
Germanske SS Hor:::e. --..;,., :;. 
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ri F"Drord: m ~ <V! lf ,,10641.' 

Uttrykket "germansk" eller"nordisk" . i f,Jlgende bei.e:t~ 6 
f betegner den overveiende del av befolkningen i følgend~ laLd: Norge 

Sverige,. Danmark, Island, England, Skotland, Hollancl., Tyskla.n:d~·. Sveits , 
I - • • .. ..t.. 

samt en betydeli,;~ del av be'folkningen 1 Belgia, Finnl,and" 0eterr1ltet 
og de baltiske lnnd. 

Med uttrykket"medlemmer"menes S5-ansøkere, SS-aspirante~',' 
,)7. SS-merw., selv om de to første kategorier i egentl:J.i'torstand:llike:~~·-' 
er medlemmer. Herom nærmere i :teksten.'::',' l'" ,,::..'::: ': 

.' , 
• o', ••.• 

• . r. 

Historikk. 

Som en forløper for Germa:nske SS Norge (G SS B) ble Jorgss 
S2 stiftet i mai 1941. Hv"em som tok initiativet hertil, eller 

hvoreLill lederne ble ut.pekt og utnevnt, kan jeg dessverre illtet opp-

lyse, da jeg på U2n tid var opptatt med min privatpraksis i Kristiansand ~ 

og levet politisk helt passivt., Jeg min..116S imidlertid at tcA!ten .. 

posten" bragte endel, reportasj e i:ed den anledning, og 'jeg miime'" 
at jeg selv trodde at Hor6es'SS var eller skulle være en del av 

Waffen 55. i.1itt kjennSkap til det tyske ltAl1gemeine SS" var den gans 
pr3.ktisk talt li.k null, idet jSJ trodde at denne formasjon innskrenket 
seg til å være .,_'~lc)lf :tUtlers lj_vvakt'r"Schutz-Staffel~ Så vidt jeg kaI:l. 

llUslce ble det i .:,wisreportasjen fremholdt at Norges SS bare skulle 
&j~re tjeneste i Norge. 

Fra midten av mai 1941 til midten av juni s.å. ble det 

avholdt et kursus for SS-ansøkere på Elverum. Dette ble ledet av 
,otvd,;)dc kaptein ~b(jnar Berg. på detta kursus må det 'være drevet en 

ener3isk hvervevirksomhet for fronttjen?ste, så ved kurstes avslutning-

.~-. det talte visstnok ca 140 ma.nn- meldte storparteIl seg til frivillig 

tjeneste i !Jaffen S5. Tanken om å opprette en politisk SS-formasjon 

fikk i og med, dette dØ,dsstøtet, da det ble ingen tilbake i Norge 

som kunne fortsette det påbegynte arbeide. Jonas Lie V~r utnevnt 

til leder, og Olag Lindvig tii lederens stedfortreder. Men da begge '. 

reiste til fronten stod de som ble igjen bjemme i,Norge også uten 

ledelse. . .. : 

DIa! 1i.n(i/.:vig ble imidlertid såret ved Len.ing~adf og kom 

hj em til :Norge våren eller som'T~eren 1942,tfor å 'ha sin rekonvalesenstid.' . 
. . . ,', . 

Arbeidet ble da gjenopptatt for alvor og over det hele.land, samtidig 
med at formasjonen fikk navnet Germanske 5S Norge, 'og utadt1~ a't j ," 

talerør i ukebladet Germaneren med Hans S J&~obsen, Mqss, som ,.". 

ansvarlig redaktør, 

-----------------~---------- --- ---
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.lvem som var initi8.tivtagerne, eller hvem som organisrn·te gjenopp:

tagelsen har jeg :Lutet kjennGkap til, heller ikke vet je,g hvem det 

'rar som be8torntc Dorsonalpolit:L:-::Jten. på Kongsvinger gamle festn1n8 

ble der etablert e.u skole hvor d(,,:f: avholdtes fra tre til fire ukers 
~arse~ for S3-an3~kere. 

