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Som fylkesungdormleder i Stor-Odo i\pner jeg 

dette møte og hilser alle hjertelig t:e!ko1/l1/len. 
Jeg hilser nlr Filrer, VidklIn Quisling, og for"ik

rer Dem at den samlede ~S ungdom yil f~jlge Dem 

i ubrytelig troskap hvor De enn 

ffi rer oss. Vi lo\"er Dem {I gjr5re 
vår "plikt i kam pen for å føre yår 

beyegelse fram til seier, og der

yed skape grunnlaget for at 

Norge kan henIe seg med ære 
blant de germanske land. , 

Jeg hilser l'år VngdolllshJrer 
Minister Axel Stang og jeg loyer 

Dem på jentenes og guttenes 

vegne at vi denne vinter skal 
følge Deres parole om innsats. 

Inl1sats på alle områder 11"01' vår 

ungdom i dag kan hjelpe til. 

:'.len med særlig glede hilser 

jeg Dem Generalsekretær Rolf 
Fuglesang og alle dere andre 

som har vært med å fRre eller 

støtte Ungdomsfylkingen gjen

nom lange og harde kampår. Vi 

som i dag er i Ungdomsfylkingen 

skal yite å verdsette den innsats 

som dere har gjort alle sammen. 
Stifterne: Generalsekretær, :'.li
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gen og /lleget ([ll n cf, den ånd og den gl$lJ skal vi 
Bringe yidcJ"l'. Ta den hegei~triJ1g som er her i af

ten sum Cil lly/dcst og som en ytre takk for det offer 
og (lell inns([ts dere har gjort. 

Kam pfeller, llere er kommet 
hit til dette mptet fra Au;;t-Yikcn, 

Vest-Viken og Stor-Oslo. Et par 

hundre av dere er kommet som 

representanter for landets øvrige 
fylker. :'.fange av dere er ikke 

bare kommet for tiårs jubileets 

sjef, fylkesfprer 0rnulf Lundes Fylkesllll{;domsleder Ostr;ng, 

. skyld; men også for her inne å 

delta i edel kappestrid: i roing, 

i seilas, i patruljcløp og i skyt
termesterskap. Dere er !fllnlet 

her i Oslo i en tid som er hard, 
i en tid hvor det kreves /Ilat, di
siplin og innsatsvilje. :i\len dere 

må ikke, fordi om disse ting i dag 

er i forgrunnen, glemme det som 

også er meget Yiktig, nemlig sta

dig å bringe /lye medlemmer til 
!:lIr bevegelse. Bringe nye gutter 
og' jenter til forst.lelse av den 

store ide SOIll ri hjemper for, 

forståelsen av at vår Fører Vid
lmn Quisling er den eneste som 

kan hringe Norge på fote igjen. 

Vi setter all n/r lit til Føreren 

som l{ar gjort så uendelig meget 

for oss og for vårt land. Og gård, eksriedisjonssjef i Kultur· 
dep~rtementet Bjarne Holst og yidere ,{n'e lands-

ledere Kåre Martin og Sigrun Sossum samt våre 

hjelpere gjennom alle ill': regilllenlf~:irer Oryar 

Sæther, Minister Tormod Hustad, fru Haldis Ner

gård 0stvig, glassmester G. A. Larsen og· alle de 

mange som det her "il ta for lang tid ,\ regne opp 

vil vi i dag love at den clnd som dere nlr besjelet av, 
den glød som drev dere til å ofre tid, t"I'n Il er, pen-

jeg her dnl' llllcke en ting: nemlig at den beste tah'k 
,j unge kan gi ham er, at vi gilr heim og bringer 

nye ungtl{lllilll<T inn i rekkene, at derfor, gjennom 

,årt: Dill "g //lilt arbeid til slutt hele den lIorshe 
lIllg !O/Jl mursjerer for ham. At all ungdom lærer å 

cl:,ke ,itt lalld, og at alle som ri, er villig til å sette 

alt inll, 0111 n~jdcendig vårt liv for fØreren og for 
1\'IJTse, 
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