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.:t:t~>\:':;, ." . ":;'~:~; : .,'\~~'" ,-,?~;~~, " '':',~:9}tif2{'r:::/'' 
. '~~:'<~*:~~Yår .:' fører /,'~' " ,Sit,uasjon,en.: kr,eve~·videre at al,l( n~~'dmenQ,~o.~_~,I.~,V.~r~,~~:,/~~~~,;,~~:: 

.' .' N~;~:;:: ~~d ningsmann opp om de feH~~:nas jonale , bestreb,eI,~er:foråfik:e fe~~~;fif;;' ' 
, r:' ,,' ,',': '. ' ,- .. , landet og yter, etter evne I kampen mot bolsjevismen og , ", ",' : 

. ~~. . !'~'\,.: ..... ,:. .. . , ',"':' ....... ':".:'.~~, .. :"<: ", ~~,~" " .. 

i arbeidet for ,N.,~rge's nyreising. ':;>~/::., ,',':: h,,:·:":.~+~:;r,'r3.I;,:;"· ~_'~ .' . 
. Derfor erklærer jeg at de nordmenn, som heretter" . 

motarbeider disse bestrebelser, eiler':ikke: loyalt me'd:vir-" ""; : " 
ker, vil måtte ta' følgene for sin folkefiendtlige ogst~i~'<;F, .. 

.. -. ~ , . . . .. ~ ; '. ' , 

fiendtlige handling. , . " . "", :,'; \ 
. De norske kvinner og menn de'rimot som ærlig beshe.~ ~ , 

ber seg på å fremme vårt folks interesser i denne skjebn~~~,:: 
tid, vil, uten hen'~yn til om de står tilsluttet vårt' parfi 

_ eller ikk~, møte full 'forståelse og en o.p'p~ik.~!g.yiJj{'tfL . 
Vidkund Quisling . ,samarbeid.. ,~_ .. _,_. ___ ''''., .. :.:::.: .,:.,~,·:,':::' .. ~·c~~', ,~~~~;:; 
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42. :BUDSTIKKa 

...... 
", \'5-

, '.lo, '4 •. med i 'Hirdens bedriftsvern. Vi som gende virklrlng pA.' de~ norsk€ fol~ . >;~ 
er på heimefronten må ikke)3lappe s~elog liberaIka'p~enSOPPløa·; ~\ 

;,av;alle'oppbud av kreftermånonmg av samf~t~~g de~~ ~?~~ ~':':J.. 
settes inn til fedrelanuets disposi.. beredende ,arbeId, formarxlSmen. "':.;' ~.'t 
sjoa Det får ikke hjelpe om det går, yed .sin franitr~eJ?- stoppet han ~: 
ut over privatlivets goder og gleder .. foreløbIg den .~tiske framgan~ 
Huskv.i har kamerater som før stod i Norge. Siden trådte yttre begI~ 
i vår~ rekker her heime, men som venhet~r til. Og no er vårt fedre- , . ~/; c,>,: ,/ !:~ ~;" no kjemper. på' den ytre front. De .land midt inne i omdannelsesproses-:' 

r' " '" Hird~e~n r ~', ' kjemperi Fjern-Karelen, på Russ-sen. Det er R!le byggend.e krefte~s it\~~ " , ....; lands stepper, i Krigsmarinen:,og mål at, maI"XlSmen,:og hbeZ:UkapI-. "r~ 
r .. "·,~,,,:.'~'{";':·'" Føreren har atter en gang talt Luftvåpnet. Glem ikke det krav vå- talismen so~ enda har ta~ l nord- , 
';' c til det norske folket og oss. Dette re faUne kamerater stiller oss. Deres mennenes smn,' må overvmnes og 
~ \~':<, .' var en harmdirrende tale til de så- innsats 6g offer får først sin fulle at fblket finner fram til det nasjo. 

. kalte «nordmenn» som lever i selv- verdi ved vår innsats og kamp. De nalsosialistiske prinsipp. ' 
valgt utlendighet, og til landsfor~ var Føreren og fedrelandet tro. Karakteristisk'foraette prinsipp 

,. ,';, . rædere .innen vår egen midte. Kast av deg den fjærlette og be- er at folket finner tilbake til sin' 
'.',l~',' Han tal~e på vegne av det norske hagelige dyne, riv deg løs fra trede- egenart, finner seg' selv, forstår sin 

:, ( folket, og til dette. Han appellerte mølle-tilværelsen. Hva vil det si om rase og aner det som er rasens mål 
til oss, mere enn noen sinne før. Han du er vekk fra arbeid og skolen 1 i verden. Etfolk som på denne måte 

'.. Ja klart for dagen folkets ønsker og år, når fedrelandet er' i fare? Husk har funnet fram, er frelst biologisk 
' dets framtidige arbeidsoppgaver. at' når du sitter heime og nøler kan sett. 'Det vil aldri la seg lokke av 

Eksilregjeringen står no på ·~tu- det oppstå skjebnesvangre situasjo- marxismen eller andre fordervede og *. ' 
pebrettet, deres totale forræden er ner som med din og andre kamera- folkeødeleggende lærer. Det vil med 

. et faktum. Med dette forræderi har ters innsats kunne vært avverget. . all seighet, mot og utholdenhet ver~ 
Nygårdsvold & Co., gitt seg selv en . . t ' f Ik 't "'be' ne om' sitt. blod sin 'kultur og sitt 

. ..sjangse til å få på seg et «livbelte.' .. Bedrif svern er o ~ s og ar 1- livsrom. Og 'det 'norske folket er '110- , 
:::',for å «svømme» seg inn i s?vjet- dets vern. Meld deg til tjeneste! på veg fram .. ". <." •• 

"raradiset, eller på ~turen» blI _h~It ' , Den norske uI'igdom er sterk og 
l land, for å s~å til rette for SIt~ Hirdens ' .' sunn. Når den blir grepet avnasjo-

,totale forræden og massemord: pa ", ,.;., - , • . , .. nalsosialismen blir den, tapper . og 
egn'! landsmenn. " .. . bedriftsvern.' " .offervillig.' Det viser vår ungdoms 

Vare, oppgaver har hIttil vært .. , _>" r; '. ' . : . '.' ... i innsats ved fronten. Der har den 
'"mange, men det ligger mange foran -'o Av hlrd,stabsleder Sæther." .oppført seg Så bra at den kan sam-

',! oss, disse. skal l,"ses, for Norge skal menliknes med de beste. Ikke aUe 
"'.:' ,~ .. ,: bli frelst og fnt~."., • ,',:r; bar kunnet komme .til fronten, men. 
"'" . Under det første Hirdførerting de har vist viljen til vern og forsva'i:- . 

, .. som ble åpnet av Føreren den 2. her heime. Verneidretten er blitt den, 
:,',; mars 1944 i Oslo, slo han atter fast sport som står hjertet nærmest. Og , 
.. ' at Hirden er, ryggraden I Nasjonal no er der reist.et nytt' stort mål og 

Samling. Og at vi hirdmenn er be- gitt en ny stor oppgave. Det er be-
vegelsens politiske soldater. Alt driftsvernet. . ",VI 

snakk om at Hirden skuI de bli Nor- . Nasjonal Samlings Fører har gitt 
ges nye hær, ryddet han klart vekk. den norske -'mann anledning til å 
Men han presiserte sterkt, at Hirden verne om den norske 'nasjonaleien-
framover vilde få seg pålagt store dom og dermed trygge fedrelandet 
og ansvarsfulle oppgaver, også med fra marxistiske og jødiske krefter 
militært preg. ' som vil ødelegge og rive ned. 

Interessant var Førerens redegjø- Rundt om i Norges land finnes 
ring om Hirdens bedriftsvern. I mange og store bedrifter som gir 
bedriftsvernet, sa han bl. a., vil, fri~ arbeid til tusener av norske arbei-
villige nasjonalsinnede nordmenn, dere. Etter gammel liberalkapitalist-
kampfeller i NS og Hirdmenn, bli isk tankegang var bedriftene et in-
utdannet til våpenføre soldater, og strument i enkeltindividenes hender 
bli satt inn til å værne om norsk for å tjene penger. Hendte det at 
nasjonal eiendom og krigsviktige be- bedrifter ikke gav det ønskede ut-
drifter. Tjenesten i bedriftsvernet; bytte, så kunne eierne uten videre 
sa han videre, vil bli sidestillet med legge bedriften ned og gjøre arbei-
Innsats på den ytre front. Vidkun Quisling skapte et ideolog- derne arbeidsløse. Ingen følte s~g 

Den som til i dag ikke har kunnet isk grunnlag for politisk nyordning ansvarlig for a:beiderne,. deres, barn 
rive seg løs fra sitt arbeid eller sko- i Norge. Klart og tydelig viste han og kone:. Et sh~t s?'ll pa bedriftene 
legang, bør no gjøre dette, og bli i skrift og tale marxismens ødeleg- og arbeIderne gar ikke lenger. Be-

',' 
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~";-;i~'~!;:'<':~;<-';· .~. ~'. . ,', ~,:;,.~{.>;.:~.. "., "'~',),:~, ·'-"2 \ ~-,{~.; .• ~, '. ~~--
~(5~~~:r~'cli UDS TIK K A:~;it;i.l(J.;)." :: /.;',:~~Mt:~";t:J~}.~t:Ni"6:,:~~1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" ... ,. 
··"~;;r.~::~:~j~~r:. ~~~~j!~~4.~~'~~t::~;;/'5~~! 

:~;:~.rsitt opprop ~m. deltage;tse.l:Regi-. .'1; 
'~l"'~~~tNo~dland;' ':~g\ ~'hlrdm~'J{n;'fra ;':!, 

J~'ele 'Norge meldte Seg;('b'evissth~- . "l 
,,;- "";.., f;' .. , " ,1- , '," ,,> ~ .... . ~ ~ ~1.)~'f!"~ ~. , , " .. : 

"::.~~~::; 8~e:~i:~p:~:~~,:.t~ :1:~ .:\~~ 
Norsk~ ,Legi~xi' ;og::";pa:nsergi.~~~der~ ,::J 

'" ,1_ , .,.... • ,- "i 

::'regimentet Norge;'''stillet : også Hir-' l 
< dens menn seg uitde~'fan'~ne. ":~,.1 
.' .. ' : Igjen kallervå~':Fører:på ':n~~k;;l 
:; ungdoni. Denne :'gang ~gjelder '(fet 
:~ 'oppbyggingen av'>Hird~ns' Bedrifts- ". 

, ' / ": " . 

. vern. Det gjelder: å beskytte norsk 
. '. nasjonaleiendom' oj:f'våre" stcire be-

'. '>,,>.'.; ' •• ~drifter av livs~:. og }~rig~Viktig' art. 