Jr;;unlsEls j on. 

,J2rmafi.ske ~)S Hor3e, ilvis ansvarlige leder eller fører var --_ .......... _.--~-

Jona~' Lie, hadde sitt hov€dlw,.tor, staben, 1 Oslo. Dette kontor var, : 
illeget enkelt or3unisert med ca. 6.:.7 l,~llnede funksjonærer q~. e:tp.~ ,~ \ 

damer. De eeografiske fylker d,:illnet inndelingssonsIle i' Landet forø~i8, .' 
pg '1 15 av fylk',nG ;3[:l.tt en sak .. H "sormf·:rer". Denne bete5nelee er \ ... , 

er ikke korrekt cl:) "stormfi<'1rer"G~sentli.g er en tjenestegrad. <;>ffisielt 

va.r bete(-;nelsen It F;Jr3,' a ....... SS- ,sorm Hedemark" f. eks. E'n storm 

svarer omtrent til et kompani, i:.len intet fylke, bortsett fra Oslo, 

hadde en fullstendi:r storm. De som var førere aven storm var som 

regel ulønnet. Det var et tillitshverv de innehc:dde ved siden av 

8,i tt sivile erhverv, I det 8tO}~e og hele ....... ar Germanske S3 Norge 

bygget opp Ljå o:C'::~crvilje o.t; :fr:~ ':illig gratisarbeide. 

Ved. siuen av den e3e!, 'c:lige form::lsj on fantes de rf støtt ende 
iIleulemmer11 • Di~~; er Leke Jl1E;L:.~_·_ ,·;me:r." av 3-erll'anske SS Norge) hviUet 

også fremgår av elet forhold at også. kvinner og barn kunne være 
II styc"te!:lle :nsdlcr:;,m,sr". Der.cr~e "tctGonelse er de:r:::f:'or u}wld':'g og 

misvisende. De \I B"t:ottende m;:;cllcmr::ler tl be"ul"te minim,um l - 811- k:::-one 

pr måned, men illeW:jG betal te bety<.delig mere. I alt hadde formasjonen 

ca. 4000 "St;1ttu~dc lD2dlemme:r tl
, hV'orav temmclig Cl~1.nSe ikk{j var 

medlef"illl1er av :~S. 1'uru ten si t~ L.,nedlige bidr:.lg ha(lde de illc;sn 

re-r;tigheter eller plikt;er. De " ;}tøttende medlemmer" var heller ikke 

representert i formasjonens lec:.;lse. 

De i'Ol·:3lcjelli . .5G tjenE; :jte3rader var nærmest ærestitler, i 

mange tilfeller ikke enGang avhengig av Llon tjenestestilling" eller 

funksjon vedl-com:mende innehad.de, og .. for alles vedkoijlmende- ulønnet. 

HØsten 1943 tle det bestemt at Je medlemmer aom.~adde hatt en 

tjenestsgrad i Den Norske LegioD., SS-Skijegerbataljon. eller Vlatren. S5, 
men ikke SS-Vaktbataljon, skulle tild~les dell samme grad i Germanske 

53 Norge. Det &%eier seg her selvfølgelig om dimiterte. 

Tjenestegradene 03 de tilsvarende gamle norske vn~ fØlgende: 

. .:.'01" menii:)8 og wlderbefal: 

5S-mann 

':':;J-rodefører 
SS-nestl<;igf,:;rer 

SS-lagf(Jrer 
"-:... -{ "."1" -
SS-nest~fjrer 

S3-troppsfører 

::: menig 

:;: korpor.1 

===sersjant 

= 
::: 

furer 
kOIDmaIl ~~r3ersjant 

fane j u _~,~er. 
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/For offiserer:' 
I 

." . 
S3-neststormf ,rer 

.I SS-stormfører 

SS-hJjedsmann 

= fenrik 

= løytnant t 

D kaptein 

SS- atormbannfører = major 

SS-overstormbarJId'øror = oberstløyt.nant 

SS-standartfører ;;; 8P1ij9t~;4Jpt .oberst 

SS-nestbrigadef0rer :& generlamajor 

høyere gradertorekom ikke i Norge. ./. 

