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Stiklestadstevnet 1944.· 
Ansvarlig: Fylkesfører i FO 17, Torbjørn Eggen 

Stevneleder: ......... Fylkesorganisasjonsleder Torleif Vik. 

Propoganda: ........ Fylkespropogandaleder Agnar Grønli 

Økonomi: ........... Fylkesøkonomileder Johs. Aadde 

Innkvartering: ....... Oskar Holthe 

Forpleining: .... : ..... Oddleiv Berg 

Transport: .......... Toralv Tveiten 

Leirsjef: ............ Trygve Følstad 

Samband til: 

Rikshird : ........... Fylkingfører Håkon Knotten 

NSUF: ............. Ungnestsveitfører Anders Rustad 

Germanske SS Norge: Stormmester Otto Solberg 

NSK: .............. Fylkesleder Astrid Lende Njå 

Pressens vegleder: ... Statens presseleder, Arnulf Repvik 

l· Verdals representanter: Lagfører Einar Slapgård og ordfører Arne 
, j Voll. 

Opplysningskontor: .. Asbjørn Følstad 
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Tekniske spesialoppgaver ved Rikspropagandaledelsen 

Teknisk kontor 
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Vidkun Quisling på Stiklestadstevnet 1934: 

"Når nordmennene i våre dagers skjebnesvangre brytnings
tid begynner å finne seg selv igjen som folk, er det naturlig å 
knytte på ny den i for/allstidene tapte forbindelse med Stiklestad 
og Olsok. Lik alle andre folkesamfunn som vil berge seg /ra en 

. alvorlig krise og gjenfødes må også det norske samfund hente nytt 
liv fra det nasjonale grunnlag som· det bygget på". 

Foto: Haug Syvertsen 
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Inskripsjon på den nye norske 

minnestein på Stiklestad. 

Reist 29. juli 1944. 

st:JJeCEstAv 1931J. - st:JJeCEstAV 19lJ.lJ. 

program 
for 

Stiklestadstetmet 29.-30. -juli 19lJ.lJ.. 

Lørdag 29. juli: 

Kl. 12.00: Avduking av frontkjemperbilder på NS Førerskole. 

« 13.00: Gudstjeneste i Stiklestad kirke. 

Folkemøte ved den nye minnesteinen. 
Avduking. Taler. Musikk. 

Etter møtet avmarsj til Verdalsøra. 

Folkefest på Verdølatun. 

Søndag 30. juli: 

.Kl. 9.30: Idrettsleiker på Idrettsplassen - stafettløp. 

« 11.00: Tillitsmannsmøte på NS Førerskole. 

« 13.00: Appell for de uniformerte avdelinger på Verdals
øra (ved Herredshuset). 
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Slikleslad 1934 - Slikleslad 191/-11 
Al? fvlkesfører og fylkesmann !'orbiørn Eggen 

Ikke noen tid i det norske folks liv har frigjort slike vold

somme skjebnekrefter som tiåret 1934--1944. 

Aldri har utslettelsens - dødens krefter stått i slik, for all 

framtid, avgjørende kamp med de krefter v i tror er. evige i fol

ket, livets krefter, de nasjonale, de guddommelige. Den n e 

kampen er bakgrunnen for Stiklestad 1944. 

I 1934 førte Vidkun Quisling Olavstankens alltid sterke og 

levende kraft inn i Nasjonal Samlings kamp for det evige Norge. 

I sin mektige tale den gang førte Vidkun Quisling tusener av 

norske kvinner og menn i en dypere nasjonal ansvarsfølelse -

han førte tusener inn i ny tro, inn i idealistisk streben, inn i ak-
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tiv kamp for det nasjonale Norge. Han knyttet den gang over 

Stiklestad fortid til framtid. 

Det er i k k e for å kjempe Stiklestadslaget vi samles 29. 

juli 1944. Det kjempet v i oss i gjennem i 1936, har Føreren 

sagt; men vår mønstring på Stiklestad i år forsterker den klare 

historiske linje i hele vår kamp for det norske folks eksistens. 