'.'{':':"~' •• '''':'.'.'['':'~''~':'.' •. :.~.,,:,: .•• ',~'_':'~· .• r""·"'·"\'(·· ..•. , •.... , • M. aSkin .. 
g. ,evæ:.-skY. tte.r .. i HiT. dens bedrifts~ern .,1 ferdigStilling".,.":">!i::;:ee~~de:o:~'\~:~e~~Zf;::':U:: " ! 

" , , . ' '. /';,sjonen er en abs6ititt~titigelse for ,'. 
,":c.~>fi1~;,,·;~··~y, Vernemannen får undervisning i net av størst' betydning. Disse oPP:'::~t ~i lier hei~e'skai kunn~'"oppholde .' 

. ;.'~;:;'1},:i;;~d':i,:alle de disipliner som er nødvendig gaver må Hirden løse til tilfreds- l' ""'t .... " 'f "'''t'', ";~;'''kal'' .. "ak" 't ""å" • ' 
....... ; ,P" , ... " '.' .' lve og or a vrI'! ·m e' gl ., 

:':"';1f:i:;!,,i':,cfor bedrifts vernet. En slik ut dan- bet for, Norge ,og for den nye tid.'" ,'." .. ",.c~' ... ';' 
~"~;:,j:'j:~,:»iielse må tiltale norske menn i bøye- SI{al det norske folket fortsette 'å,våre hlrdkamer~ter.,yedfront~l!..hya 
';/\ki~.;'~~'r,i;:; ste,grad. Forfamilien er det sørget bo her i I~ndet enda tusen år fram- de trenger av materiell og' :.forSy-' 

:\':!";:":." ,>;,'meget godt. Som regel er meget få . over og skal dets store menn få føl-" ni~ger., '.' .' t ':'.i":Y·':;:; ; (':'1' . .. ", 

:::;",y"/>. av bedriftsvernets menn lønnet sågeskap når de vil redde landet fra:" .;,.;::·--;-..::\:,"~l' }'i,::;;?·~"l;':)F·: i 
.':_~;<:~<{ ~odt i private bedrifter som i be- faren, og hindre oppløsning av fol- ';.".' _____ ..;. _________ -:, 

,,(L' '~;\~;;~riftsvernet .. Det er ,'således en di- l,et, så må de unge nordmenn gjøre Husk alltidå;:hold~·'kon~. 
·',~.',:·rekte forbedring av de materielle sin plikt. Damå de nettopp løse slike 

·I,.",~ 'kår for den som går inni bedrifts- oppgaver som tiden no krever., Da 
: ':' )-enuit. Men det er likevel ikke det må de være villig til å forsvare vårt 

. . ,', :'\,;mat,erielle som er. h.ovedsaken,. ~or. land på østfronten) og de må være 
),' ", .;alle menn av naSJonalt og sosiallst- ,'illige til å verne landets livsviktige 

:. ' .. ~ 

';-genU;n ajonr3Adresseforai:~ 
. . ',: '1'1. o.i.,,·,' <\ •• 

dringer må meddeles ,straks 
til . fylkesøk~~~milederen: - .. 

. . ... ',. ',' .. ' ' .•. /, ," 

, ~:isk sinnelag er dette å kunne utdan- institusjoner. \JY~,,· .. .,.' ...... .t.' .... ~, .... H.....;.,>;-~,~;"iI' ..... ··~ 
.. r.e seg selv til et nyttig og verdifullt .. Derfor måbedriftsvernet ikke ba-' Våre kamerater der ute står dag. 

~,:. 'lIiedle,m av samfunn~t det første. I'e sees som en rent tidsbestemt en~ og' natt i vern om ;Europa; og det 
Det er heller ikke .. av liten verdi lielt oppgave, men det må sees i er vår ,plikt åsø~ge 'for'a~ 'heime

'li Vite med seg selv at en har en ~ammenheng med nasjonens gjen_O fronten gjør fl i ri' innsats uforstyr-
,,'" )uldannelse som er av avgjørende be- reising. ' "J,.' 

, tydning for ens eget liv om det skul- Derfor appellerer vi til alle hird- ret. , : ' 
tle knipe en gang. For alle Nasjonal Her har Hirden fått en stor opp-

Pliktige menn innenfor NasJ'onal aO beskytte norsk produksJ'on Samlings medlemmer må det være gave, 
, En plikt å skaffe seg en slik ut dan- Samling: Gå inn i bedriftsvernet og og næringsliv mot sabotasje og an-
. :nelse. Ingen må unndra seg den. De avtjen din plilit overfor nasjonen! 
:som har vanskelig for å komme fra 

slag av enhver art. 

Mennene i Hirdens Betlriftsvern Hvem kan melde seg? 
~jennomgår 'en grundig og omfatten-
de opplæring i alt som kan tenkes å Det er imidlertid en misforståelse 

å tro, at det bare er aktive hird\ære· nødvendig UIuler deres verne-
tjeneste for folk og lantl. De mestrer menn som kan melde. seg til Be

'driftsvernet. Selv om det er Hirden alle moderne våpen og andre hjelpe-

.:niå hjelpes. De som har fått utdan
;l .. elsen må' her tre' støttende til og 
\ære .vikarer i:4en korte tiden ut
:Hå:nn~lsen pågår. "'Det ,må være et 
'mål at ingen mann står uforberedt 
~og ikke utdannet når tiden står der 
krevende: Vi l:pir mange viktige OPP-

. !gaver i Hirden: Sammen med vervin- midler i kampen mot 
gEm til fronten blir 'no bedriftsver- folkefiender.' 
t:''' .... (· 

sabotører lOg 

I 
som har, fått i.oppdrag· å. ~~tte opp 
Bedriftsvernet, ,så har enhver' nord
mann i alderen mellom 18' og 45 'år, 

L j~' . :"i. e ,· 

!'.- «Norges ungdom 
,I:::' 
L~~,: Norges framtid». 

, j 
i . . " .... I . 

som blir godta:tt~ anledlling til åtje-

, . 
..... "1: ..... 

Hirdens bedriftsvern. 

Hirdfordelingsfører 
Thronsen uttaler: 

L ~ .;. l . . :. ! ; :.r .ri .:-, 1 . ,! ; • " 1 4 •. ~ ,I ' . I : • l 

Thorvald' ~este~~øre ett~~}lP.gt, ~td,~nf1~]!\e~t~d:

Hvorfor Hirdens Bedriftsvern ? 
En ',y.ent~r. d.e#qr,; a~:,Jlo~~ l:~~pgdQIll 

. også: utenfor: lN~oilal:i$amlin~ 'Q&, 
.1l,·)Ic!"li't!J',:1 ,.fli,>qC:"·l ~() Jiilil ~tllli.: 
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i~f;i:~~:~~~;,;;~:-",., 
~; ,;·,~,,~::atrderi,viI '; gjøre sin iIirisats 'l be· 
f!~ S:'f.~~:>~. ' .. ~ ,. ~ ~ <.~'·,:1'"~" '\ ,. . . '.' .. :. "._;~' ' 

, ::·: . .f:'vlsStheteri. om sitt nasjonale ansvar. 
" . :~,~"",:':,,:,:,f,.~,1,.,~~.',.~,,~,.{~,:::~,·~,,~, :':','?.~,',~,~:~,~.',~:~;,.:,' .. ,,~,'.,; . : ,1~\~"1 ~ : ... ;. "j, ~:.. <'. ,. ~, . \":' utd~eisen." 1",~,,/:~"~4:;~;-~ \ . 

. "-:"~;:..w..~'~ .. ::'~'''':':';'- ".: "'f:'~.!J'-:''''.' l', ~;', :. ' .. ',; .• ;-.;. ;',<:1:> t :.~ 
,,;,'': ~",.Utdannelsen Hirdens Bedrifts-
h,· \. '.)~~."':~-:'~:',",: ';', • 

. :"y), vern varer l ,2 måneder og foregår 
, .'~r,": : ,r .• .",. . '.' o,. , •. ,".; • ., 

"'.1' dertil innrettede leirer under helt 
"<';~o~k;b~fRI~ fortrinsviS ,v~i utdan

, 'nedehlrdførere og frontkje~pere. 
; Soid~t~ne i Hirdens Bedriftsvern , ", ~ , . 

, blir utdannet i bruken av alle mo
, ,,' derne håndvåpen, også automatvå-

.L pen.:')~ , ~. 
, Etter 'endt utdannelse forplikter 

'. . . . 
,en seg til en bestemt minimums tje-

'~"nestetid i Bedriftsvernet, og for den 
':/ som.finnes skikket, er det anledning 

; . til~!terut!øpet av denne tid å melde 
;egfor,videre tjeneste.·; ,',' 

,>:: 'Oppbyggingen av ~ .J.:Iirden~' Be-
, , +::o~:drift~ve~' er i dag den' yiktigste 

,~"'ikrigsoppga~e vi har fått på heime
,::jronten, og dette forplikter i første 

·'"trekke bas 'hirdmenn. Det 'er mange 
,": ';- :'av oss som gjentatte ganger har øn

. 1;" sket å. ,"dra til fronten der ute, men 
som av forskjellige grunner ikke er 

,kominet avsted. No er det imidler
tid 'atter anledning til å vise at en 

"er Villig til å gjøre innsats for folk 
og land, 'Em innsats som nesten kan 
måle - seg med aktiv fronttjeneste. 

HirdmenD.! Norsk ungdom! 
Gjør din plikt mot heim, ætt og 

fedreland! 
'Meld deg til tjeneste i Hirdens 

Bedrifts vern ! 

Føreren for' 

BUDSTIKKA 

Nestregimentsfører 

" Thorvald, Thronse! 
Jf ;'_'~~'e 
og overtok 'l; april 1940 Hirden i 
Stor-Oslo, og gikk da straks i gang 
med oppbyggingen av denne som un
der hans ledelse kom godt i gang 
og dette ble Hirdregiment nr. 7, Vi
king. 

Nestregimentsfører Thorvald 
Thronsen har også en lengere sivil 
og militær utdannelse. Han har så-' 
ledes artium og har studert jus ved 
Universitetet. Av militær utdannelse 
har han gjennomgått Befalsskolen 
for Ingeniørvåpnet, Krigsskolen og 
Speiderkurs ved Flyvåpnet for' ka
detter på Kjeller høsten 1939. Hans 
militære 'grad er løytnant (K). ' 

I januar 1941 meldte Nestregi
mentsfører Thorvald Thronsen seg 
til Waffen SS som frivillig og del
tok i kampene på Østfronten. Han 
var bl. a. med i kampene i Lemberg, 
gjennombruddet på Stalinlinjen, sla-1., Hirdfordeling. 

Nestregimentsfører Thorvald 

'get ved Kiev og inntagelsen av 
Dnjepropretrovsk. 

Thronsen, som fra 1. februar 194,1 
ble beordret som fører for 1. Hird
fordeling, er født 1.2.1917. 