Gradene vari mange tiltelleavhen,gig av hvilken sosial. posisjon-:::~". 

v'~dkomm€nde hadde 1 det sivile liv. Således bleeL.:.·.i:ekke:~.a.v-\iiOllåSL; ... :.~' 
. . ~ 

L.tea::~rmeste medarbeidere i politietaten .utnevnt til offiserer •. ' . 
Dis~~'- hadde ikke engang del tatt f et utdannelseskuXsus fer 'ansøkere, 

men hao-u.e heller ingen nøj;)t.j1tØ.tunksjoereller tillitshverv i 
Germanske S3 Norge .. 

Ikke lllan6e av"medlerumelle" i Norge var cl~finiti".ftopptatt 
i "formasjonen. Ti):f'0rst måtte man tj€nestegjøre'som aspirant l' 

minst ett bor, og fal' det annet måtte de geneologiske papirer være 

i orden, og for det tJ::cdje måtte de arvebiologiske undersøkelser' . 

være avsluttet o~ være.pooitive. De to siste forhold Val" for .de 

flestes vedkommenåe - på grunn av de evakuerte arkiver - et nesten 

ul~8elig problem så lenge krigen varte. 

Rundt om i landet hadde formasjonen en rekke"st.~ttepunkt
ledere~. DiSSe trenger en spesiell omtale, da je~ har erfaring tor 

at deres funksjon ~r blitt misoppfattet. En "stØttepunktleder" var 

som oftest Gt il st ,jttende i118ulern" , SOLl frivillig og uten betaling 

hadde påtai.-t seg å te.3ne abonnemnts på "Germaneren", s~mt være 

behjelpelig med sprednine av brosjyrer og annet opplysnin.~;smateriel 
i forbindelse: medG-ermanske S:...i. Om vedkommende fl st;jt tepu..!:J.ktleder Il 

var 1DSdlem :.lV US eller iklee vur for så vidt likegyldig. Overalt hvor 

det.var 'en st)rre an.samling med un,gc.lom forsØkte formasjonen å 
etablere et'fs:tUttepunkt", l. eks. ved et ~a'ndsgymnas, en arbeidsleir 

o. lign, men.. det. kunne også gjerne være i et tr.afikknutepunkt pA 
landet. Det var særlig i venteværelser, b'a!ber;alonger o • lign. 

at "støttepunktledGrne" fors:d..kte å få adgang til å a.vlevere 

"sitt materlell" . "Støttepuktlcderne"hadde ellers ingen anneni'unksjon . . 

tPJt,sJ'øn .ved eiden av. De ble innsat.; av "6 tormf:Jrerne n • 

I henhold til en part1i'orordning skulle Germanske SS Norge 

organisasjonsmensig være "en selvsten<lig under av:del illgav Nasjonal' 

Samling. Men i realiteten Vilr G. s5. N. en helt uavhengig formasjon. 
IJange- "medlemmer" var ikke meJlemmer av NS, formasjonen V~tr ikke 

underla5t lIS peroonnlkontor, roen førte en helt ll8.vhengig personal
politikk.ttIJledlemmene" måtte heller ikke - som f.eks. 1 Hirden -~.~ .. , 
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;,avls[y;e ed til Vidkun QUisling eller nogen an.n,enperson. Det bleK i. 
det hele tatt ikke avkrevet noget8amhe~st slaga troskapsløfteovertor '. 

• . v· ~ 

. nogeni - Sommeren 1944 ble det im1dlartid.n fra partihold krevet at 
nye førere av stormene måt te godkjBllD.es av i'ylkesfører.ae i vedkommende 
fylker. 

