8. mai, 2015 – Veterandagen og utdeling av Minnemedaljen
Kjære frammøtte
Vi har nylig markert en av de mest dramatiske hendelsene i vår lokale
historie der fokus naturlig nok har vært rettet mot vold og angrep på ei
lita uskyldig grend med det formål å utslette landets Konge og lovlig
valgte Regjering.
Fokus på bombenedslag og kuleregn, ødelagte biler og bygninger, folk
på flukt mot skogen for å berge livet. Redsel og bankende hjerter,
desperasjon og frykt for seg og sine.
Men Nybergsund 11. April i 1940, kl 5 om ettermiddagen handler om mer
enn drama og en grend i ruiner. Det handler om selve det
verdigrunnlaget som vårt samfunn er bygd på siden 1814.
Det handler om å reise seg opp for demokrati og folkestyre. Det handler
om å si nei til et antidemokratisk styresett. Nei, til å føye seg under en
vilje og en makt som ikke anerkjenner et folks rett til selv å velge sine
ledere og sin Konge.
De beslutninger og de valg som ble tatt i Nybergsund fikk avgjørende
betydning for motstandskampen i Norge. Det var i Nybergsund
Regjeringen med Kongens tilslutning sa nei til tyskerne. Det er på tide at
Nybergsund og Trysil får sin rettmessige plass i historia om 2.
Verdenskrig.
Etter beslutningen i Nybergsund begynte motstandskampen. Felttoget
varte i to måneder. Der deltok militære styrker og frivillige. Konge og
Regjering på flukt. Som ved et under unnslapp de bomber og kuler gang
etter gang.
Frivillige og militære med ett mål for øye: å berge vårt land fra en stor
overmakt.
Kongens nei ga retning og mot til den motstanden norske styrker skulle
yte.
Krigen ble krevende for Norge og nordmennene. Over 11.000 ble drept.

Over 50.000 flyktet til Sverige. Det er viktig at vi aldri glemmer åra fra
1940-45. Viktig å huske hva som skjedde og hvorfor. Viktig å huske at
verden fortsatt er utrygg, viktig å sørge for at vi er bedre rustet enn i
1940 hvis så galt skulle skje. Viktig å hedre de som kjempet for Norges
sak og endog ga sitt liv.
Etter 2. verdenskrig har nordmenn deltatt i over 100 oppdrag på
forskjellige steder. Bare i Trysil er det registrert over 40 veteranser. Vi
har folk blant oss som bl.a. har deltatt i Tysklandbrigaden, i Gaza og
Libanon osv. De fortjener alle honnør for den innsatsen de har gjort;
fortjener å vite at Norge står bak dem.
De har mange minner og erfaringer å bære på. Derfor tror vi markeringer
som dette er viktige.
I år har Regjeringen bestemt at det skal deles ut en Minnemedalje til de
som fortsatt lever og som på forskjellig vis bidro i motstandskampen. I
Trysil har vi så langt funnet fram til 12 personer. De får nå sin velfortjente
medalje.

