
l:It: 11iEE t>TL::::S "GliOSGERl,'LA1;ISCHEN REICEES" 
Ideeli~tische Haltung der germanischen Rasse oder 
Scheinideologie de~ NS-Imperialismus? 
av Lennart Westberg. 

Noen kommentarer til ovennevnte PM: 

109076 

Begrepene "german15k", "storcerman~k", "Det storgermanske 
riket" dukket opp ved forskjellige anledninge:q~g, med til
dels meget forskjellige fortolkninger, ved fronten, på 
SS-Junkerschule Tolz og i SS-Hauptarnt. 

Allerede betegnelsen "Germanische 1Jei t5telle" understreket 
samhørigheten mellom Stor-Tyskland og det øvrige Eermanske 
ornr~de som altså omfattet de nordiske land (inklusive Finn
land), Nederland og belgisk Flandern, og at England/Skott
land, strengt tatt, også hørte med her, ble ofte understreket 
med samtidig beklagelse over krigssitua~jonen. Til og med 
Estland ble, i alle fall fra 1943-44, regnet med til dette 
område. 

Jeg anser det som sikkert at begrepet "germansk" fra før~t 
av hadde en praktisk-forenY~ende oppgave, nemlig den å be
tegne det geografisk-folklige område hvor frivilligverving
en til Waffen-SS var gjennomførbar og ønskelig. nette "ger
mansken begrep ble brukt med ac::skillig tøyelighet. såle
des var finnene med 5å å. si fra første øyeblikk. 

SS-Obergruppenfuhrer Gottlob Berger var, som sjef for SS
Eauptamt, aY.'.svarlig for rekrutteringen til Waffen-SS. Da 
opptak av krigsfrivillige til Waffen-SS var ~--yotebegrenset-, 
lrs.~tet !-lsn ",ir:e c,y:r:.e }::,§. Fecerla?1d og F12Y1oern og derpf!. p~ 
c e Yl (I::':~ i ~ ~ ~ e J r~!': ~ ., 

I pl:t. l i }~:et 2.ntyde!:" det 4 De','egf':runner for innføring av 
en germansk konsepsjon. 

Ut fra min personlige erfari~nnebOlder de fire punkte'i 
elementer av betydning, men man 5tår her i fare for å trekke 
for bast2Y1te, for klsrt avgrenEede ko~~lu~joner. Koen klEr 

~. c. l ,-:- r,-. - " 

. ~. ~ - - -. .. .. - .. _-
~ :'c:-:-.:~~_t:-l-s"t C'~~~.(:l_ L·e -L~:"?-::-·L'2=-,.r~=--~::2·ey p2. J-;S}~:':~·~-v. JJ~l-·Tl.l i-:O~ E.};·~-

·kulc.sjo:.er fra. mindre autorative s~ørre1~er( f.eks. fra 
s}:ribeT;:;er innenfor Ilrop2.[:2.no2.vir}.:sOi',heten), tildel::; med 
'~? ~~-c -:C'~:~-:,~~'-~:-'-'-'-=:~- -{"'C'~-'t.C'~J-;-~~: --~~. (:1::_+ -.~::'.:--' -';y-.--.,",:y. D",;-?;'o~~.:J-----~-:--

~ €=::!' .. our 50rl (lil'i'~:C:~"l,e (ii~';~E, i C:.·l~c i'2.-11 ii~i-~e pL te-L,tE: G~J.-
r ~;:; 'r'r-tl - ~~~.-J;=..~ -...... -,.-·0 ), ---~ ,rp'C:p"Y': r-'\T'I"l~E''''e-r-.·'''n~l'nUt1 C"om er 

due, ill ' erL,ll'c;. L,~ l, J".l cc. .;e,.:,.YYld~.J L ~ ... > C',Y " ,L' ,.L 0'l'~,"'-I:-, , "" ''-I 

" 'tt' }'?'" l - . 'r" "1,1 '"o.' 19orp se-ct f;Jengl l ",-lT!n. E;ilVIY.t:en, ,:ar Jeg li:,:e 'Gl ,~~ 

el l er I!c.rt ~ i t ert i f"j TI tio i :::~S-Fa'xpi,c.l:it • Jeg skulle g j 2rr:e 
vite: kiloe, tid, ",,~edt Ruditorivm. At det si'i.;erte syn~-
p u n k t IÆ r }: 2. t t 3 i y, e t FO J s]'C, nm , f. e 1:. s. ::\ i ed \'; eg 1943 .. ..c,,- S' ~~, k di: I; 

t':i:~';::ller, f':C1T I'Ett ~07T_ (~~t "var J:'DG r.-_ec "';letrakt:ninger omlzri:eg 
3~~~ln~S5r0r~~~1, SG~j21polit1kk, ideolo~i, utenrikspolitikk, 
;:o,endte oic-s2 gjE:I'ne i :;ClTiT' 2.V T'oY,6s'r::riv og dis'rcL.lsjonsgrunr.
lac; til f~E'8r1:oq:set, f. E'!.s. i SS-H,qu:pta11lt. 
,T,qnuar 1945 fl1osoferte Il2.n over begrepet "oemokratill og det 
nP-TI kRI te !lVer:~2nsk r10~-lo1-~ratill. E8n to1-= ut,§-:8Yl[E'>punkt i g2.];2-
melcen:,a.nskJnoroisk iI'I1JS--t:r2.oisjon og mc:;nte å fin.ne åerme 
. " l -" - t '""" ~ . - , f til loag evenae l ne 5VelGS1S~e ~lasgenos3enscna • 
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Konklu~jonen kun n e, efter ban~ mening, være aa~~el6en 
av et W GermaniBcbeEi~~geno~senscbaft~ ja til og med et 
"europeisk ed~felles~kap", om det germanske vi!3te ~eg leve
dyktig. Altså et ed8felle8ska~ av likeverdige germ. anske, 
muligen~ europeiBke, stater. (Se de Gaulle: l'Europe dee 
Natione, V. Quisling: Europapakten). Det var ingen reaksjon 
på dette rundskriv i form av noe elag~ stabsarbeid, komite 
eller diskusjonsmøter. Det ble med hans strøtanker. 