G! 55 N. hadde på den ann~n side ·he~ler ikke ~ogen r'Rr.a.~
tanter i partiets forskjellige utvalg_ Man. må nesten kunde hevde at' .. 

det rådet et spenit forhold mellom ,artiet og.G.SS N. NSI 8eneral~' 
sekretær, R. J. Fuglesang, Ønsket en større ko~t8.kt -med· 1'orma8.1on~,:· 
og uttalte .På forsommeren 1943. til· tW.dertegne.de a.t G. ss n. ·var· ·l,·litt 
samlmgsstedet for aile. mis:f'o~nølde .el(:lmen~er1. NS, for all!3. dem .so~ 
ikke ville undeTordne seg partiets disiplin. Ukebladet"Germaneren"· 
undel:. 1.:;;11 .å.ols"t-'.L'orkildsens redakSjon var også:mange ledende ..•.. 

partipersonli,::;hcter en i;orn ~ 0yet, især på· grunn av den skarpe krit1lclr . 
, .av partiets sos1alpolitik~~t·og de ma"nge ~el"Uige enkeltfor3eelser ... 

Denne kritikk f0rt.e til slutt til et åpent brudd. idet unde;rtegnede. 
ble avsatt av Vidkun· QUisli.rJ.g :i:- jan. 1045, samt sammen. med 1fGermaner.ns~ 
redaktør anklac;<at 03 stevnet for partidomstolen, med krav om 
suspensjon 3.V medlemskap og 2 ars pr'0vetid~ 

:iGil 06så utadtil, i :for.hold til :.:iS-formasjonene i de. øvrige 
2crmanske land - Iler menes selvfølgelig de germanske SS-formasjone~., 
altsil. i l.: l:. 8 ;.7al'f'en 55, var :lermanske::5 S:';Horge absolutt selvstendig. 

Det heter riktiono:~ i brosjyren"Germanske 5:3 Nor~~elt side 3, at 
J. S5 N. er en del av den intergermanske orden Il Germanske ::iS", men 

denne var i det hele tatt ikke utbygget. I-Ivordan forholde: her var tenkt 
er så. 'vidt under-ce:::'Il8Ge bekjeuut h~ller ikke drØftet. Det Var et 
sp0rsmål som matte utestå til eiter krigen. 
G. SJ NIs oppgaver. 

G. 55 ~T. L.l.ar intet ·tilfelles, og hadde in5en forbindelse 

med \!ta:ffen.:3S, :;~:-~k:ije.!5erbataljon eller SS-Vaktbataljon, som alle 

var deler av den tyske vernemakt •. G. ;3!;j N. hadde helle;r iU8en poll.ti:... 
messige oppgaver, hverken innad eller Iltadtil. Og ·da formasjonen som 
sådanhellerm ikke ble tildelt nigen aktuelle politiskeoppgaver, ble· 

(lIt arbeidet kosentrert om formasjonen. selv, dennes utbygning·og 
indre kval i t~tive konsalider~" på gru.n.ri av opptagelses~estemmelsene 
var det virkefelt som stod til G. S5 NJ.s rådighet temmelig begrenset 
o~ de strenge krav som ble stillet - såvel mor~lske som fysiske- . . , 
bevirket temmelig snar en rapid sta6ll~ajon i tilveksten. Den tvangs-,. 

messige retiuttering til Hirdens bedriftsvern, QuiSlings vedtak aug. ~94; 

om at formasjonens medlerrJliwr val' å regne som hørende til :riketsvepnede 

makt, var o3nå momenter som sterkt bidro til å hindre tilgangen. Med 

det samme Hirdens .bedriftsvern ble opprettet, ble det·en påfallende .' '. . .. ~ 

tilstrømnin3 ti;La.ss. N, men bestemmelser fra Hird.ens .sidesatte 
straks en stopper for denne. 