Han er en av de gamle kjempere 
i vår bevegelse og kom allerede med 
i NSUF i 1933, og innehadde i ti
den 1933 til 1936 forskjellige tillits
verv i denne organisasjon, således 
lagleder for NSUF i Porsgrunn, 
kretsleder for NSUF i Skiensfjor
dens krets og fylkesleder for NSUF 
i Telemark og Aust-Agder fylke. 

;Fra 1936 &,ikk han over i fflrden 

Han ble 10.5.1940 utnevnt av NS 
Fører til Sveitfører, til Fylkingsfø~ 
rer fra 1.11.1940 og til Nestregi
mentsfører 20.12.1940, 15.11.1940 
ble han beordret som Stabsjef i 
Rikshirden, en stilling som Nestregi
mentsfører Thronsen har hatt hele 
tiden til 1.2.1944, kun avbrutt av 
frontinnsatsen. I følge partiforord
ning av, 12.8.1!H3 overtok han stil
lingen som Hirdstabsjef og Hirdsje
fens faste stedfortreder. 1.2.1944 ble 
han så beordret som sjef for 1. 
Hirdfo~qelin9" som består av lIR l, 

.', 45. 

, Persona~ a .. , 

Hirdmarinefører Fylkingfører 

Th. Fjeldstad. 

Fylkingsfører Thorleif Thorgeir 
Fjeldstad, født i Oslo 1905 ..:.-. 15 år 
gammel reiste til sjøs med seilskute. 
I 1923 gikk han inn på Sjøkrigssko' 
len og ble i 1926 sekondløytnant. 
1929 premierløytnant. Tjenestegjor
de inntil 1940 på marinens fartøyer 
i forskjellige stillinger om bord, av
hrutt av kortere opphold i land ved 
Marinens administrasjoner. Gjen
nomgikk i4~lli.le tid Marinens sk~e-

•. -ul.; ..... 
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~:;;", '.;~?;7~~:,·~6J>~~~~~1;;Xr.;~~~a~kol;'~~·~t~~~~~·~~it;'~~~~:~;.i~~~a;:år~eM;,~~i;·iJ~~}%'~~ke· 

',' J" ,~ ;.",~~;~:;~::~\;;~~~~t\Tbåtskol~;· 6( yJ~:'t ~rie' .193fti~ .. 1l~1~·J.~~e,~.~:~"~,0.1;:.,~:;.'0;,~i!.~'<t~~KJ~~tter rage~f9i~~: sj~~~ ,',. c. 

;,~ ;;~:p·!,~:;:,};L-:;;~:.,~'.'~~~. knyftet}il::u:håt~PMt. Ved.· ;Vål"I8lig~;ltystUnje-, pl <Wet.c~.~<;,gens~kommerfø~gebg.tiI.~ ctn:ie seg ,,' 
~ cf; '~~}'-,f; . "':. •. 'mn- fJeneste' på oppsymsskIp f Nord- km~ lengde,' forklarer 'at· ha"et ..• ' com to grupper hirdmelllt' SO$ begg~' i 

:.t ,.~ ,\:.. '.c ..•. ' .. ,:. 'Norge i flerej~Ii.tre har, han erver- spilt :en ~ større" tolle idet norøl;e';er ,knyttet til .. n~ringen; .Dene "ene, 
'L' ;~~;.;~r'·/',:};;:,:::,:~.:vet· seg gOd k~nmikap illl,ienne vik- folks' historie. og liv, enn kanSkje (ai gruppen omfatteide' ~Jrte' sjøfa- •. '.' 
·l·;;~:,~;i'.:;:);.;~:-}·:\;tige~derav ,vårt land.,. ::;i<~';·,:~.' c· '. '. ~ ::'noe' annet. folk~ HaV-et bar -skapt· e( rende, . både det sjømili~re personell: ' . 
\ ... >~~>.::.' .. :<;.<:;~. Sommer.eIi.,.~941. timier "yt.·Fjeld-'>levende,:~teri~n her .l4n~tt.!?t Ot;de som bemannerbandels.llå~en, ~ 
f .. I~,'· f ~tad',som memg hirdmann,i HR 1, menneskematenelI som til' preget .. ' fiskerflåten og fangstflåten.~DlSse: 
[,." ,,<;:Viltep.~ Da: Hirdmarinen bI~6ppret- ,fljømaniisånden og det er denne, VAre/menn representerer Partiet på det , 
! .: ten mai 1942 fungerte han som fø- tl'ådiajoner' vil bygge videre ~." sjømUitære område så vel som, om " 

.;., '.'l'er for sveit 13/1, men søkte seg til· Hirdmannen ble opprettet'! sam- bord.1 vår~ f~øyer. De~ største 
; i, ~itt naturlige element og gikk inn i· svar med Føreren'S ordre av &.. mai oppgave b~lr gJennomfønngen av/, 
·',:Hirdmarinen. I midten av juli sam. 1942. Deri' er en spesiell formasjon den prakti~ke na&jo,nal~Osialism? om 

me år beordres han til· å fUl'lgere h.nen Hirden og ledes av .lJil'dmarl- bord og å Ivareta sJømann,:ns, fISke- , 
" '. som distriktsførertor HMD 1, og 1 nMørex'en som el" ljirekte ttJ1derlagt rens .og fan?,stmannens, mt~:r;esser 

".- .år Senere beordres han'avFøreren Hirdsjefen~ >.:>, "" om bord og Iland.,':."' .. :,. " 
".r. til å føre' samme distrikt og 10/1- ~H" dm' .' . -h' d"d . ',' ....! Den andre gruppen utgjør· de som, 

"';,",' , ' '. , • i. il'. armen. ar .ve Sl en a~. ame "; .',. ' ' ,.. , __ . 
'\,: 1~43 tIl .sln Doværende stlll1ng som hIrdoppgavet lått som . oppgave" fl Ikke er SJøfarende, ,men ~o~ er ~yt- .. 

Hirdmarmefører. ,. arbeide for gjtmnonuøringen av nå-;tet til skipsfarten .og'sjøengjennom 
,," Tel.emark Hitdfylking ønsker.ham· sjonalsosi~s~e.n blant sjøe~~ menn,,'sitt yrke og sine interesser: Diss: 
'og Hirdmarinen heIl og lykke l det, for å fremme rekrutteringen til sjø-. menn. danner ... !len faste ,~stammen . l :' 

. store oppbyggingsarbeid. ,::'.; maiinstanden~iog for å gjøre 7den til' vi'milavdelinger~ De ,skal gjennom-
, det'nYE(N'orjtes talsmenn på alle hav.' føre den praktiske nasjonalsosialis- ,,' 

Hirdmarinel1 skal forberede grunnenme blant fagets folk J land. De skal. 
fol' gjenreisnlngEm' av Norges- sjø- knytte forbindelsen 'mellom'. Parti- . 
fCirsvar< iruien . rammen av det ger- organisasjonene i land og våre menn . 
manske fellesskap. ,~'. .:' ,ute. De skal gi)mpulser til "åre' 

..•. 

Kysten er oppdelt i5 Hir'ilin~e' menn om bord •.. ;<';,.' " \<.;,",~", ...... ' 
• . - .,.,' ' . .' \ ,': ., .• ',10.:~' ~~ .. '~ ': .• t';,' , 

: 'distrikter 'som igjen er oppdelt:j :.' Det er ikke Hirdmarinens oppgave 
, Hirdmarineavsnitt. '. ; .. Hirdmarineav- å drive yrkesopplæring. '-Det 'er en 
. snittene følger i st~re trekk fylkes- oppgave for Staten og fagQrgamsa
grensene. Hvert dIstrikt ledes aven ·sjonene. Derimot vil vi søke å ~jel
distriktsfører, hvert .avsnitt aven pe fram dyktige, skikkede men ube-'Helt fra forhistorisk tid har det . . . aysnittsfører. ';'.~ . .' ,,": midlede hirdmarinemenn ved kurser 

'_,'. ,<' ~orskefolk levet sitt liv med ansik- ... ' ,,' . ti d' O l in b . , :. :Hirdmarineavsnittene er oppdelt i eg I!I pen ler. pp ær gen' egren-
,.'. ': . : tetv~ndtmot havet .. Det: er som sveiter, tropper og lag. Som en del 'ser seg ellers til den hirdmessige og 

, Kielland sier om våre' kystboere : av Hirden, er Hirdmarinen enpoli- ideologiske opplæring ved siden av 
qHavet er deres selskap,' deres råd- bsk og halvmilitær formasjon, med foredrag og forelesningsvirksomhet 
'giver, deres venn og deres fiende, politiske og halvmilitære oppgaver vedrørende spørsmål av mere faglig 
deres, erverv og deres kirkegård,>. som de øvrige '·hirdformasjoner. art. ' '_.' :.,'.: . 
. Slik har det vært i alle tider og slik Hirdmarinen er Førerens represen- Seilas og roning er intet mål for 
vil det fortsatt være for det norske tanter på sjøen og innen skipsfar- Hirdmarinen, men et middel. Vi har 
folk. Havet har preget vår folke- ten, denael av Hirden hvor alle sjø- her et naturlig samlende element, en 
karakter og kultur, vårt politiske, d t b' d' Il t ens menn og alle sJ'øfartsinteresserte sun spor som m er persone e 
sosiale og øko'nomiske liv. Havet har f k t k naturlig skuI de samles. sammen og remmer amera s apet. 
behersket oss fra forhistorisk tid og Om bord samles alle på like fot. Her 
t " . d Hirden må, likesom i vår storhets-

H lag. , bygges opp det kameratskap som 
tid, samle innen sin midte ikke bare Det er en hovedlinje i Norges hi- ikke kjenner forskjell på fyrdørk og lOldater, men også tie fram"lte på sLorie, den som utgjør kjølvannet dekk, på maskinrom og broen. Her 
andre områder, slik at den repre-til skipene. Den fører fra dypet av vedlikeholdes den kontakt og det ka-senterer' det beste i samfunnet. 

