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JS;ørn 0strings velkomsthilsen 
I ELDORADO 25 SEPTEMBER 

Som fylkesungdormleder i Stor-O~lo [lpncr jeg 

dette møte og hilser alle hjcrtelig t'clko1Jl1ll1'IL 
Jeg hilser vår Fører, J~m Quisling, o; for~ik

rer Dem at den samlede NS ungdom vil f~ilge DCIll 

i ubrytelig troskap hvor De elln 

fører oss. Vi lover Dem å gjøre 

vdrplikt i kampen for å fpre dr 

heyegelse fram til seier, og der

ved skape grunnlaget for at 

Norge kan hevde seg med ære 

blant de germanske land. \. 

Jeg hilser t'år UngdomsfØrer 
Minister Axel Stang og jeg lonr 

~~nes og guttenes 

vegne at vi denne vinter skal 

følge Deres parole om innsats. 
Inmats på alle omn1der hvor vår 

ungdom i dag kan hjelpe til. 
:\len med særlig glede hilser 

jeg Dem Generalse10retær liQJJ 
Fuglesang og alle dere andre 
Soln ha~ vært med å fp-re eller 

stptte Ungdomsfylkingen gjen

nom lange og harde kampår. Vi 

som i dag er i Ungdomsfylkingen 

skal vite å verdsette dell innsats 

som dere har gjort alle sammcn. 
Stifterne: Generalsekretær, :\Ii
nister Rolf Fuglesang, kanselli

sjef, fylkesfører Ornulf Lundes

gård, eksJiedisjonssjef i Kultur
deP~rtementet Bjarne Holst og .videre Y{ll'e lands

ledere Kåre Martin ogsigrun XOSSUlll salllt våre 

hjelpere ~lll alle å~Jllelltf()rer O.0J;r 

Sæther, Minister Tormod Hustad, fru Haldis Ser-
------ -------------=::- ---gård 0stvig, glassmester G. A. Larsell u~ allc ,lc ------------ . ------~ 
mange som det her vil ta for lang tid ~'i !''';.':ll(, 01'1' 

vil vi i dag love at den ånd som dere nlr IIC'sjdd mo, 

den glød som drev dere til å ofre tid, rellller, pCII-

gen Ut! 171 cgf'[ annet, den ånd og den glød Ekal vi 
bringe yidcre, Ta den hegeistring som er her i af

tell S0171 1'11 hyldest og som en ytre takk for det offer 

og c!cn inllsllts dere har gjort. 
Kampfeller, dere er kommet 

[lit til dette lllptet fra Aust-Viken, 

Vest-Viken og Stor-Oslo. Et par 

hundre av dere er kOllllllet 50111 

representanter for landets pvrige 

fylker. l\Iange av dere er ikke 

hare kOlllmet for tiårs jubileets. 

skyld; men også for her inne å 
delta i edel kappestrid: i roing, 
i seilas, i patruljelf)p og i skyt

termesterskap. Dere cr ~mlet 

her i Oslo i en tid som er hard, 
i en tid hyor det kreves mot, di
siplin og innsatsvilje. 1'1eo dere 

må ikke, fordi om disse ting i dag 

er i forgrunnen, glemme det som 

også er meget viktig, nemlig sta

dig å bringe lIye medlemmer til 
var bevegelse. Bringe nye gutter 
og' jenter til forståelse av den 

store ide som vi kjemper for, 
forståelsen av at vår Fører Vid
kun Quisling er den e/leste som 

kan hringe Norge på fote igjen. 

Vi Eetter all velr lit til Fpreren 

som har gjort så uendelig meget 

for oss og for vårt land. Og 

jcg her dere huske en ting: nemlig at den beste takk 

Yi unge kan gi ham er, at vi går heim og hringer 

nye ungdommer inn i rekkene, at derfor, gjennom 

y~1rt: Ditt og mitt arbeid til slutt hele den norske 
1I1ll!.:!OIll J/wr5j('rcr for hal/l. At all ungclonl lærer å 

"Ld ... \? "ilt land, og at alle som vi, er villig til å sette 
(Ilt illn, om I/(j(hcndig vårt liv for Føreren og for 
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