---_. ---- ------------

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



"0 -,o," 
/ 

- 5-I 
I 

Den dri vc.q..J.e tanke som ihå bak J • .aS liT I s virksomhet var de!Ule: 
I .;~n uy 03 bedre tid for folket o,:; landet, kan kun skapes av menn med 

en personli3 h;;;y moral, o~ SOD er 

til beste for folkefellesskapet. 
villi~e til å yde et personlig offer 

Denue tanke var de.D.best~mmende' for så--
o .' ,i' -. t . _~"" ' .:' 

vel opptagelsen som for de.t in,ire arbeide. Hva opptagelsen angår;'e!,' 
spill te de arvebiolo.siske forhold en 'av3jørende rolle. Her forsØkte;',~: 
formasjonen å realisere de prinsipper som dr., Jan Alfred Mj øen, arbeidet" 
for gjennom Gn menneskealder: å skape et 'fy,isk,~g onimUJ.ig å.ndeU~;:~ -, 

kvalitetsutvalg ved så la.ngt q.et fot aeg gjø:r;eå skjalt~'ut 'iie~aiv~de'/.:- Ol 

skadelie;;e kampi..,rl.:;ntG;r. Ln S~;-mann ,ellerSs';a~pi~antkumie'såle,des";""'·,:,>' 
: .' ::".. ';' ',' • . .." . ~ • • .fli 

i2:;:~,:e ,jifte seo med en kvinne, medmindre også 'hwi arvebiolog:1.sk var' 

~odti.itt. Det 3j;J.ldt å legJe grunnen til en sun.nere slekt.' G~ 55 ,N~,~ 
~'~al te 56,3 derfor en fam~lieorde.tl. Den enkeltes familielig og moralske 

""'.;" . 

forhold ble derfor ... så lauGt det var mulig kontrolert. i:.'n hel rekke 

3.ns:.;.k.er'e ble I)å ,sru'ul1 av forholu. o,:;så nektet opptageibse i formasjonen. 
D~re ustr:.. .. ffede personer kunne 0Eptas. ' , 

J. :";:J ~: IS al'bcidsopp,;:;: .. we utad til var, 05 skulle - selv under 
I'r6UGliJG forholJ. - være pa. liet rent kulturelle omr:1de. Formasjonen 

skulle være bindeleduet mellom de germanske folk.,"vekke" res~ekten 

og aktelsGnfor de germanske folks ulike e,'~enart, fi~ frem til de 
fsllsG l::.~ltu:;:"31lG dra.; pci. alle ::ul:turlivets områder, og s:}re å skape 

,,;JensicE,; akceLoe 1'01' o.; forsdGlsG av de divergerende str ~'mnj-n5er. 

Den ::::k'l.lldG lil:,:.=;18u.0s i'ors;~ke 'J. fjerne det nasjonale hat som arhundredenes 
:;:::dg81' 0:-'; OVIJl"jI';l) Iw,r :Jl<':i.lpt ffiellem disse nfolk av samme stamme" lBj • 

.3j ;rnson). ,:sOLl et led ... i de ~te sistnevnte arbeide ble det utgitt en 

rekke publikas~onGr og til dels helt upolitiske skrifter, således 
ti de:;: Eam,rier~', i ~Iolland o,'j Belgi;).. Det te var et rikt illustrert. blad 

med bidra,;; trG.. lie .fleste germanske land. Redaksjonen bestod av 

an\a:r:kjentc hollandske vi-tensko.psmenn. l!;t lignende foreta.:jende ble for

cGrGdt o.sså i l!orcse. En hel reLke norske forskere og museumsfolk 

~:"i(li.ie tilsa;t sin stiHte. Ja, noen had.de allerede innsendt sine bidrag. 

