
Base Elg, Bjørke i Vassfaret 

Jeg vil først få ønske alle velkommen hit til Bjørke i Vassfaret, og vil starte med 

å minnes dem som la ned en stor innsatts for landet under krigen nettopp her.  

 

De må hedres for sin vilje til å stå i mot diktatorens makt for å ta landet. En kan 

neppe klare å forestille seg de hendelser vi har hørt om i ettertid, men tenk 

dere hvordan de klarte å  få mennesker som var på flukt, inn i dette området og 

å bidra til at de sammen bygde opp en stor styrke.  

Det vi i dag symboliserer fra Ringerike, Flå og Sør-Aurdal, var det felleskapet 

som trengtes for å organisere og motivere til en forsvarsstyrke for noe de 

trodde på og var så sikre på var rett. 

Jeg vil også si min beundring til dem som har satt i gang dette for å ta vare på 

historien til våre etterkommere. Ut i fra frivillige tanker og midler har de 

gjenskapt minner som kan gi oss et innblikk i hva de hadde og klare seg med.  

 

Med tanke på dagens utstyr og hjelpemidler er det enda mer imponerende 

hvordan dette var mulig. En stor takk til dere for jobben som viser dette. 

Det er utrolig å tenke på tålmodigheten som må ligge bak. Kommunikasjon 

gjorde at ting tok tid. De fire basene som var i denne sirkelen, hadde 

forholdsvis mange kilometer mellom seg, men hadde god kontakt seg i mellom.  

 

Alle flyslippene som var i området og som var av avgjørende betydning for 

styrken. Alt dette er nesten som et eventyr som vi helst skulle sluppet opplevd 

den gang, men det gir meg klare tanker om hvor takknemlige vi skal være til 

våre forfedre som hadde et slikt mot og har lagt grunnlaget for at vi har det så 

godt i dag. 

Igjen,  la oss hedre de som viste dette ufattelige motet i 1944. 

Kåre Helland 

 


