
Tale – Veterandagen 2020 

Kjære veteraner, kjære Elverumsinger.  

I dag er det frigjørings- og veterandagen. En dag som er viktig for hele landet. En 
dag som er viktig for Elverum. I dag skulle vi ha vært sammen. Sammen for å 
feire fred og frihet, og hedre våre veteraner.  

Markere at det er 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Hedre de som kjempet for 
vår fred og vår frihet. Og hedre de som etter 2. verdenskrig har deltatt i 
internasjonale operasjoner.  Siden 1945 har over 100 000 nordmenn 
tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 
land i fire verdensdeler. 

75 års-markeringen og hedring av veteraner ble ikke som planlagt.  

Vi opplever for første gang etter krigen at vi som bor i Norge i dag ikke har 
mulighet til å samles som vi skulle ønske. At vi ikke har frihet til gjøre som vi vil.  

Veterandagen er nettopp en feiring av fred, frihet og demokratiet. En viktig 
påminnelse om at frihet ikke kommer av seg selv. Den kommer ikke gratis. Det 
er ikke en selvfølge.  

Det er viktig at vi ikke glemmer.  

75 år etter krigen blir det en hilsen til alle dere jeg gjerne skulle ha møtt, hedret 
og takket for innsatsen.  

------ 

Elverum har en lang historie med militær innsats og sivile bidrag for å sikre 
landets trygghet. Vi har tydelige minner om det her, fra Elverumske 
Skieløberkompagnie på Christiansfjeld festning til dagens aktivitet i Terningmoen 
Leir og Østerdal garnison. 

Elverum har også en spesiell plass i norsk historie, med trefningene på 
Midtskogen, Elverumsfullmakten og Kongens nei i april 1940, og 
terrorbombingen av byen vår 11. april. 

I dag hedrer vi de som satte livet på spill i kampen for vår frihet både under 
angrepet og i de fem lange okkupasjonsårene 1940 til 1945. 
 

Jeg vil takke alle dere som bidro under annen verdenskrig, og kjempet for vår 
frihet, vår selvstendighet og vårt demokrati.  



----- 

Etter krigen ble det ingen verdensfred.  

Mange i Elverum er blant dem som har deltatt i internasjonale operasjoner i 
årene etter 1945. Vår rolle som garnisonsby gjør at mange av oss kjenner og har 
nærhet til dere som også den dag i dag bidrar i internasjonale operasjoner med 
det norske flagget på skulderen 

Dere gjør en viktig innsats for forsvaret av landet vårt, både i Norge og 
internasjonalt. Det er vi svært takknemlig for. På en dag som denne tenker vi 
også på alle de familiene som står bak enhver veteran. Dere bærer også en 
byrde for fellesskapet. En mor, far, sønn eller datter – de som kjemper står 
sjelden alene. 

Takk til alle dere som i årene etter krigen har stått vakt for våre felles verdier:  

fred, frihet, menneskerettigheter og demokrati. 

Dere er alle våre veteraner. 

 

Og som ordfører i Elverum vil jeg på vegne av oss alle, takke dere. Tusen takk! 

---- 

 

 

 

 

 


