
 

 

Tale til 17. mai 

Gratulerer med dagen! 

Det blei en spesiell 17. mai i år, men vi vil snakke til ungdommene og vi vil trekke ut noe av det 

Bent Høie sa i sin tale til ungdommen: 

Vi har ofret mye og denne dagen ligger ikke og venter for de unge den 17. mai du var 16 eller 15 år. 

Alle ungdommer lever mer eller mindre i nuet, de venter ikke til neste år, vi mister nesten et heilt år.  

Altså ungdommen mister mye av det sosiale livet og mye mer, og de er nok irritert på foreldrene 

eller søsknene noen ganger i løpet av dagen, men vi må ikke miste håpet om en normal hverdag om 

ei stund.  

Vi er heldige som har et så godt skolesystem som til og med kan jobbe hjemmefra, og gi oss 

ungdommer undervisning hjemme. Dette er mye jobb og de får det til å fungere.  

Jeg som 10. klassing var nok kanskje litt fornøyd med å slippe eksamen, men dette kom vel litt med 

bismak etterhvert som lærerne kom med innleveringer og oppgaver igjen for å kunne vurdere oss på 

en skikkelig måtte. 

Jeg som leder i ungdomsrådet, representerer all ungdom i Sørfold, og vil bare si til ungdommen at 

alt vil gå bra, vi har et meget godt og velfungerende helsevesen som tar vare på oss og de som 

trenger det.  

Personlig synes jeg dette er helt nødvendig, selv om jeg synes at hverdagen bak dataskjermen er litt 

kjedelig, men det er en liten pris å betale for å redde andres liv. Vi setter våre liv på pause for å 

berge andres. 

17. mai er først og fremst en dag for å tenke på, hedre og hylle vårt fedreland for det det er verdt.  

Vi må ikke glemme den dyrebare friheten som våre forfedre har kjempet for. Hadde det ikke vært 

for dem hadde vi ikke hatt denne årlige nasjonale festdagen for å hedre kongeriket Norge. 

Vi lever i et fritt land hvor vi har frie valg, talefrihet og likestilling. Dette er ting vi må sette pris på 

og være stolte av, for alle har ikke disse privilegiene. Mange mennesker rundt om i verden lever i 

frykt for krig, overgrep, sult og mangel på de mest grunnleggende tingene her i livet. Alle har ikke 

en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole eller få den maten de trenger for å overleve. 

Vi skal likevel huske på at i dag er dagen vi feirer vårt demokrati, vår selvstendighet og våre 

rettigheter. Dette er ting som min generasjon som oftest ser på som en selvfølge. Jeg oppfordrer alle 

ungdommer til å stille i elevråd eller ungdomsråd når den tid kommer, for dere har denne 

muligheten stort sett en gang i livet, og det er en lærerik prosess og du får være med på å gjøre en 

forskjell i samfunnet. 

17. mai er først og fremst en dag for glede og feiring og vi må ikke la dette sett noe demper på 

stemningen. Men vi kan også bruke denne dagen til ettertanke for de som ikke kan gå ut eller for de 

som sitter i karantene. Vi er alle med på dugnaden for å bekjempe viruset og komme tilbake til vår 

vanlige hverdag. 

Vi håper og oppfordrer alle til å feire sammen med de som står dere nærmest og gå 17. mai tog i 

hagen eller feire på den måten dere vil, ikke la dette legge noe demper på grunnlovsfølelsen og det å 

være stolt av å være norsk.  

Så kjære medmennesker, elever og lærere, venner og familie. Sett pris på hvor godt vi har det her i 

Sørfold og Salten og ellers i landet vårt. Vi har mat på bordet, tak over hodet og klær på kroppen, 

men enda vil vi ha mer. Dette er dagen da alle er glade og faktisk gleder seg over det vi har. Vi må 

ta vare på hverandre og landet vårt. 



 

 

Kjære alle sammen, jeg sier til dere og håper dere gratulerer hverandre også - gratulerer med dagen! 

Takk for oss!! 


