
I fredsdagene 1945 var det mangel på alt, også sanghefter 
med nasjonalsanger. Selv om mange kunne tekster og melo-
dier utenat, trykket Sandefjords Presse opp et eget hefte der 
innholdet ble flittig brukt. Sangene, salmene og hymnene 
var stort sett velkjente: Ja, vi elsker, Kongesangen og Fedre-
landssalmen. Det var naturlig også å ha med Den norske sjø-
mann. Blant alle lande, Fagert er landet, Millom bakkar og 
berg og ikke minst Jeg vil verge mitt land ble sunget med inn-
levelse og med tårer i øyekroken  under denne første offent-
lige 17. mai-feiringen på fem år. Tekst og foto: Bjørn Hoelseth

Sanghefte 1945

I 50-års juBIleumsBok for Norsk Styrmandsforening i 
1960, fant jeg et bilde av 17.mai feiring i Brooklyn i 1945. Van-
skelig å kjenne igjen personer på bildet, men det må ha vært 
en del skip som lå inn på denne dagen. Dette er en fest for 
sjøoffiserene og innbudte gjester på St. George Hotell. I foror-
det på jubileumsberetningen tar jeg med et vers av Trygve 
Bøhn: Hurra for sjø og skip og skom, hurra for hver en skute 
som fòr i verden viden om, og drog for fulle klute. Og æres skal 
hver tapper dyst, en sjømann tok med liv og lyst ja han, som 
hjem til Norge kom, og han som ble der ute.

 Tekst: svein olav løberg   
 Bilde fra; norsk styrmandsforenings  
 50-års jubileumsbok 1910-1960

Feiring i utlandet

saker og ting som  
setter  minnene i sving

fesTlIg BIlde av 7 jenter fra 17. Mai 1947 
ved Hegnabakken på fjellet øst for Breili 
skole, forteller oss litt om denne nasjonal-
dagens posisjon i alle år etter 1945. Vi ser 
skolens tak i bildets nedre kant, og bak der 
igjen skimtes Breili gartneri og Grans Bryg-
geri. Foran fra venstre står Synnøve Ander-
sen f. Marthinsen og Kari Syrrist f. Marthin-
sen. Bak fra v. med mørkt skjørt står Anne 
Marie Krømke, Inger Lise Thorstensen f.  
Pedersen, Bjørg og Unni Skårhaug og Ragn-
hild Vindal. Bildet som nylig er lagt inn på 
Lokalhistorisk Senters Bildebase er tilgjen-
gelig for alle med pc, og opplysningene er 

gitt av Turid Maaren m.fl. Bildet fra i dag vi-
ser så godt det er mulig de forandringer som 
har skjedd i området siden tørkesommeren 
1947.

 Tekst: sven erik lund
 foto før: Privat 
 foto nå: svein olav løberg

17. mai 1947før og nå

MILORGPARADE: De som kjenner igjen Kongens gate vil se at toget akkurat har passert Jernbanealléen og Byparken. tekst 

lokalhistorie
 
Grunnlovsdagen 1945,  
en våt og nokså kald  
torsdag, var ikke som 
andre nasjonaldags- 
markeringer. 
 
BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

Helt siden 7. mai om ettermiddagen 
hadde folk i Sandefjord feiret og festet, 
sunget og ropt, ledd og grått over freden 
og friheten. Også 17. mai ble en verdig, 
men også stillferdig  nasjonaldag.

De fire bildene her taler for seg. Til 
tyskernes store overraskelse dukket en 
hel armé ut fra skogene og fjellene lan-
det rundt. 40.000 mann i alt, hvorav 
3.400 i Vestfold (2.300 var bevæpnet) – 
350 i Sandefjord. De overtok kontrollen, 
avvæpnet tyskerne, utførte politiopp-
gaver og arresterte landssvikere.

På 17. mai defilerte de fleste lokale 
Milorg-karene (A 154) i borgertoget - kalt 
«folketog» den gang - iført sin velkjente 
«uniform»: Knickers, grå vindjakke og 
armbind med norsk flagg. Her er navne-
ne på de første i paraden: Flaggbærer 
Gunnar Heimdal, flaggvakter til venstre 
Arne G. Haakonsen, til høyre Thor Wen-
nerød – alle Grini-fanger. I borterste rek-
ke går Hans B. Amundsen («Tito»), Kåre 
Kirkevold, Thor Sulland, Ivar Johansen, 
Odd Lysheim, Toal Jacobsen, Jan Due og 
Alf Wendt. I midtrekken kjenner vi igjen 
Ingar Jensen, Karsten Schau, Alfred 
Bjørvik, Odd Gjekstad, Bjørn Stenseth, 
Oscar Borg Andersen, Rolf Thoresen, 
Håkon Havnås og Rolf Tollefsen. Rek-
ken nærmest: Oddvar Midttun (Milorg-
sjef i Sandefjord), Leif Eid Lia, Otto Ek-
heim, Trygve Kristoffersen, Thorbjørn 
Andresen og Ragnar Støkken.

Det var altså en regnvåt 17. mai, og re-
lativt stillferdig. Folk hadde kanskje fei-
ret fra seg de ti dagene før. Men det var 
også en annen årsak: Flere hundre fami-
lier i Sandefjord og Sandar visste ikke 
om deres nærmeste levde eller var blitt 
drept i krigen ute i Europa eller på ver-
denshavene. Dødsbudskapene var i ferd 
med å komme. 232 personer bosatt i 
Sandar var omkommet, 108 i Sande-
fjord. Ingen andre kommuner i Norge 
mistet så mange i forhold til innbygger-
antallet som de to kommunene.

En helt spesiell 17. mai-feiring

KORALLMUSIKK: Her er medlemmer av Ungdomskorpset samlet på «pynten» av Preståsen 
der de spilte korallmusikk 17. mai 1945.

SPEIDERNE: Mange speidere hadde funnet fram sine uniformer. Her paraderer jentespeiderne. Speiderbevegelsen var forbudt 
under krigen.

DANS: Bildet er muligens fra 17. mai, eller fra en av de andre fredsdagene.  
Restaurant «Torvstevnet» i bakgrunnen var tysk under krigen.

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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