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8. mai 2020 

Kjære veteraner, kjære alle sammen 

I en underlig verden hilser jeg dere i dag. Norge er igjen i krig – 

men denne gangen en helt annen krig. Vi er i krig mot et virus 

som har endret vår hverdag.  

Et virus som har tatt livet av mange mennesker verden over. Hvor 

uskyldige er døde, vi har mange på sykehus og for oss som ikke 

er rammet, så har vi restriksjoner på ulike ting,  
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noen land har portforbud, vi får ikke besøke våre kjære på 

institusjoner og vi får ikke samles så mange som vi gjerne vil.  

Dette arrangementet er et godt eksempel på det. Her skulle det 

vært masse folk og vi skulle fortsatt markeringen med en god 

samtale etterpå. Isteden bruker vi digitale verktøy for å nå dere. 

I år er det 80 år siden 2. verdenskrig startet og det er 75 år siden 

freden kom til Norge. 

Det er mange forskjeller på 2. verdens krig og krigen vi i dag 

kjemper mot korona.  
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I dag kan jeg fritt snakke til dere, vi har ytringsfrihet. Vi kan heise 

det norske flagg og vi kan bevege oss fritt ute i naturen. Dette er 

verdier som vi skal verdsette og sette pris på. 

I dag markerer vi krigens slutt. 

Og at vi fikk vår frihet tilbake.  Vi feirer freden. 

Vi takker alle dem som kjempet. 

Og vi minnes alle dem som fikk sine liv ødelagt eller revet bort. 

Av en ondskap vi aldri helt kan fatte. 

Og aldri, aldri må glemme. 
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8. mai er en dag hvor vi har stått sammen. I takknemlighet til 

våre egne og allierte soldater. Også i år ønsker jeg som ordfører å 

takke alle dere som har slåss for Norske verdier og for vårt land. 

Som frie mennesker i et fritt land, står vi på skuldrene til alle dem 

som ikke lot seg kue. 

  

Vi som er født i Norge etter krigen har fått vokse opp i frihet. 

Med demokrati, toleranse og menneskeverd. Koronakrisen har lagt 

noen små restriksjoner på hva vi kan gjøre.  
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Det er ingenting i forhold til det de opplevde under 2. verdenskrig. 

Det er ingenting i forhold til det som de lever med i dag – de som 

lever i land hvor det er krig.  

 

I dag hedrer vi alle dem, 

som med det norske flagget på skulderen, 

har gjort en innsats for landet og friheten. 

Både hjemme og ute. 

Dere har gjort en viktig innsats.   På våre vegne. 

For å skape stabilitet og sikkerhet i andre deler av verden. 
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Slik har dere utført vår nasjons plikt til å ta vår del av et 

internasjonalt medansvar. 

Et medansvar vi, som frie mennesker, har for å skape en bedre 

fremtid for andre, og for dem som kommer etter oss. 

 

I dag feirer vi friheten. Og de verdiene vår nasjon er tuftet på. 

Det er vår oppgave å forvalte dem.  

Det er vårt ansvar å forsvare dem. 

Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi må. 

Slik våre soldater har gjort. Og gjør hver eneste dag. 
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8. mai er en dag for ettertanke og takknemlighet. Vi minnes de 

millioner av mennesker som mistet sine liv.  

Og vi takker alle dem som har kjempet mot urett. Og for den 

friheten vi har. Som vi aldri skal ta for gitt.   

 

Takk. 


