Hilsen fra Elverums ordfører, Erik Hanstad

bilaga 1 till NMK 2019

Kjære gjester!
Det er en stor glede for meg som ordfører å ønske dere velkommen til
Elverum.
Da vi første gang fikk høre at det var et ønske om å arrangere
Nordiske Militære Kameratforeningers Stevne 2019 i byen vår, ble vi
meget beæret. Jeg vil med dette takke for den gode dialogen med det
Norske Presidentskapet, og ikke minst det meget hyggelige møtet vi
hadde med alle de nordiske lederne i oktober 2018.
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Elverum er regionsenteret i Sør-Østerdal, og vi mener jo selv at vi er
en betydelig by på Østlandet med våre 21200 innbyggere. Vi er også
veldig stolte av å være en forsvarskommune med lange tradisjoner

Vi har faktisk hatt militær tilstedeværelse helt siden Christianfjeld festning ble etablert i 1683.
Sentrum på østsiden av Glomma vokste frem under festningen, og i nærområdet som ble
ryddet ble det gitt tillatelse til å reise boliger for soldater og underoffiserer.
Et klart bevis på Forsvarets betydning i et historisk perspektiv, er at sentrum i byen vår heter
Leiret, en direkte kopling til forsvarsaktivitetene på Christianfjeld festning i en svunnen tid.
I 1878 ble Terningmoen etablert, og det ble starten på Elverum som Forsvarsby slik vi
kjenner den fra moderne tid. Elverum og Terningmoen ble også meget sentral ved
krigsutbruddet i 1940, de mest dramatiske dagene for både lokal og vår nasjonal historie.
Kongens Nei, og Elverumsfullmakten, som dere vil bli grundig orientert om senere i Stevnet
har i sterk grad bidratt til å forme landet vårt. Men det hadde en høy pris for Elverum som ble
den første norske byen som ble terrorbombet etter krigsutbruddet. 34 mennesker mistet livet
og ca 250 bygninger ble lagt i grus. Tapene var store, men det overordnede spørsmålet er
om det ikke likevel var verdt prisen. Når man vet at kampene på Midtskogen, hvor norske
gardister og skytterlagsmedlemmer stoppet de tyske elitetroppene betydde det at Kongen og
Regjeringen kunne fortsette sin flukt. Hadde ikke det skjedd er det meget sannsynlig at
verdenshistorien måtte skrives om.
Vi er fortsatt veldig stolte av Forsvarets tilstedeværelse. At mer enn 600 ansatte i Østerdal
Garnison er bosatt i Elverum med sine familier er viktig for byen vår, og vi arbeider mye for at
det også skal være slik i fremtiden.
Forsvaret er en viktig og positiv del av samfunnet vårt. De har alltid vært der, og når det
trenes på Terningmoen og det i perioder smeller ganske kraftig, er toleransegrensen stor
blant elverumsingene.
Forsvarets tilstedeværelse handler selvfølgelig også i stor grad om relasjoner, og vi har
mange treffpunkter hvor vårt budskap er at vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med
Forsvaret, vi ønsker en reell påvirkning der det er mulig, vi ønsker forutsigbarhet og vi vil
være forutsigbare, og vi ønsker å videreutvikle de plattformene som danner grunnlag for et
fortsatt godt sivil-militært samarbeid.
Kjære venner. Nok en gang ønsker jeg dere velkommen til Elverum, og jeg ser frem til å
møte dere. Jeg håper også at dere får mange gode opplevelser og at dere etter disse
dagene kunne tenke dere å ta turen tilbake med familie eller andre gode venner.
Med det ønsker jeg dere et riktig godt Stevne.
Erik Hanstad / Ordfører
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Hilsen fra Terningmoen
Welcome to Camp Terningmoen!
Terningmoen base camp is an old and traditional base camp. Its history dates all the way
back to 1878 when it was purchased by the government as a training area for the Østerdal
Battalion. Terningmoen has since then been the main quarters for many important units.
Currently the Kings Guard academy, Administrative Unit for international operations, The
National Guards district 05, Home Guard headquarters and Operations support unit.
The unit who has longest tradition at Terningmoen is The Norwegian school of winter
warfare. Allied soldiers have been educated here since 1927 in winter training.
35 km farther North of Terningmoen, we have Rena Army Base.
In connection with the construction of the new Main airport - Oslo airport Gardermoen,
the Armoured Regiment of Southern Norway (Søndenfjeldske Dragonregiment)
and the Norwegian Special Forces was assigned a new area. The conclusion was to build
the Rena Base Camp.
The base was opened by his majesty King Harald V, 8th October 1997.
Rena base camp consists of: Camp site, field exercise area, live firing range, Regional
training area.
With all the capacity that there is in the Regional training area Østlandet, with the Armed
forces tactical training quarters at the Rena base camp, makes these two camps together to
be of the most modern and functional in Europe.
The camps are very well equipped to handle the training needs of today, and is visited every
year by allied forces who want to train there.
With these words, it is a great honor to host the Nordic veteran convention here at camp
Terningmoen.
Best regards
Karl-Erik Aalen
OF3
Camp commander

2/2