Hvorfor? Fordi Stiklestad i dag mere enn noengang før mani

festerer at vår vei, er off e r e t sve i, det norske folks, Nasjo

nal Samlings, hver norsk kvinnes og manns vei. Slik vil ikke bare 

ved Olsok, men alltid, hver dag, vår vei måtte føre oss over 

Stiklestad - - - -

Akkurat i dag da himmelen over hele vår kulturverden er 

formørket, akkurat i dag da ynkeligheten, undfallenheten og den 

unorske ånd har ført mange landsmenn inn i en uverdig hold

ningsløshet! reiser v i Olavstanken et nytt monument, et stykke 

norsk grunnfjell - e t mon urne n t o v e r den sei r e n-- ' 
d e v i l j e, o v e r den sei ren det r o. 

Slik som dette grunnfjell har vært endel av Norge i tusener 

av år, vil også den vilje til liv som Vidkun Quisling har gitt fol

ket forbli vårt evige eie. 

Den reiser seg, steinen, som symbol på et folk som ikke vil 

dø. Den reiser seg mot Stiklestadhimmelen. Og vår streben, vår 

vilje og vår kraft følger dens linjer videre oppover, opp mot ly

set og seieren. Vår nye og alltid sterke tro vil flenge mørkets og 

tilintetgjørelsens tunge skyer. Slektenes kraft og slektenes bønn 

fra Olav Haraldson til Vidkun Quisling samler seg i et livsbe

kreftende J a til Norges framtid. 

Ti års kamp for fedrelandet er bare en liten del av det vi 

skylder våre fedre. Bare våre kamerater som har gitt sitt liv ved 

fronten, har helt ut fullbyrdet Olavstanken. Men alle vi som er 
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igjen og som i dag samles på fedrenes grunn, vi vil også kunne 

fullbyrde vårt liv hvis vi fornyer .vårt løfte, hvis vi grunnfester 

vår tro og rendyrker vår idealisme, hvis vi med vårt arbeide hver 

dag h'edrer Føreren i åpen trofasthet, hedrer ham med viljen til 

å kjempe til døden for seieren. 

Med dette sinn må solkorsets kvinner og menn i Norges 

skjebnetime gjøre seg sin Fører verdig. 

Slik vil Stiklestad 1944 også knytte seg - igjennom Stikle

stad 1934 - til Stiklestad 1030. 

Trofaste og offervillige samles vi for sannhets sak. Og vi 

vil gå fra hverandre med en ennu sterkere tro på lysets seier 

over mørket, på livets seier over døden, med en ennu sterkere 

tro på at vårt folk skal leve evig. 

-Steinkjer i juli 1944. 
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1ge9leder Gor slevnedella"gerne. 
A. Opplysningskontoret. Tlf.: 146. 

Stevnets opplysningskontor finnes i Kinolokalet på Verdals
øra. Kontorets leder Asbjørn Følstad. 

På kontoret gis alle opplysninger om innkvartering, forplei
ning og transport. Der vil også stevnedeltakerne kunne få kjøpt 
programheftet og stevnemerker samt middagsbilletter. 

B" Innkvartering. 

Nøyaktig plan over innkvarteringssteder finnes på opplys
ningskontoret. 

Vegvisere, rød tekst på gul bunn, vil vise vegen til de for
skjellige forlegninger. 

Teltmateriell utlånes ved henvendelse til opplysningskontor
ets innkvarteringsavdeling. 

C. Forpleining. 

De uniformerte- avdelinger får servert middagsmat i forleg
ningene. 

Der opprettes utsalgssteder for drikkevarer og mat på Ver
dalsøra og på Verdølatun. 

Nærmere opplysninger vil bli gitt gjennom høyttalerne. 

D. Sanitetstjenesten. 

Ved sykdomstilfelle benyttes leirens sanitet. 

E. Avgangstider for tog fra Verdal: 

Nordover: Kl. 2.32, 12.30 og 12.50 (yrkesdager). 
Sydover: Kl. 1.10, 6.35, 14.20 (yrkedager), 16.36 og 18.40. 

Om eventuelle andre tog vil opplysningskontoret gi beskjed. 

Amatørfotografer! Venligst send kopi av Deres bilder fra 
stevnet til fylkespropagandaleder Grønli, Steinkjer. De be
ste bilder vil bli benyttet i et eventuelt minnealbum. 
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