble den opprinnelige inskripsjonsplaten byttet ut med en ny: “Til minne om de norske styrkers
tapre innsats i krigsoperasjonene ved gjenerobringen  av Narvik 28. mai 1940 under ledelse av 
generalmajor Carl Gustav Fleischer. Under kampene på Narvik-fronten 9. april – 9. juni hadde 
6. divisjon 107 falne”.
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Gratulerer
med dagen!



i ønsker små og store som feirer nasjonaldagen
         i Narvik en høytidsfull og festlig 17. mai 2017.
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KART OVER 
OPPSTILLINGEN 
I BARNETOGET:
  1.  Politi

  2.  Ordfører

  3.  Veteranbil

  4.  Flaggborg

  5.  17. mai komitéen

  6.  Narvik skolekorps

  7.  Rombak Montessori skole

  8.  Frydenlund skole

  9.  Jernbanens Musikkorps

10.  BarnehagerA-Å

11.  LKAB Musikkorps

12.  Narvik Montessori skole

13.  Skistua skole

14.  Parken ungdoms skole

15.  Framnes ungdoms skole

16.  Russen

17.  Andre
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5.
17. mai 
komitéen

6.
Narvik

skolekorps

7.
Rombak

Montessori -
skole

8.
Frydenlund
skole

9.
Jernbanens
Musikkorps

10.
Barnehager

A-Å

11.
LKAB

Musikkorps

12.
Narvik

Montessori -
skole

13.
Skistua skole

14.
Parken

ungdoms -
skole

15.
Framnes
ungdoms -
skole

16.
Russen

17.
Andre

Russen stiller seg
på parkerings-
plassen vendt mot
kirka og slutter
seg til bakerst.

1. Politi
2. Ordfører
3. Veteranbil

4. Flaggborg