Des~uten ble p1 flere sprik ~t6itt S~-Uefte. Redaksjonen for dette 

satt av praktiskG ,:;run.nGr i 'l'yskland, men hadde selvstenu.i.~e redaktØrer 

for hvert av ue interessertG loud. -'Som et ledd i samøe arbeide ble 

det avholJ.t kurser med. kulturelt; pr03rorn. Da formasjonen i Nor5e.hverken 
.~ .. 

tal1mBssis eller ;Jkonomisk var sterk nok til å. arrangere slike illter-

germanske kurser, deltok en rekke nordmenn i en del av de kurser som 

ble avholdt i ' 1y skland , de fleste 1 Babelsberg og Weimar. Deltagelsen 

var for den enkelte et helt frivillig anl1ggende,men,delta.gern.e t1~ tri 
" il 

reise og fritt opphold. Efter foredragene var det gj,erne ordskifte, og': 
det te viste mer enn €n gan3 tem;;;elig divergerende oppfatninger,' men 

nordmennene hevjet seg alltid p::t en fremJl'agende må te, ,selv om disse 

lJl;;tte 1'r8:o. tommeli:; uforberedt, da prO$ri;1i::mene aldri ble bekj entg-jor:t på 
. " .. '., 
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Dortset-;:; f d / .. ra en rent organisasjonsmessige form som var ,1'elles 

I 

/ ,for de germanske S:";-formasjonene i de respek;tive land, sa var arbeids-; 
/ 

/ " oppgavene 0c formasj Ollenes innstj.llin,g til en hel rekke sam.:fundsprobiemel 

• 'helt forskjelliGe. Mens f.eks. den tyskeSS-formasjon nærmest må-'sies ' 

å. ha vært irregi6iøst og antikristelig innstillet, så var det'=ot~a:tte 
• tilfelle her i Norge, hve~ formasjoJl hadde -ell-rek;~ personlige ~~.t~~ 

som m~dlemme_r. I 'rJiskland f)~:rte-SS .. -formasjoz;.~n f~r~lig an. i kaii;e~:i'inot 
den katolske kirke. Det Var også. nærmest' e~' r~8el at vedkommende',:tYfJke-' 

S~-mann tradte -ut av detm kirkesa.Jnf"und.han tilhørte~ :ta, tor SS~~f1.serer
veCikommende val' det visstnGk plikt. Bare ' t~en, på 'naget i18n~~de"~ildej 
Horge være en utenkelighet. --' Den strenge Inilitar:Lst1sketorm som p~eget' 
den tyske formasjon hverken passet eller ku..Une tenkes :i.nllf'øtt i 'lålia som 

Be13ia, Holland, Danmark og .Norge. heller ikke den tyske form for:disipli 

De forskjellige formasjoner ble da også utbjtgget i s.amsvar ,med ,'den ~ø..siøp 
nasjonal-e egenart. 

Hva S:.3-skolGn pa. :~on:;svin,5er angår så tilhØrte denne G'ermanisch 
Leitstalle, o; i~,ke - 2. S.:i .N. ,spmn da heller ikke haddenogen som helst--- " 

kommandomyndi,s-lwt hverken over personalet eller over forholdene for . 

:::lVrig! Hvordan UermanischeLeitste-lle hadde tått rådighet ov~r' denne 

gamle, norske festning, har jeg - som før nevnt - ingen kje~ka.p·til~ 

Festningen ble for Øvrig ikke bare brukt til skole for ansøkerne ti~ 
.,. . .' ,. '. 

:}. ss ~r., tlcn ossa::! til skol~ for det norske politi, NSUF,' Hirden, 

.Jol i arbeid o. fl. - K\;.rs(me for ~. :.ss ~J. var på in3en måte "våpsn

):urser ll
, tVGrti:.uot. UndervisninJen tok først og fremst d.ilcte på å 

skope samh:6righet D.s et godt kmneratskap på tross av til dels s~or 

. sosial og kulturell forslcjell blundt deltagerne~ D~t. ble lagt stor vekt 
på rensli3het O:;s personlig hygiene, marsj, idrett og sang, samt den 