, folkekarakteren, - tiltaler fantasien, H' meratskap som ble knyttet mellom lrdmarinens oppgave innen det-
eventyrlengselen og dådstrangen oe- b 'd å guttene i Unghirdmarinen og herfra ~ te ar el m da naturlig bli å sam-
er vår høvdingeveg til ære og makt. le alle de . gode byggende krefter fører våre menn kameratskapet med 

Det er som historikeren sier: - som tilhører vår del .av samfunns- seg ut i sine yrker. 
«Skipsfarten er den golfstrøm som livet, den del av det norske folk som I vårt oppbyggende virke arbei-, 
tillater oss her oppe å føre et kul- er knyttet til sjøen, det være seg der Hirdmarinen hånd i hånd med 
turIiv som tåler sammenligning med gjennom skipsfarten, fiske, fangst, den tilsvarende formasjon innen 
et hvilket som helst annet land i offentlig eller halvoffentlig tjeneste NSUF - Unghirdmarinen. " 
Europa. Skipsfarten tar sin næring eller gjennom sine interesser på an- . Den har det samme virkefelt men 
{ra 'kysten, brin~erlivsfornødenhe- MIl, måte. ' .. tar se~ av ungdommen'under 18 år 
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n;ted hår Føreren kalte på ham;- Best , ", 

)-

,S1~X;,:~:;;;:_~:_,::·~'~;~dm~ln.:~:1- .. 
" ' kjenner vi ham som Gardesjef; i F~,)o~:;,:" "~c' 

. rerens Garde, hvor han hi:tf>nedlagt<ji~:(" ,'".' , .~ 
et' stort og anerkjenn-en:d~ ~rbei1"<~;\:;J .' ": .', 
Den 1.4.44 ble han av NSFørerbe~:;~';,t~:<',:':,,:. 
crdret som Fører for IDrdensFly;' ;~:<?;>J; ,r:,,':" som"er 1htef~ssert nijøeh'!~lIer '''sjø~ Krigsmarine. Denne krigsinnsat~ er 

. '::~':/.';;pC;rte~:!'ifudniarine~s· person~ll sø-'" ~kke en iD?sats.i e~ fremmed man~e. 
""~'" ." , .. , ;," •. ,.' ". ..' .' 'L'. :"", . me~ en 'UlllSats l den naturllge 
"~S,~f~~~~.~~~~måte å s~øtt,e.opp ,?m grunnstainme som den germanske 

.;-.. og 'aSsistere. Unghirmarinen i, dens fursvarsmakt på havet skal utvik
, .', åx'beid bå<Je'ved å avgi ledere og in- . les av og om og som også vår kom

,.,',; siruktører, og ved å stille sitt mate~ men de marine blir et viktig ledd i. 
. . 'riell til felles avbenyttelse. ' . . Innsatsen i Krigsmarinen er en inn-

. :"'Vh' historie Viser atnårutferds- ',sats for Norge, for vår og hele den 
;'trangen hoS det norske folk har av-' germanske ,rases eksis~en,s. Det. er 

tatt; -llar også våre sjønæringer norsk forsv~r :not bolSJevIsmen, det 
, svunnet inn og vår politiske -eksi- er no~k reIsnmg mot mange hun
'stenS bar"vært i fare. Det er en be- dreårig engelsk undertrykkelse og 
c t:vdningsfuIl oppgave å holde ut- .rettsløshet på alle hav, mot engelsk 
,f€rdstrangen levende hos den norske vold og vilkårlighet. 
ungdom og spre kjennskap til og Våre mange gutter i aktiv inn-

,aktelse for sjømannsyrket. sats utgjør grunnlaget for vår kom-
, Dette kan vel 'neppe oppnåes be- mende marine. De er den beste ga
'dre enn nettopp gjennom den opp- ranti for at vårt forsvar skal gjen
voksende ungdom og oppgaven må oppstå på havet og for at dette for, 
løses ved å fremme ungdomsarbei- s\'ar i framtiden skal bli anvendt på 
det. Det er ungdommen som i fram- den rette måte, som et vern om det 
tiden skal fortsette våre tradisjoner norske folk og den germanske rase. 
på sjøen og atter kaste glans over Th. Fjeldstad. 
Norge som sjøfartsnasjon. . 

Foruten alle de sjømenn som i dag 
gjør en stor og uvurderlig innsats 
for landet ved sitt arbeid for å sikre 
f-orsyningene, er det et betydelig an
tall nordmenn som gjør sin innsats 
for vårt land i Krigsmarinen og som 
med våpen i: hånd kjemper for Nor
ges framtid. 

Flykorpsfører Fylldngsfører 

Per Carlson. 

Han gikk i 1928 Hærens Flyskole, 
Krigsskolen, Militære Høgskole. Se
nere til 9.4.40 var han løytnant i 

, En rekke av Hirdmarinens menn hærens flyvåpen. Carlson er uredd 
~tår i da~ a:om frivilli~ i den 1:yl$ke ')S ivri~ ;Hirdmann. Han var I$traks 

, " . c· ';'~ :';",'" ", . 
karps. På samme dagb,le han for~!"}:,;,;', ," i, 

. , .. ' :' j;:'"'l,''' , 

fremmet til Fylkingfører~" :'; ; ", " ",,7:;.::;' . 
, Telema;k Hirdfylking'ønsk~rham ::'?'~'i>. . 
. . .. . \ ., " .. 

of? flykorpset lykke til med arbeIdet "";' ' 
og de store framtids oppgaver. 

Hir:dens Flykor'ps~' 
De moderne flyer i løpet av utro-, 

lig kort tid utviklet til enestående 
tekniske vidundere, som ~t før kri
gen oppnådde hastigheter over 750 .. ' 
kilometer pr. time, kunne nå' høy
der over 15 kilometer og med letthet. ' 
kunne krysse Atlanterhavet. Flyet 
har fått en betydning som en. for 
kort tid siden ikke vilde drømt om r 

som transportmiddel for mennesker, 
post og gods - og i forsvaret 'av 
bnd og folk.' .' 

Men disse høyt utviklede tekniske 
apparater krever også som besetning 
et utvalgt menneskematerielI for å 
kunne yte oss sine tjenester på beste 
måte. Erfaringene i de ledende luft
fartsland viste at det var lite til
fredsstillende å velge ut flygere et- . 
ter eksamener og lægeundersøkelser. 
Yel spilte disse forhold en viktig rol
le, men gir dog på ingen måte ga
ranti f'or at aspiranten vil bli en god 
f!yver. Her fant Tyskland den nye 
metode for utvalg og utdannelse av . 
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f\.~"';~1~:t~~~~r ·'?~'t',\:r~t\" ,> ' ,,~::~t;+':;,i,~,-:;;':,,'" 
1«' 1-(:.,' .. ,f!yvere, ~~ .. metode som ,en';';"" :dobblllt'.'.v!rkefelt. b.;l'·'~' .r~de ."k~~ \'~~i':~;"; '13" ~~t( ~ 
t :" ~\;:', :;,:.~~ek~~rt ~v.d~ fleste andre l~~d,. 'for 'h~yning av -i1ysp~rtens nivå i 4q min.,~~\';'~>:;,;~~J?""'~~/:: ;. '. ;,;,{2.~I\i:~:'~;. 

, ,om de står mo: eller med i det på-'; Norge: J1teksperiment~re og tilpasse ' l',sommerbl~'det':b:oldt' en'~el L>(J} 
gående 8~?re verdensoppgjør";~~';'iinode~l-og seilflyving og etter krl- kurser på 'Øra ved Fredrikstad: Ti-'~~"'; ,,i 

i: ' D~~ nye ~ystem for utvalg 'av fly':':gen:;også motorflyvingfor norske den for, kursene' blir Jtunngjort; i':'; 

/ ...••. t..'.· ~~~7i~ P~~:!~1S~::: ~!":~~i::;r::::J;r:l ",æe:~.<:i:r~i2;;;;,'"[%:~~,,.:, 

.c, 

gra~vis opplæring i modell- og seil- det er ikke den minst viktige opp- Somrrie;"fa\n~,f' ".' ',,'-if;',,\ 
flYVIng, og derved får høve til å ut- gave! skal de være ungdommens læ-, ' ,p, orgwnnom~, 

"'" vikle sin~·f.1yvemessige anlegg. ; , ': rere ! modell- og seilflyving. Gjen-' føring a \1. hirdidretts- :,~:.)" 
l ,denne. for-utdannelsestid,- hvor' nom~ly~orpset er flyvingen i Nor- ]:" "'; ,,' '., 

, guttene i sin fritid vokser opp med ~e blItt en allemannssport, som alle Opp ænngen~," . 
"flyvingen og så å si får lovene fot' mte,r,esserte kan være med på uten l å "" ,'," .... ' ' ~', 

å h dr 
In nedenejuni og juli gjennom-::' 

bevegelse 'i luften inn i blodet, er de I~ es av omkostningene. ' 
under nøye oppsyn av erfarne fly- .~rdens Flykorp~ er i dag fram- fører sveitenemiruit 2 prøver i samt:': " , 

, lærere og l~ger. Når det så skal tas ,lels ;:under oppbyggmg, Organisasjo- lige grupper fOr Hirdidrettsmerket. ,,' 
ut mannskap til skolene for flyvere, nen er dog i stor~ trekk ferdig ut- ~ed unn~ak ,avgz:uppe IX som,'er. 

,har ,e,n et' rikt materiale livor.en bygd., I.ledeIsen SItter erfarne folk vmtergruppe. ',,~, "'- • y', '" ' 

," trekker ut de som er best egnet både ~ra~dhgereseil- og' motorflyving FYlkingiru:~~~~ie~~~~e '~' s~rger fo/ 
'. '. ,etter de 'rent flymessige anlegg og l No:ge, som dessuten også har fått at prøve~e ~hr.forsvarlig'gjennom:-:o " 

,etter karakteregenskaper. For ,do ,spesIalutdannelse i'l'yskland. De ført, ?g, ~t '~.et .~ødv~ndige idretts-'" ;";' 
_ .. Bom ikke., blir utvalgt til flyvende første kurser:. ved '~orps~ts skoler m~tenell ~?g, sl!:Jemaer er til ~tede~", < 

''o '",' !-lersonell,'venter en mengde andre for ~odellflyvmg, sellflyvmg og fly- "Vldere:- må;?.er';,sørgesfor at do~-'" 

·.-l 

',: Interessante oppgaver i den onifat_byggmg er avsluttet, og planene for merne under. prøvene er autoriserte ... ' ':', 
, tende organisasjon på bakken som en norsk sentralskole fpr seilflyving og at bare disse ,undertegner de 'ut-.:,;' 

flyene krever. :,;''' er alt langt framskredne;'Men fram- fyllte hirdidrettsnierkeskjemaerfo~;' :~. 
.>~.::: . - !. l f

