
Ordfører Erik Hanstads tale, 9. april 2015 

Stortingspresident, Stortingsrepresentanter, riksantikvar, inviterte gjester 

 

Det er en stor ære for meg å ønske dere velkommen til denne viktige 

markeringen av Elverumsfullmakten, og jeg tror at alle som er til stede her i dag 

føler at det er både riktig, - og veldig sterkt at dette markeres på Elverum 

Folkehøgskule.  

 

For nøyaktig 75 år siden var det nettopp her Stortingspresident Hambro foreslo 

at Stortinget bemyndiget Regjeringen til å ivareta rikets interesser og treffe de 

avgjørelser som var nødvendige av hensyn til landets sikkerhet og framtid på 

Stortingets og Regjeringens vegne. Ingen kunne da ane at det skulle ta mer enn 5 

år til Regjeringen og Stortingets presidentskap igjen kunne innkalle Stortinget til 

neste ordinære møte. 

 

Og forhistorien er kjent. Denne dagen skjedde det som svært få trodde var mulig 

i vårt fredelige land. Norge ble angrepet av Tyskland, -- vi var i krig. 

 

9. april kom med tindrende sol over Elverum og Terningmoen, men offiserer og 

menige hadde etter de nyhetene som hadde nådd dem ingen tanker for våren og 

lyset. For dem var dagen mørk, og da major Helset den morgenen orienterte om 

situasjonen kunne ingen ane at de allerede neste natt skulle få sin ilddåp i 

kanskje den viktigste trefningen i kampen om Norge i 1940. 

 

Derfor er det med stor ydmykhet jeg tillater meg å ønske Fredrik Seeberg 

spesielt velkommen til Elverum, - nok en gang. Seeberg, som den gang var bare 

17 år var en av de som møtte tyskerne i de direkte trefningene ute på 

Midtskogen.  
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De slo tyskerne tilbake tidlig på morgenen 10.april, og hadde de ikke gjort det 

hadde nok Norgeshistorien måtte skrives på en helt annen måte. De reddet 

Konge og Regjering, og vi har mye å takke Seeberg og hans tapre kamerater for. 

 

Men prisen for Elverum ble høy.  

 

Allerede dagen derpå, altså 11. april kom de tyske flyene i store horder, og 

resultatet var at Elverum ble krigens hardest rammede sted på Østlandet. Ca 250 

bygninger ble rammet, og 41 mennesker døde i ruinene av det vakre, gamle 

Elverum. 

 

Dette må ikke glemmes, men vi må heller ikke glemme at det vi ofret var av stor 

historisk betydning når man ser disse brutale hendingene i nasjonal eller global 

sammenheng.  

 

75 år er lang tid, men ikke i et historisk perspektiv. De fleste av dagens ungdom 

har nok et noe distansert forhold til 2. verdenskrig. Som voksne er det derfor vår 

oppgave å sørge for at "krigen" ikke blir glemt, fordi det som skjedde er et 

tydelig bevis på at det ikke finnes noen garanti for at freden varer evig.  

 

Derfor er det så viktig at Erik Poppe og hans fantastiske team nå filmer 

«Kongens Nei, Tre dager i april». Vi ser veldig frem til premieren i september 

2016, - fordi denne filmen vil sørge for at noe av det mest dramatiske som har 

skjedd i Norgeshistorien aldri vil bli glemt, - aldri! 

 

Med dette vil jeg nok en gang ønske dere velkommen til Elverum, - takk for at 

dere kom, hver eneste en av dere. 

 

Takk for oppmerksomheten.  
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