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Stevneledelse : 
Østfold Fylkesorganisasjon ved FylIwsfører O I a v M. Il off. 

'Stevnearrangør : 
Rakkestad I\.retsorganisasjon ved kretsforer Sve r reS te e n. 

Plasskommalldallt: LøiLllallt Johs. Myhre. 

Lørdag 28. juni. 
liJ. 20: I\.amerataftcn på stevneplassen. 

RiI{Clig undcrholdning. Samsang. MusiId{o 

Søndag 29. juni. 
I\.\. 10': Bekransning av den falnc soldats banta ved kirken. 

I{J. 12-15: IdreUsovclser på stevneplassen. Fyll{esforeren taler 

til un!!:dommen. 

Kl. 17: F o I k e møt e ljå stevneplassen. 

NS.: Fører Vidkun Quisling taler. 

Oppmarsj ,'cd avdelinger av Rikshirden og Ungdomsfylkingen. 

I tilfclle av regn blir stevnet6-program såvidt' mulig avviklet 
innendørs. 

N. S. Marsjen. 
Norge vårt land, du hvis fremtid er vår, 
du fedrenejord langt nord. 
Til vern om din frihet i fylking vi går 
og skaper en reisning stor . 

. For dig vi idag står beredt. 
Vårt folk skal igjen bli ett. 
En samlet nasjon er det mål vi vil 

selv om livet skal setteti på spill. 

:1: Fram til kamp Norges ungdomsskare, 
til kamp under Solkors flagg. 
for vårt fedreland er i fare 
og trenger dig ennu i dag. 
Kom da med fra by, fQl bygd og fjord, 
fra hver flekk hvor det nordmenn bor. 
Slutt dig til, du som vit forsvare 
vårt heim og vår odelsjord. :1: 

~. 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



-~---~------------------- ~------------ -----

Taktfast. 

Taktfast går vår marsj mot målet, 
skulder støter an mot skulder, 
viljer støpes hårdt som stålet, 
herdes midt i kampens bulder. 
Kamp for Norge! Ordren lyder; 

kampens plikt vår vilje byder : 

Vi skal vinne frem. Vi skal vinne frem. 
Vi skal bringe seiren hjem. 

:/: Under gylne solkorsbanner 

står det unge Norges fylking klar til slag, 

løftet er de klare panner, 
foran lysner seirens dag. :/: 

Taktfast går vår marsj mot målet, 

fremad mot det nye Norge, 
ikke hviler vi ved bålet, 

før vi kan seiren borge. 
Kamp for Norge! Hirdrop gjaller, 

fedrelandets fylking kaller : 

Våkn, hver nordmann op. 

Våkn, hver nordmann op. 

Finn ditt nummer i din tropp. 
:/: Under gylne solkorsbanner 

står det unge Norg~ fylk.ing klar til slag, 
løftet er de klare panner 

foran lysner seiren dag. :/: 

Det bryter ~t lys gjen nem skyen. 

Det bryter et lys gjennem skyen 

et varsel om tidernes verv, 

det fører til seier gjennem byen, 

_vårt sveitflagg med solkors og sverd. 

Refr. 

Vi er Vidkun Quislings hirdmenn, 

den norske frihetskampens hær, 
et uttrykk for norrønaviljen, 

den stand som staten bær. 
Quislings hird marsjerer 

over vårt Norge gryr det nå av dag 

og foran i kampen vaier solkorsflagg. 
Fremad Quislings hirdmenn. 

Vi kjemper for frihet og ære, 
for orden og rettferd og fred, 

vi fanen til seier skal bære, 

den røde fronten skal ned. - ! 

.-
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Refr. 
Så la da signalene gjalle, 
på marsj imot seiren \ri går, 

og om vi kampen skal falle 
så vet vi at merket det står . . , . 

Refr. 

På vikingetog til fremmed land. 

På vikingtog til fremmed land 

dro menn av nordisk ætt, 
på kongeskib stod mann ved mann 

av hirden kampberedt, 
til Island og Grønland' og Jaltland, 

gikk ferden på langskib mot vest 

i Frankrike, Irland og England, 

var normannen ubuden gjest. 

Da fienden de måtte vike, 
selv paven han tapte sin makt, 

ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, '. 
for til vern om det stornorske rike 

står trofaste hirdmenn på vakt 

Så reiser. vi en hird på ny 
av Vidkun Quislings menn, 

og her i 0stfoldbyene, 

står borgarhirden frem, 
og baunene lyser på fjellet, 

bær bud om den nyere tid 
og baunenes lys skal fortelle, 
om hirdmenn som fylkes til strid 

da fienden atter skal vike. 
og pampene taper, sin makt, 

ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, 
for til vern om det_stornorske rike 

står trofaste hirdmenn på vakt SNO
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