' b ' , , le is ~trenger korpset, mange menn i bestå.tt ,prøve. ", '.'0 , ''- :.;' - " " ,',:'" ,:,,:;, 
og or seg et yr ikke denne form - ., '. ' " , 

for utdannelse noe nytt. Det er for ledende sti~Iinger r~ndt om i landet; - Ved ~i~~~' åv gjeD.~~~~rin~e'ri 'o~~; ': ': 
st.. vidt den samme utdannelsesmeto- også, dyktIg.e o.g mteresserte som treninge~ forhirdidrettsmerkeprø .. /i;+:~'; 
de som for skipsfartens vedkommen- melder seg til Hlrdens Flykorps, har vene bør det under sveitidrettsmøtt~-",· 
de har skaffet oss våre fremragende derfor, gode utsikt~r til å bli ledende ne -:- 'som"må' foregå nunst 1 gang ,"j' 
f'jøfolk. På samme måte som: kyst- ~enn l norsk flyvmg.; ;' bver uke'i samband 'med de vanlige'>: ';:' 
ungdommen vokser ,opp med svøm- ' ,I selve Flykorpset opptas mann- sveitmøtene ',-,--' ';legges inn verne-
ning, roing og seiling i et sjømanns- lige medlemmer av Nasjonal Sam- idrettS øvelser 'som' ~nevnt' -under 
miljø og derved blir sjømann i sjel li-?g som er over 18 år ,og som god- pu~kt: «F. Idreltsopplærlngen 'f av- ,{; 
og kropp, må flyveren vokse opp kJepnes av Korpsføreren. Flykorp- delmgene» i .Hirdhåndboken. Orien~\;L", 
med flyving, så han føler seg heime sds kurser i modell- og seilf!yving teringsøvelser må her gå inn som en' 
i luften. Men det gamle privatkapi- samt for verkstedledere er for øvrig, .av de viktigste øvelser foreløbig, idet 
talistiske system kunne ikke se så når plassen tillater det, også åpne en her må ta sikte på at det under' 
langt, de lot flyvingen være et kost- for !lll mannlig norsk ungdom. All vernemesterskapene i august og sep'-:'':; 
bart lektøy, en satte derved mange utdannelse er gratis. , tember også vil bli lagt inn oriente- ' 
begavede folk utenfor ungdommens I vinter har Flykorpset vært i ringsøvelser. ,,' 
rekkevidde, og som sårt trengtes for "irksomhet på Steinfjorden i nær- l månedene au~st og- september ." 
løsning av livsviktige oppgaver for h~t~n av Hønefoss, Stedet har tra- må ,idrettsopplæringen ta sikte på' 
nasjonen utenfor. dlsJoner som et eldorado for seil· tremng og forberedelser til regi-

Den 1. mars 1942 opprettet Føre. flyvere. Det ble holdt kurser av 14: mentmesterskapene og Hirdmester
ren Hirdens Flykorps som egen selv- dagers varighet. Søkningen var me- skapet i verneidrett. Likeledes må 
stendig formasjon som skal utdanne get god. l alt ble utdannet 52 mann sveitene for siste gang i år avholde 
og utvelge de framtidige norske fly- hvorav 8, ikke var medlemmer av prøver til Hirdidrettsmerket for de 
vere. Ved siden av den viktige opp- NS. Kameratskapet mellom elevene hIrdmenn og andre utenforstående 
gave å skaffe høyt kvalifiserte fly- var :u.tmerket. Vårt mål er i likhet som ikke oppnådde fordringene un
vere til den framtidige norske luft- med Idretten å vinne folk utenfor der de foregående prøver. ' 
trafikk, som sikkert vil slå avgjø- be~eg,elsen for et sportslig samar-' Forøvrig må sveit ene gjennom he
r\,nde igjennom etter krigen, skal b~,ld l folysaken, Vi. kan konstaterz le sesongen avholde ,skytekonkur
Flykorpset også være bærer og leder at forstaelsen for Hirdens Flykorps' ranser med premiering for sine hird
av den luftsportslige virksomhet i oppgaver og arbeid er øket sterkt menn. 
Norge. blant vår flyinteresserte ungdom et- Vær merksam pa o tI' dl , d/de 

ter t 'lf! Id' 1gere me -
Flykorpsets menn, som bærer be- . a sel y e eren l Flykorpset, lelse om at alle hirdidrettsmerke-

tegneIsen hirdflyvere, har derfor et sveltf~rer Alf M. Berggreen den 19. prøver må averteres i den stedlige 
mars 1 år sqtte ny norsk varighets- presse som åpen for alle nordm~l1l1, 
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~"~ -,T':/.~· J? ~~;~;;<*:;::.~-·~I ~k.~, 1: ~~:. ~;; i,':" '," '~" .:, ".~~~~:!~~~~~,~':~Jf~·i~~~~~t~·l~;;t:/':/; J ";, <·;~::·,~t':~"i·\··.jt;~~;~,~~tJ~:~~~r~<:~::'~;:~:~~ 

"'Tl~1 ;e\'iri~frl(I~~H i i'af~'3"~1:){~lrl:;;' '~~~, 
;'<'\i; ',,' ," .. ' ' P\'C';;t/":S;:C,,,h(Jj,:~~;"1'~~,, ? 

_Alle.tillitsmenn og kvinner,'må· .. ~ 
forstå nødvendigheten av å få så. ,:i~ 
mange som mulig til å delta i disse"" 
avdelinger: ", «Det er fullgodt med ." 
frontinnsats' å delta l Hirdens Be
driftsvem»; ,~' sa Fylkesføreren på..;. 
vårt mønsti-ingsmøte den 12.. mai. ", 
Videre må 'vi ferdigutarbeide våre' 
beredskapspianer, og utbygge alle. 
staber .med fullt personell. Krigen'" 
går jo no inn i den siste avgjørende .: 
fase, og det er' om å gjøre at det' . 
organisasjonsmessige er i orden, om .. ; 
vi skal;makte noen innsats her hei- < 
IDe. Det er derfor viktigere enn noen' 
gang tidligere at . alle terminer" blir l': 
(lverholdt,og. keldinger ograppo'r~'~\' 
ter sendt~~';Al1eoppdragsom blirX~ 
sendt-utfra Fylkingen er viktige,'>:. 
eig' de ,'må ,utarbeides med nøyak~ig-.:1 
het og det må.l1l1tid sende~ melding;,,, 
om at dette' er utført. ~, 

: "':Jeg' vil "nrlnriesveitførerne /- om~; . , . 
Forandringsmeldingen soni. ble gitt;;~:~~~~,tant L ,v.~~;j!;~~~~~~~ 

;: ' 'b Odmar' ", L' , '. som terminme.ldin.· g på Stabsfører:.:.·,.·.·~ .. :.',,:\" .. ~'~.'~.·,K. ommanderse .. rs. jan. t."~':":",,,,.: ",' ~Sveitfører D. arsen., ' ' . ,I., , f'" .,.. ". 
",' . møtet· >og hvor mønster ble 'utdelt:' i>'.>;!:~!,;:; , . ".' .. ~·,'.;,\"i;:{~t;t', ' 

'; , f \., ,. "c .' • '::' .,. Leif Sylvan Knutsen. .. , '." " " 
Vårens parole for oss i Hirden er:. Vi må på~e at den~e plan er. k~ITl~, ~~..c; .. .- .!"c:',:'".<:.~.:~':;;:lf-:~; 

';' ... " . ". gert og aJourført til enhver tid. ,,:It\·~·· .:~-'_.~ '- '-0:"'" -"'r'~:):'l.·:!~:':J:- ~. 
,I, !(lIrd~ns Bedr~tsvern. -:VI, ~å set~e Angående Styrkelistene, må sveit-, med, ,mer punktllghe~, e~,<~},fellet 
>' all vår kraft mn på at flest mulig førerne påse at disse blir .innsendt .er ,no. "~'::;';' "';Yi.'::', ':t:,.,;, , , 

av vårehirdkamerater, ' kampfeller . <": ,: Jeg vil til slutt meddele at ~et no 
,', og 'venner utenfor NS melder seg til . . blir" arbeidet med . opprettelse' a v' 

. '. Hird1nusikk-korpsfor:~releroark. 
'dette Folkevern. ,..' ,'+I ".,.. ,'~ /. .Musikkleder er ,hirdmann Bjørgvin 
'I .. ' ,~ ',", a., . . '.Abrahamsen, Bambleveien 3, Skien. 

_. Telefon 4496. <, r' '. ).' .. ' 

Det er ønskelig at der ikke avhol- . Alle interesserte musikere- .og an-
. '. ',' des større hirdidrettskonkurranser i dre som har lyst til å lære å spille 

sommer enn Hirdstafetten, Hafrs- har no anledning til å delta. Husk ' .. ' 
fjordstafetten den 18. juli d. å. og avdeling-stoltheten. 
vernemesterskapene for regiments· La oss derfor no på alle områder . _. 
områdene og hele landet. bli mer aktive i kampen for Norges 
De idrettsarrangementer Som hird- framtid. La våre motstandere og al~ 

avdelingene gjennomfører må være 'le de som i dag står på vippebrettet 
i samband med hirdtjenesten, en se oss i daglig aktivitet. Den tryk-
regner ikke her m~d skytekonkur- kede og «daue» stemning som no , 
ranser og lignende. hersker må vi blåse bort med vår 

Forøvrig henviser en til tidligere tro på ideen og vår vilje til å ville 
bestemmelser når det gjelder avhol- det gode. 
deIse av hirdidrettsarrangementer. 

Enhver hirdmann plikter å holde 
seg i form. 

Heil og Sæl 

Bjarne Kaase, . 

-( -;: t' Il; . Regimentidrettsleder. 
- ilt ) I Il :. ~ I, __ '-' .:;,' '.;..' ..;..,..-:...--:._...:...,.;. 

.=t~),.d:1I1111l·~·d·IOi ~;\. "l');,! l, .. ; ",i" .\ 

Fylkingadjui~nt og Intendant 
.' 'I·l,., 

Ne!;itsveitfører Sverre Follaug. 
.' 

Med Hirden til kamp og seier. 

-; .. ; 

Heil og Sæl 

Adjutant I 

Leif Sylvan Knutsen,' 
kommandersersjant. ,: 

, i 
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~'" "'"'. ,. 

~r· ,~~:~~j;,;.;;J.2~;n'blis·T"I1(itA .... 
~f~~';i/i;{:i~~~\: ",f';<";'-h ':; ~.,";-i~,~\" ' .. ',/~:;, ' ' ': ~, " 
{,;, , ... ?,.?:i~:"':,,:::,, Fra Adj. &' Intendant v.ed F. 1/3. ' " 
'''',', :~I '~,-,~':.' .t. ' .. , .' ,"_ • ".of ': ~ " 
~l!:';"s::;~~~;:;' TU all&'sveiter 'I Y.IIS: ,,' 
re "', • 

t: Ang. ~ Term~er. , " . 
, ~,~~~ ',f,-:;ri'~ f 'k' ''''''"~' -'v\$: . . t~,'-'" ,I' '0"' ,!1'-( '] 

, .,~ri:W.J1jrYed, på .det bes,temte~te 
i~~~~j~fP~'f~~.i}.vdelingene "oyer~ol-': 

",ae.x:, an.~,tepn~,ne,~.}?e faste te!"Iluner ., f 

for hver måned er: ' 
,. " .... ' .. \." \(~ \~:'~ ~ ~';i~:, l' . J. .. • ;'~.' .::. Of •• 

Re~sk~'p'".:,~,.;~,den 1. i hver mnd. 
Fropaganda,rapp: ' ». 1 .. ' -»-

f, Budsjetj;fprslag .. ,,»" 13." -»-
" StYrkem«Ming og, " ' 
; , Foraridrlngsmeld. ~»' 20. -»-

~ •• '.:> ~/'i' ... ~··>tlff"'\'" .';-'" ·:,:.L " ,. :., ~"',r • :'~ I,' 

~;' ~,,:" , Alt overinevnte sendes tjenesteveg, 
~1' ;;, u'iiAtiitt"pr6pagaridarapport ,hvor en 

"., ~ f se~des;: di~~ltte.til li~rdstabens ?.ro-
' .. pagaridaavdeling; adr., Tollbugata 10, 

~.~,' .• ,:.,,~,,·.':~,;,,"",.:.i,".,,",.,t,.',';i,: .• ,':',':,",:-,':',' ',',:", .,,', , ,Oslo~" ~g' ~~·,kopi HI fy IkillgEm~.· " , 
~, .. r ~,,:' s 1:t~'1i:~"deii"17:ini~('1944:~ . 
#'ll t>,2,}j;-.,.,.",., . , I . ~~'>(1,''';''J:···~r-:~\·rf'·~~+ ~~ 

, " 

.. ,' .. 

