PROLOG
Skog, jord og vann
Steinalderboplasser, helleristninger jernverk,
tømmerhandel og seilskuter
Tusener av år med historie, myter og sagn.
Tordenskiolds krutthus på Langøya
Idde - trollet på Eikern's bunn
Den brune mannen på Sandes prestegård
Gjenferdet som svever over Djupedalstjern i dis og måneskinn
Tre blir til en
Vi - som lever her nå i dag,
skal skape vår historie,
våre myter og sagn.
Vi er mennesker som finner sammen
som trær i skog - som frø i jord - som dråper i vann
Vi er eikebladene som trosser storm og uvær
og som aldri slipper taket.
Den som går i andres fotspor kommer aldri først
Vi går først
Vi gjør hverandre gode
og den beste måten å forutsi framtida på er å - skape den - sammen
Tre tråder spunnet sammen er sterkere enn en
Du er by, bygd og land.
Du er skog, jord og vann
LENGE LEVE HOLMESTRAND!

1

LENGE LEVE HOLMESTRAND
I fra fjorden høres vingeslag,
to svaner søker land.
Dagen gryr og sola har stått opp
i lille Holmestrand.
De seiler inn mot Sandes bukt
over øyer, berg og skjær.
Du er åker og skog, du er fjell, du er fjord,
beste sted på jord er her!
Over kirkespir og prestegård
der stiger de mot vest.
Flyr mot Eidsfoss, Hof og Skibergfjell,
hvor utsikten er best.
Og åkrene de bølger seg
som et hav av gylne fjær.
Du er åker og skog, du er fjell, du er fjord,
beste sted på jord er her!
Store skoger med alt dyreliv
med stier, tjern og jord,
skaper fred og ro i kropp og sjel
for liten og for stor.
Vi løfter blikket opp og fram:
Denne verden har vi kjær!
Du er åker og skog, du er fjell, du er fjord,
beste sted på jord er her!
Du er by, bygd og land,
du er skog, jord og vann!
LENGE LEVE HOLMESTRAND!!
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