n;:Jdvcndi,ge iormalutdannelse. Forelesnin.gene ble holdt av skolerings

lederen, 03 er til clf;ls trykt o,; utgitt i hefter, samt av tilkalte 

foreura.;sholdere som beh"andlet de fleste aktuelle samfunds- og kultur-

sp:;rsrn.al . .2nk2l te kurser hetdde skri.ftli,3e avslutningseksamina, andre 

1"8. Idretten omfattet også sLytnin3 - enkel skytning mot mM ~. og 

ingen taktiske våpen;Nelser. ~levenefikk ved kursetsavslu~ning 

skyte 9 skudd (salonggeværammunisjon) mot mål på sqtebanen. Det var 
. ' . . - ,lI(/r(, 

~'-"""" alt. l-Ioen kur3er hadde; i det hele tattY"skytning. V?d alle de idretts .. 

konkurranser som ble arraIl3ert av G.SS N. 03 ~vor·sqtning etod på 
proGrammet var det bare skytningmed salonggeværammunisjon og ikke med 

armegevær. " .' ., 

Hva 'de' ~t+,~~~~~l~i tam~:mn~ arbeidsoppgave gikk ut på -
støttepunktl.ederne 'er'omtalt tidligere -så er det næ~mest I'storm- o

, 

førerne~"funksjoner som bør omtaieå. Ti st o rmfØrerne- alene hadde 

ansv8.ret for arbe·idet i fylkene. Dette bestod fØrst o'g frem_st i å sØke 

å fremme. et gout ka.mmeratskap,preget av viljen tiigj-ensidig,hjelp-

• 
1 
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sOJnhe-u. :Dernest å s,:ke frem(,ti~ ja baste karakterer innen liS og. 

fors;Jke å llVsrve disse for \..T. :.J,J N., enten som aktive elle! "stØttende 
. me dl er::mer " • Hvervning for Waffen 5S eller SS-Sk!:jegerbata.ljonen var 

I . 

"stormi'ørerne" u.vedkommende., Vlbdere: å· .besøke hvert eneste medlem i 
i hjemmet, fol' å lære de-n enkeltes livsføisel 'og eventuelle{~p~rsonl1.ge 
vanskeligheter å. kjenn~·. A sØr3e for at· skoleheftene ble ~le~t':9g .'. 
rikti~ forstått. :-\ arb~ide for spredning av de bi~d '03 c1en:!;"ifteiåtur 

formasj anen utgav. :\ utby~.:.;e" st ;;:~tepunkterl' og innsette støt'f;e .. 
, t. . ... '\ 

punktledere • Fra tid til annen å -forsøke å saDll~· flest mulig;:·t11....:· . 
. ' , ", .. :,~:: ... ,: ... ~~.~~~~">':"/' 

"stormmøter l1 med foredrag og ordskifte. Dette . siste lot seg· .~ .. :''':. 

igrunnen bare gjennomføre :i. de s~ørre. bye~ ~.om O.~to~ B.~·r~.e~~ 6., ..•. • 
Stavanger, 'frondheim og Drammen. De darlige kommunikasjoner la:· av-
gj :Jrende hindringer i 'vci1en for' slike møter i de fleste f:rlk~r .'. 

. . . 

i?olitimes;,i:;e enkelt- eller fellesaksjoner var strengt forbudt!. 

Dette gjaldt selv.f01:jelig ikke for de medlemmer som var ansatt lb 

pol:tiiet • 

..:..t spesielt arbei:dsfel t som la b.eslag påmegem. tid såvel 

i staben som ved stormkontorene bør særlig nevnes: arbeidet for 
norske politiske fanger på Grini; Fal stad og i andre leire. Grunnen 
til at G. S::S H. ble penset inn her er den at fangenes pårørendå 

fikk 'brever stemplet "Der h t5here S';; und Polize.ifilrertl o. s. v •• 
:.:,J.n.:~s trad,;; da at de i.. nOl's](o G. 3" lI. anta;elit5 mltte være noget 

li~nGnde, hvorGft€l" de, tilskrev eller personlig bes!Jkte G. 53 lUs 

kontorer r'or å. få hj elp elle1' opp ly s.nin.:5e r • :}'jennom dis ::6 personer 