• ";1 > 

,'; 

t" 
. ," 

',' .. -

" ' ~fJ~{~~~f ... :;;;~~~~:~:.g .. : <' ;' ...• ,. . ... 

Il~J~~.~{":·}·:'Ffå'titt:n'd~riieir~eå't.1:13T~ieiii~rk.:': \ . 

~, 

Personalleder ved HR S, Hafrsfjord 

i, ~ 

, . ....•. ~ .,: ", l~~<_t"","l: Jo1.\ r ..... -. 

~;<~~.:3:,~~. '~(..J: ~;.:>~~.'~' .' Til" t .. ~·.J~ . o" '. ;, 

'Kommandersersjant Sverre Johnsen. 

f" .." ',' A~visning av unifo~sjakke og i~;~:? . '::~lIeavdelinger·<o~·tørere ,'.,,; . ". <.,. 
, " . uniformsbukse til .l?er~tt~gede søke-
" , . i F. 1/3 Telemark. re,tilknyttet Rikshlrde~- som har 

." En . gjør h;~;d 'kj'ent den siste 'fått" an~ist tilsvar~~d~ 'd~ler tidli-
r;~·, bestemmelse 'vedrørende kjøp' av gere, kan imidlertid parE) finne sted 
:(: "~ \.1I1iformseffekt~r:': når søkeren framlegger attestasjon 

:, • R~ndskriv nr. 2l44~ fra NS Riksdepot for at' den gamle 
'~' uniformsbukse og/eller -jakke er el-Til alle 'Hirdavdeliriger .. 

-" ler vil bli innlevert tp depotet. -
,Fra N~ringsc1epartementet har vi Nemnda må derfor påse at slik at-

. mottatt følgende: testasjon foreligger 'før anvisning 
Uniformsbærere ,tilknyttet Hirden utstedes. 

kan få anvist uniformsdeler .eller 
materialer til søm av slike med unn Vi ber om at dette blir kunngjort 

tak av uniformsfrakk, ,eller materi- for samtlige hirdmenn. 
aler hertil uten at nemnda fraklip- Heil og Sæl 
per merker av vedkommendes be
'kledningskort, ,Uniformsfrakk eDer 
materialer hertil kan bare anvises 
mot at. uniformsbærerens bekled
ningskort fraklippes det fastsatte 
antall tylerker. 

For øvrig gjelder også for uni. 
forms bærere i Rikshirden bestem
melsen om at ·.unifornisgjenstander 
som jakke, benklær og skjorte bare 
l<an anvises når det er gått minst 
30 måneder etter siste anvisning av 
tilsvarende deler, og uniformsfrakk 
bare når det er gått minst 48 må
neder etter ~isteanVis·ning. 

Hirdintendantens fravær 

Børre Bischoff, 
, Troppsfører. 

En henviser til ovenstående. 
Utenom denne bestemmelse nyt· 

ter det ikke å søke om uniforms
effekter. 

Ski e n,. den 16. 'mai '1944. 
Sve~reFollaug, 

N.sveitfører. 

',7, '.1',,' 

Fra Intendanten ved F. 1/3. 
, r, ,'\.. ~,!,'Cl' ) .-. .... ...., '. 

Til sveitene ved F. 1/3. 
i 

....... "f ~u; : .!- ;.;':"~ .i: :--::-»~-'.U,!4 ~.'~' 

En vil herved, innskjerpe bestem-
• . ., . J_ • - .". .. '" _,_. ... .. '". 

meIse vedr. innkjøp av materiell til 

k~nto;~?'~b~t! 'l", ;'"J .:,' '::']',' \'l'i! 
I henhold til sirkulære fra 'For- . 

"_ .. ~l ~ '.; 

valtningsavdelingen skal alt innkjøp 
av materiell først godkjennes der
fra, Unntatt derfra er småsaker som 
rekvisita til 'drift ved kontorene 
(blyanter, blekk, viskelær o.s,v.) . 

Søknaden må sendes tjenesteveg 
med oppgivelse av pris og betingel
ser, samt hvorfor nevnte materiell 
må innkjøp es. 

Hvis noen går utenom denne be
stemmelse kan vedkommende risike
re selv å måtte betale varen. 

Ski e n, den 17. mai 1944. 
Sverre FoIlaug, 

N.sveitfører. 

Personaltjenesten . 
Med personal tjeneste innen Hir

den menes alt som vedrører perso
nalet (førere" underførere og meni
ge), utnevnelser og forfremmels~r.· 
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• 
li UDSTIK1(A 

, ' .. ' , r.r .:,j,;-.' 
." Stabs':'" og 

skal 'være anbefalt av'·2 hird- .ka~·~tlet-a,nrilOdnirig . , ffi1rdr'ei, !eti:iel:iltSj~ia~el~\,tW.lUJL"6J"" 
. ; menn~ J Søknaden ,skal 'sendes tjene-, Sk~e~a~r for sta,?s- og, /., ., '" , , . 

: J' .;;~' steveg 1:U ~ Fylkingen bilagt utdrag .~.ge.r sendes hver g.~,g d~r ~j b~-. 
: V·.~ : .. av politietS'ootejournal'og uttalelse _te .~"! stabsp~:so~ell ~ ~~~.)~lir, ... 
~<~, ;:,:;.. fra '~:·vedkommende·t~,-avdelingsfører. der ~p~r:~t~t en ny ~tp!i?~ ,1 !,t~b 'b~!?~.v.:er!.,.:~,. . , 
t /i';: Der skal-fennvidere opplyses hvilken ell.~r b~~ ~t før~:~~rps .~~:Yldet .,S~~. Hirdspellet sendt alle a 
. . :. avdeling vedk." ansøker' blir å tildele •• der KUn sendes et vanlIg s~v iJe- }ing~førere' ~e,~te fra, Hi$taben;. . 

.. ,Fylkingen ',avgjørU"enhver' søknad .. ?~steveg oppov:r. Hver' lnnstans, : ...... ,'.. '~:~;!~''.~'';r?' ,A:.";"':""<' 
'" Dersom ',søkeren' finnes 'verdig som .senaer ,skrivet' videre '-med "'siri 'lia- S ~ len, ~.5;1944::."'·'; ""'...... .. ': :~, .. r~ .,:'<., .. 

t ' . St b f keJ . ~'ll . ''f' "f'rr, ,<r, N:J'~' r· "-'" "~,.,, ,.~.' . " " ·lurdmann":'bliz':'kartotekkort. utfylIt " egnmg. a s orø sen e er .. ører· .' . ::- H' 'l S l' '. ~,rC\'~,':,=;,,;:c'l> " ., . k··t 'd l' k I-h ...•. ·t·.. . el og æ. ,'''.'' .~,.,j'_o. 
'.:";' hed 3 eksemplarer, fordelt på sveit, .. orp~~.~. e s.en _ S ~ .v~r!~Sans<:;'.: .. _ ::~,::"- :\;.':.n':if:,~);~.· I 

, .. ,; fylkirig og Hirdstaben.:Så snart: re- 1.i~føye pa .den SIst mnsendte stabs- .tjSv~~e lo~~n.;~ ,:Y',·r~r:><. '" 
. .' sultatet av søknaden er kommet til .befalsm~l~g. '~~7\/~: ,..c ;,:...c.;'j'PersonMleder;· ,: ~'.' ,~\;",:- €:J""~;"., ,," 
'.. • •• "'.->'" ~ ... ~. , ..... ......,. ".: ---........ u.,)\-<i-"~ Jii.i .J..)..::;' ':~ .-. ~.; '. '.,~:'~"';:'''!'. :~; .. -.:.r, . ..:'. : ": 
}edk. SVe.lt:S~al den,nye ~r~ann ... . ,"'. ., .. ',~,:"~,'~.:~f..":;':'.k:::.:' 

. ,. '. mnkalles· til·tJeneste, ,i, alle "tilfeller~ng •• ,.~verfønng av. en~~a~. '. '..' "i', ,.:<:':,.'l.~);:-~",';;',';', " ,</ :,,':;,:'"' .' .. ; . 
,',::::""uliaerrettes ':om hvilken åvdeling :til'en annen R'H avdeling. J~'.~,::; .. ;'. Heimefra ',<.,:;~:;~:;!:::;~··1~',,:' .' ";x,::· ~'<)'~:'; 

' .. :'j '.haiItilhører llvem~si>m'er'hans'fo-::" .~ ~' ... ,", "~"-, ':.::', .~. •. ,",,";:;":~';>;:'.::,;>,", ,._::'-:L~':~:;;·:;.~: 
, ... />. " " '. .. . . '·.n' . ' '. ," Det er en hirdmanns phkt å melde~ ' .... !:ml,, ' ·;t,r '.1" ";; ... ';,11-\",;.".:,:(",",,,:,, "", • y,: i.;;~fti~;:''"f;,,''f::, 
'::-::::, :~esa~te;~.an ~il.1!ranlf0r'a.rt "få d~t "fra ,til sin foresatte om· eyentuell'·!,å gre!lland/\WrMørerskC!le '.'JJ;f':":;':i~\(~~r;} 
,:.';i' UU?-~Yk.ki~ti .. H.i~d~ile:;tfu~vel?r.ganl- .'flytning. Så' snart .. kartotekføreren Ei~anger p~går"!l~!:~t~~urs~'for .,Fø_:'··o :~~ff 
;-T~ " . .dert .ro~asJon.hvo~den str~~geste "kommer undervær meu' aten hird- re~e og .1Jnde1øre~,~.~:{firdens be-~>; "v .~*'! 
.. 'f'·,;:(orden-1:tersker. Det avhep~er meget mann p,ar foranØret"a~sse . skal d~tsvern. ~~rert!lev~n~~r.?enholds~:;:F1~t;~&t<> 
".:'~: ? he:~'l om den nye. hir~nn .~~al få 'han straks foreta det nØdvendige. :) VlS·" ~on~kJ~~per~ .oog-:J~'irdfø~re,·,~c~~.:.$~::'i:';', 

: den· 1nødvef1dige 'tJenestelver,·l ... (Alt . M k' _ Hird ,. .., ''-''IX f . . .... Alle sammen' så 'gleder de 'seg-til·å }:'~·i",r".·~".< 
':,'dett' S'y·c·, 'd' u '1' k"· er . mennsom orlater sm' i , • ". .' ",;:,", .•• 

}: .... e
d 

. o .. e~~r"t~~vterkaVetl tenkfs om)- sveits område !for å tjenestegj~re ta' 'fat~på'd~nne .,yik~lge':.opp~a~e:::. '~:~'6:~'~':' 
" ".',,,.mll. .. ersersJan ;'t; . ar o e ører. ," . i, ; , . . , '. SkoleSJef for, dette kurs er~veltfø-' ;,i',;P. i 

";:' ,"-","..,h.'· '-",~i""i.··i''''''-' ,.,.,.:.0."",.· .• .,;' .. , •... ', l AT som memg'eller befal, eller til· ...A b" .. ~.,cl- H" '_'.. . .1 ' ... '.,/, ., ... /, ......... ~~ ... ' •. """~"' .... o·, ..... ,.,. .~-_.,,","'.. • rer · .... s Jørn' Jø en 1 " 'k' t ,.; 
.. ,;{" .' ',.l :. , .. ' .. ", .. ,.:', .. inkassernerte politiavdelinger gren-" ,'. .:. ,'.' .. ' ot" ~~r . Jen" .' ;~:~:, 
,>Ang.: RU-bevis.' ' '.·~sepoliti e' 1. ,forblir ståend: . .i sin som skolesjef,:,;v:~?,y~penJtursene'>,:i-;5~ii'&:~!:~:tib>' 

.. -.'to ..... -4",,:"$~. -,~.~ • ,,". ,. , "~ '.' ,- ... ~ '. Holmestrand; ~~~;..J,;.~,~.' ... ;~,f~~4.~~~~4',*; ,:,;, .. :~r.:~:-.'tJr,'di{~~~ .. ~~.~"~·,,.' 
,r~ ·Så snart en. hirdm.ann e.r opptatt sveIts kartotek under. g.rupp. e.n ... «til- <''-''.F· d' . ~-.'-'.. "~"'O';".:' , ·.:t."!:;;1.~::"'*.:'~·".:L.,·;:'·.·-..... ....... '·h d ,--,".~ .. , .'.- ··-, ... ·,;.:.~.7~ .. _,.' .. /-i'.'-,,· _,or ehngsfører, .. Nestregunentfø-,"'.,';';~·.,\,,\,;, ,-";, ··,'skal RH-beVlS. ut. stedes ,for ham BI- øren e» .. · , ... .'""',,"".,.-., .. ;./,.~ ..... : .. ,,.,L .. , T.h -. ,.I .. ···

b 
'-' .. ,'''''... ' .. '~.;::"').;',',""'.".,.;" 

:. " : .:. " " ." . '" ,: '.',': rer· ':.. rons~ll';, esøir:g',a.Grenland 1<;;',,::;;./,'" '. ~ 
.'. lagt 2 fo.tos.~ka1 dette sendes tJene- .. Husk al~tld å .ret~~ere et~~~- Hlrdførerskole.17 •. mru:;ib"'t-t'.~~ Tk';;;Mii~J:}"!< 
.;, stevegtil :Hirdstaben 'som'anfører s.endt flytnmgsskJem.ai-utfylIt stand •. ," ·La··,..eører' ·Finn· .. ·;K· . '\I'A "'.:., F' ... , .... ;'/. ,.,t;:'·.~".Jr;;,'.' 

h
· . - -,' b~ . eim o e a.. øre- .. ~."·,:':,'.· .r: ",' lrdmedlemsnummer og med Hird- ,r . ".~-._,,---_._'- .. - ..... - ,,,,,,,,;,-.. :~ .... ~,-... .,. --..~ .. , t.· - , . ..<,;',<:,:,""),;t!"."",,. 

stabsjefens·'lldetskrlft :.·blir'beviset Ang.; O. verføring . til HM': ~ " .. "'lraenndb:°Hirr~dfetøsreomrsk~kol ~e~dJef~~led5Glrge44n-~~~~;~?*,~~~;;<:' 
. rt hi '. J ..... o e- en:,.. ~ ,. 'i!''' .",-, 

return: '. rd~annen~dsa~eveg. ~gGermanSk8 SSNorge.:::'"~,~~ ... ··Fra sa~me" da ble h~ioifreminet ':.E';,~~>:},:', 
, •• ,~,t:·,4t~ I '~'1) -f."'''. :":f"'~"'''Co'': ' ·',it" ,-"i,~.~ '."'" .. ', ".7'" .-" .: . . 'til Sveitfører g. . ... "~. ,': .... , . , ' "'.'}'~;';;:j,{, 
Ang.: Fornemmelse. Søknad sendes tjenesteveg.til !rl- . "">~::";':;'~i:;';;' ·'~;:.i;n;:::,:· , 

• ;,~.:i ',c " .' kiligen,~ hvor den blir'behåndlet'--og. 50. '. ·'·~-'C-·'''':J:~':,c:'':...'' ", :".fT:t~'·~·> .... 
!orslag tIl forfremmelse skal ut- avgjort. Resultatetblir'herici'med- .\ Kell~ ·er født ,24.~.1907. I ung al-' ·"f.: 

stedes av den foresatte eller nær- delt - 'Hirdstaberi og' vedkommenae d~r reIste han ~l SJøs. Han ' har Ra- '. 
; meste overorcinede .. Ved før:ste gangs underavdeling, unntatt for Ger:man~diosk()leeks~men, ~ger'utd~~net fø,:" " . 
, forslag skal følgende papirer med- ske SS Norge som avgjøres T Hird~ 1~30 ~om ~klpsfører;Il~30 gikk h~m '. 

følge: Reglementert forslagsskjema, staben. ,,,.. . . ., .. » -,; ,:,,1_, sJøkngssk()len'r~fO~ ble (f-sjøoffiser,~:,;, 
'rdrulleblad, • ,levnetsbeskrivelse, Løytnant. 'Telemark Hirdfylking 1m-' 

.. craff-, 'frihets-, vandelsattest fra Ang.: RH-merket. sker SveitførerKeini' ~11IYkke med' 
politiet, samt 2 fotos. Ved gjentatte . 'åen arbeidsoppgave som dermed på-
forslag er det tilstrekkelig med van- Der bt;nytte et dertil b.estemt, hviler hatn"S6m~skolesjef;"l'~' ,....,. ".,. 'f 

lig forslagsskjema. (Er det tidligere trykt, skJe~a som se~des tJen.e~te- ., Hirdens våjJenkurs'<--'forlsetter i 
.innsendte rulleblad blitt gammelt, veg· tIl HIrdstaben bllagt pohtiat- HoImestranel'i 'juilrttiåned''igjen:' 
bør en ny medsendes. ) Påtegningene test."'" ". F.. . • Germanske' SS- ·N orge;' har: våpen-
fra mellomliggende førere skal føres Det er ønskelig at alle frontkjem- kurs i Holmestrand i disse'dager.', 
på baksiden av forslagsskjemaet. pere blir tildelt dette merket. Un- ' Kvinnehlrden: rhar' feiret ,,10 års 
Der kan kun foreslåes til nest høy- deravdelingene bes innstille dem som jubileum i Oslo, med'Ollpmarsj og . 
ere grad enn den vedk. hirdmann €nno ikke har fått det på regelrett. defilering for Føreten på. 'Slottsnlas< . 
innehar .. (Unntakelse kan gjøres for måte .. <,o ..... .• ',' .,;)~.;. -.!,. sen~I" "I', irr·' ;i'hf ,,'''- J·,;(!;'~.!Ct.,;{ i:'-
heimvendte frontkjempere som var Huk alltid å avnotere på karto- r NSK har feiret 10 års.jubileum i 
aktive hirdmenn før de dro ut og tekkortet for dem som blir fonri:mi- Hirdhuset' i ·SkHih. fr~ '''~''::! 1

,
,0.\ ' 

... ::..: • .:.,' .• (..:;: . .;1 Ld.l' i- .• J'J\'i.".'.!·;!·, ! .. ( ".;.; ... :~ • .:.~ .;';!:~~'::J..L .; '~L!1~ ., 1":·:~lfi"iin·l;:. ·~..,"~h·.i, 
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, " .. :. 
, :I~' ,/, l' ~T r ')~ <.: (1 r.'I r~, , . ' ~ ~ " , .' 

... ~,~< .. jtt::(!" .. ·8 ty:f) S~la KA. \~f,<''::;~~~f.~~ ,~ ... ~~~~ ... ...;~.~Yt'~';'''~ .. ~N''''''' ·'--""C.·,u.. 
" '. ··~·~'·,;,;l~:~~'~!j""'il'!i~·, ,.... ti' .. . ...,. ~~'f" ':,., ;i"' , 

, ,si;~~:;a:il;~$;~t~e;'h1ili'~~~~~~~) . 
til P 

,<,I,' ~;';"".t"Fy' lki .' .. " .. f,.* ,'o .. " • " ". ~8J~el~!na!!~j8i~ejit 
.,Qra~ .::J"a .... ne.!':;. ngen. )'':ti'~:,-~,J'~:}~' ',,; i::X ,",.1 1oTA.1MTsL_f'1~n1',tAn 

"':~:,':';~I('i;~'i 'A~e~~'e':::Haupt$ef~tihteP·:OsCår kjemp;'tlsetre~'bUr.· ''fl 
. 'tUShlt~.' ,~UStan4- "F~ldpost'nt" 9~H~~ .. D •. ;::~ke la 088 'slå iav~ ast&tlsk 'f-An' 1r~,'" 

i;;r~];;~~~~~~~'~~~ir;,'~' ;:~~i ':.~ ; i;~~!·ii.:'r.': ':NestSveitfører ·.og '~dligere' Fører . Jui.ndIemA~.·~t ~'Jiok når. 
. anJegg .,for, Fylking V3 Telemark," Alf See~ don har', gjort 'det~r:,;;i':~·~. ,:,.; ' .. 