[uk vi O:;Sd rede på behandlin.ssmetoder som vi fant cl måtte gripe 

.inn overfor. Da dette var en særdeles vanskelig oppgave, idet vi 

hadd~~\:jeunsk:.lp til fangenes - også de l~Jslattes - taushetsplikt, 
dr;jftet und·~:rte3nede problemet med"Germanerens fl redakt;?ir, hr. Egil 

Holst- J:orldld::;~n . .Ja vi i staben - av hensyn til de pårørendes korres~o, 
danse - måtte ::;j)re nl't for å un.;å. en undGrs!Jkelse, påtok Holst
Torldlclsen SG b risikoen, og skreven beretning til Noat i SD. . . 
Resultatet var at der ble·satt,igang.en undersøkelse på Grini. 

Result~tet ble selvfwlgeliJ ikke meddelt oss, men skal ha gitt 

.sode positive f:zlger for fan;~Gne. 

l Ved ~uislings "forordning" i aug. 1943 om at G. 5S li-s . . 

I "medlemmer" tilh;trte rikets vepnede makt oppstod det for t'orJPB,sjonen 
l . 

150m sådan, samt for tlet enkel te medlem,. en belt riy si tuasj on •. 
:,"Forordnin..;en kom helt overraskende, ingen hadde kjennskap til at 

nogetslikt VuT på trappene, og få-var vel klar over hva den innebar; 

G S3 li fikk insen annen offisiell melding enn meddel.elsen i dags:

pressen. Hva den militære straffelov, som nu ble gjort gj~ld~n4e 
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I"~od, lHude bUl'G ile aller ferreste kjennskap °til. ?ien noen visste 

'-'~ :'::ili.:fsGn V~1r blitt henrettet fordi han nektet å adlyde en ,ordre, O '" .:;) . 
~8tte stod for ue; fleste som meget skremmende. Flere ønsket å tre ut av 

.cOTIIlClsjonen idet de hevcletat de. ved in.nr!l.eldelsell var gått ut fra helt 

~.ndre forut.:.>etninger. .Men for at en utmeldel!3eav ~. SS N. skulle 

frita for å tilhØre· den vepned,e makt, så måttevedkomme.nde,~hvis han ol' 

'lCir IDGulem av :'JS, OeiSa. ut av 'p~Jr·::iGt. Ti Sikk han bare ut av G. 5::; .~;, 

så ble han nutom.::ttisk medlem av Hikshirden, på grunn av Hirdplikten. 

11en gikk han ut av NS Illatte han regne med partiets 'stråffefor~øyninger,' 
", " 

hva der i sV...Ert mange tilfeller vilde bety tap av leveveien. 

Permisjon frD. kurser eller innkallelser som fulgte efter h;~sten 1943 
kunde bare gis av Jonas Lie personlig. 

''::ilslutc ;Jnsk;;;r js;; li få. tili\~ye i:~t 0PPS::.1ver, som i oven

st.J.emJ.e :cortt'at tedeberetning er omtalt, bare var ledJ.jii i arbeidet 

for a. nå. det mb.l 30m V[iT det vesentligste, 0$ som er uttalt i 

brosjyren "Germanake SS Norge" side~: 
rl.':.~eJ. det urll for Jye 8. sik:re det~3rlIklrl31{:::; fol1co~en framtid som fr~e 

I'ulk Gr Jermar:s;:e :.i:"; ocprettet. II 

l;orO:G3 f:tilwS scJovst.colHli'/het 2 0'1 G,n lyl:~':alt5 framtid V2.r det endeli~c 

;:,a1 ! 

'Oslo, den ,21/./ . .t// 

------ ' ----' 
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