.. '.: :' :~:/):,~rg,:tJe~estegjø:(i P~ergr~nader-:. ·Adresse: Stunniii~l.Reidar"Dahl, 
. '.' .... ." har øket.r'tgiment :Norge.; Hån . sender gjen- Slemdalsgt. 12,Skien::(Når han'rei-
, .. , . '.' .,,})~traktelig: ~.::::jl6m:ry~gen· ~nhilsen til : alle .ser igjen= Feldpostnr~·41891.'· '. 
:e~'J[omrilet ;mange· kje~e' gjen. birdk~erater i Telemark, Han sier: .Tidligert}:Mtisiklmlester ved'HR,. '".'."' ,"-""'~' 

~og--:-gUtter.'C.(,:J7;':T/,:',:,:,.'·,,~; ~:>:.;,;, ;'~\'år·.s.eier.bllr ~tor; når ·vår. vilje er ,Hafrsfjoro,Rolf Karlsen,·hilseHllltf;;·i .. ', 
. . C.lår !i)E~rman~Iit:IaDdtjene-;8ferk.i:;-'.;;::·:' .'., ',' ,;.'.~ ; ,.0 ':, ' " .·Hirdmenn i Telemark. Han kjemper~:·i· ;.~ ~ 

~; Fyresdal.' .::';:.:':"" ",_ ..... ,"A~sse:, .oberScharfiibrer .:.Alf i ,Fj~rn-Karelen.;'Han:' siet:'! i Store!:1/)"t 
Tor Torjussen " hai Seebel'g;'Feldpost nr. 39160. B." løft tar vI, seler skal det blLFor ~.{ .,' 

heime på perniisjon: Han gjor-:' Tidligere Fører' for Sveit 2/1J3 Un- Føreren kjelnperVJ. Quislings' Nor-~;'~: ~" 
de ?9rsgrunn utrygg~, Han ba oss terscharfiihrer Bjørn C.Heisholdt, g~ skal Jeve. "{;ifli.'l.>".>:)~~,c·f":~t~<{r~\t) ... , 

.'.' hils~ alle heune og ute. Feldpostnum;.':er kommet heim. Han ble såret un- ·Adresse:. Oberschiize Rolf.xarl~. i"""" O: 
• meretskulde'vi få siden:'Han er den "der kampene ved Narva-fronten. sen. Feldpost :itr>00504. ·\·'.:(i:'<lf.;;!f:~:'<::·: 
samme som før,',ivrig'og glødende.:Haner dekorert med: Jernkorset av.,' " '."'-:'(:'·~·!.:;:~1~'~:; f;-;:: . T"~~~;"~,t~~\> . ';. 
seiersikker 'og Fører-tro. Seiren skal 2, klasse,' Østmedaljen, Frontkj~m. ·.Kampfelle(fotb~lspilleren):Rolf(-".<·., 

""<Ii.·iV'"i ... ··~ '"., . ,bli ;vår var ,det siste han sa til oss .. "!>ermerketog Såretmerket. Han· :,.Ii- Eivindson'lhilser',:)mmpfeller'5:og::~'ji:'; 
.' ' , 'er:petfull vår,~biom-·~~r:.;Det ~er ~' ~lternativer ,åv~lge !flr?mennt Telemark.HB;ll kjem~1,;,:~t~ 

trær" fuglekvidder'~" ,'>,"""~; ;;/ . . l FJern-Karelen.' Er for' tiden. ~jem-·:;,,:~,'" 
!.' fra,ma~'.:;~:H·.!: ,<.;..-,.!, ',,/ ',' i '''', < '1 ',., ...... me på peimisjon. :-:;Ha.r·allerede',a.e. l-.·~';:·:::; 

IL, !:3!",'fJJ"'I": \. ,,'.' '.1<,';' .:. . • "','-,'_'~ ~ ~ .. ··'~t'{t' '<.l" 

til,grasløk. Folk -<; t~. /:.~int:f':'= ,,",,'? :'--<Jatt l fotlJallkamper:·her hjemme,:·'t~~,,4 
alt- skal i jorda !'~ >:' "t.I~:f:":'~?· {,' ,I: Adress~: SS-Mann Rolf Eivindson.'-. 'ff'.:,-,; 

slutt på heimavlen fo; ~ ;:r:~;;':."~~I~" :-- ': • 'Feldpos.t nr.:00504: A. ",.,,:;;;:~å~t~·'i!i:~f.; ... :f:; .. 
<'puster vi lettere. ,: ,;./7~\; ,:,~·~,~$;:~;t''':. " .2 •. P?litikoDlPani erkomniethclm·,t(l :", 

. er ,'over "det har blitt ~i'; ,,>~<.,,:.~:,-.. ',' ", etter' ærefull in.nSats,· Følgende ~'hil~<~ rc~ 
Ia:,rl''''cn,p.rfLf~ . så få tiur og' orr_'·.i;.~:'/.;rf'l~1'k;.':·<' .. ser kampfeller og Hirdkamerå~:U1::'~~;': 

':hører)eg' «Follaug'en og Sol:-;r:,t::r~;~?,~'.< . , .• Tel~mark:;Tidiigere::Sveitf~re(.xC?:r,~~:,g;~, 
sier:«Ma~ Hauker»":!;~:;';i"-:1);i", .,;, > . .'.. .. Svelt3l~3 ,T<.?~.rl:;kott. ~dman~~1('~;(;~;' 

herved en' hilsen ".iI. c:M~ens byrgskap ,var ~s verk' Olav SkJellaug,Hirdmann Odd Gjes~(ti\~:: 
. kampfellene i' H~vedo:gani-,. ,:, 'difor.k~åd han fri og s~r~ ..,.',; .. sing, '. Hird,m~mi ~l :L?is • ~o!,~~~fd~;,:' 

;::F'1i.~asdoll1e]l:: fra NSK, Kvmnehirden," 'Berg deg sjøl so vart du bergja ,.Telemark, tIi.tdfylking hilse~ og.øn-·:';·:.'.~t 
'NSUF Germ k SS N . .>~. . . ,sker de tapre FrontkJ·empere'~ver>·r·'\' .' ! . ans e orge . vers deg sjøl so vart du verja. '", .... . •. ' .'C:' ~.<.i' '.'~ 

, fra Telehirden. Alle ønsker Dere :::.;- -c • ..... • ." ... kommen heim og lykke til l arbeidet ''','';;:,;;':, 
. fortsa~t'bell og soldaterlykke i De-'~ ,",;; , . .:her beime, "':'~~;"; i;::':':;'::;':r,;:;·!·~iJi.~r~A'f~/ :~:;i 

oppofrende kamp for Fører, Folk mellom l dag. Det første er det nor- Tele~ark Hirdfylking ønsket:l~lle .. '.:" 
og Fedreland. e, ';: .. ,.: . diske, kjempe og seire. Det annet er kampfeller. og .:Hirdkamerater';·yed,><;: 

f"';~"';:.'.'" :: .. ', ..•... ~.,: .. :.: .. ~,/.'.'.~.,!; •. 'lIeil og Sæl. .;, ~:', ___ .. ~·fremmed, ~tå uvitende ~~ gåun?er. :~:tene ~O~tt;" ~~II. ,o~~~~te~;;:;:~:"\1 
" ." ... " Adresse. Unterscharfuhrer Bjørn ,! e,", ..... ;--,;.~""'~,. ':~ :: •• ~,,;.L:i.J.~'fn:!l:;::,'~ 

. "~':;:'''" ::~, C. Heisholdt. Garborgsgt. 15, Skien. "'r", ~ Heil og ·Sæl.:~ :,.i: ';~i:.~~~;:' ' :-. 
Front~ri O.g ·,H.eimlan,det.'.. Tidligere' Økonomileder i' Tele- NB. Feldpostbrever kan sendes'til , ' 

,mark Fylkesorganisasjon· Hirdlag. Telemark Hirdfylking, HirdhUset,.::::. 
Kampfelle Røde Kors-søster Gre- føre~ Finn Halv.orsen ligger på la- Skien. Vi, besørger . detvide~~ :~.~~;>t . 

. te Gassmann er kommet heim på sarett. Han er saret under kampene adressaten. ," .. ,.~ i!J;;!, ... ~:.,· 
:permisjon. Hun ble såret i kampene ved Narva-fronten. Han er dekorert ..;. .' ~"'~";'- .... 
i Estland. (Narvafronten.) Hun er med: Jernkorset av 2. klasse og så-. Redaksjon: B.· Odtnar Larsen;,." 
tildelt ,Såretmerke i sølv. Vi spør retmerket. Han sier i sitt siste brev: ,< tg. Fylkingfører 113., . "." ' 
henne om hun skal bli heime no. Nei, Stort var slaget, men det er Føre- ' " . " .... .. ; å . . Utgitt av Telemark F. O. 8." ;" f 
nr gutta er 'ute, hvorfor skal jeg ren og Fedrelandet vi kjemper for, . ..... :: ".. .. . . . : .: ;.,; 

'."1 da være heime ? Hvor lenge har du da- kan slaget være så stort det bare Budstikli:a utkommer månedlig' c,~ 

. ',' 
... ~: 

" ~ 
~. ' . 

vært .ute no? Siden,Legionen starte.t. \il. Vi vil denne kamp, og denne:~. '" . 1 g::l..Og.... ~~ .0: ",.:' 
Tap~ Grete •. ,. ;. >" :. ':~ .. ;1 i :::'j~kamp gir oss seier." Det Nordiske "Ansva' l' f ' 'h Id t ''- ': . r 19 or,mn o e ~ ,.:; .. :- ': 

,A.dresse:;.~,F~k'i,:Gret~;-'GaSSmai:i, menneske kan ikke sitte og dø .. ' . OR' ",.' .. : 
MælaO+·.d1 ·Qt,.len~l ' ,,\ , ". "·,j .. ·vn ..... en Kri' l ·tt t O l . . amstedt· ,',' .. , -~k' .';I;"".,~ .c. ,C" .. v I ••. '-.1," •. ~ v.L",-.-. gs azare e, S o. " F Ik n_'" j led' ,:'-

{
"lkingf"f Mdl",," F J"' .. ' r;:o..; .... t ,,., Ik k '" . y esorga.u..l<>as on.s er .. ~,':~ ':':" • . ~, " '" er~og.~6ere, ~,reJ!~"'o. _.:. ... ".u.' ~ o ~ omm.t.SJonær :·l·TeIe-.. . -- .. .... " .. ," .. ,." 

H 3, Hafrsfjord, Politikaptein Os": mark, Reidar Dahl er kommet 'heimpett~ . er en hemmehg gJenstand' og", 
car r&u~tan~, (-et ~st lIned 13..lpiiliti:- På. c3;-H.~r~pet;misj~I1:: Ifan~ hill'ler I~l- . be~~d!es ,derett~~;jf~' p~~~?ziI~;:J 

. k~mpam. I brev ti1,!g;'~letnam<J~d:1He .~.~~~~er~ Jffin;1p~!er, ~g:~z:d.~.,; ;.:; :;'~g ,~7' ~~~l,1~~'~:~~'~li'-~,~u';;~ 
. f J lking, sendt fra. utdannels~slelren menn l Telemark. Han har kJempet 'Trykt 1 Sklenafjordena Presae. . 
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