De i pkt. l. nevnte spørsmål har jeg sett stilt før, om enn 
del~ sterkere, dele forsiktigere, formulert. Det første lik
~ på problemer som den gang ble drøftet. Jeg kan ikke ute
lukke at sikringen av de erobrede områder, ved innføring av 
en germansk, rasebetinget doktrine, Kan være motiv bak 
noe av det "germanske"tankegodB som kom til uttrykk. 

Det tredje spørsmål, om en ITgermansk" doktrine utlukkende 
hadde til oppgave å skaffe "kanonføde" til østfronten, vil je( 
besvare med ~~I. De ikke-tyske frivillige ville nok, efter 
min mening; ha meldt seg likev~. Den alt overveiende be
grunnelse for frivilligmelding var: a) pevdelse av egen na-
l? ·on eller folkegruppes,likeverdi e bet dnin vfa"r~t skerne 
og oppnåelse averes er Jennelse av dette, gjerillom en like
verdig i~~sats, b) erkjennelse av den sovjetiske trusel mot 
Europa og derigjeJLYlom deres eget land. l,Can skal ikke glemme 
at de frivillige, og også deres ververe, godkjente den be
grunnelse Hitler ga for angrepet på Sovjet, de trodde på 
nødvendigl"Jeten av denne preventivkrigen. ---

Det fjerde spørsmål antyder at en "storgermansk ide ll kanskje 
ble brukt som "våpen ll i indre konfetansestridigheter. Slike 
striaigheter forekom, selvf?lgeli~, ofs~ uten at det "german
sl::e tl 

V2_T i~~~-~"b}~n<)e-t. ~~'.191 i_;~~Js!} J,~~~\I.IJ. c-OT[ Hc1 eller SS fE"!J

-r,ss c.~:~ :~_:'~-::"';'=--~~G"\-~~~- ;'2='~C-,<_::':-:-', :=-~-'-~=-- ~~,,:~u.:p;,:::~ ElV pe:r~SOYler, SOIL 
tok for seg fors}~jell ige li ger~Janske kons epter" og deler av 
disse kun n e finne en viss gjenklang, også bos nordmenn. 
Særlig gjelder det en del av dem som allerede fra før krigen 
var fortrolige med de tanker Quisling bedde gjort seg o~et ~ 
nStor'nc'rfip}: FreCS~,2r:1~p~ndlt ~ 1.Tt fI'E dett.e 8.r"bejcet n3n. seY .. e~e 

"reYl ~:--''"''~'~~>e }'o'e'I' o"e""JOC1'~ '"l 'Ile '·""·~e -fol,prl~l~~- TT':>O' }·'va ...... -~ G~.ll;J~_.i::::>_... "_,.l e" _ v ......... --<- ~ '--, _ -C.:-- L'......... ~ 

ni tIer tenkte og planla 2.ng§:.ende :SUrop2s fr2rlltid og"nyordning~' 
fnT j~~>e §: s~~81r1-=e OT?": f,:!~E, o,P" J:~JlJ_T'2. ~:-vsntl)eJle ~-,?:-:1-:er om :.:;.-

BSr:repet ble altså Gjenst~ond fo:: t,j]cels TTit'set fOTskjelJife 
fortolkninger, ikke bsre in~~nfor 8ta1.8-, parti-, og militær
forval tninEen i Tysk12 nd, ;- r'n 0i'S & innen - og [,:e 110m - de 
mer eller mindre offisielle ffiyn~iGheter, bevEcelser og orga
n i sas j 0'1 e r i Cl e a Yi. u e J l e :i. '>-: l e - t~! s}; e 00 r {" fl er. 
Det er hevet over tvil st 0j~se ikke-tyske or~a~isHsjoner og 
ErUpri::ci:n:~c-:r, i flere tilfelIE'r, '>:121'te å rlrinse sine syns
Iyun_l-,-ter tj.l /;je!-,r!oT~'sls[; o\.rC'~·for oe r~!Qts-v2_re:nQe t2/s~-e org2-
nis 2. ? j or: E- I' • 

Et eJ-:sPsp9l: Jrmenfor }Ji tlerjuf,ends neicrJsjugendfiihrung, be
skjeftjget noen fremst~ende og energiske personJicheter seg 
~:ed eler::. "[;errr;qnske idel!. r,c"ic};sjut;endfuhrung ~L2dde en bred 
10n1:8.1-=tf18te til 1ikn8nde, {,:!dse,eslekteoe orc;cl.1lisasjoner i 
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de aktuelle områder, og fremkastet forslag om dannelse av 
en "Germansk Hitlerjugend ll

; noe de mente måtte være en na
turlig konsekvens av denne "germanske ide". Deree viktigste 
talsmann var BannfUhrer KieBling. Så vidt jeg vet, oppnådde 
ban en viss respons i flamske kretser, mens derimot den nor
ske NSUF-ledelse med full tyngde gikk til angrep på forsla
get,~ fikk Reicbejugendfiibrer Axmann lydhør for sine inn
vendinger, slik at KieBlings forslag ble trukket tilbake. 

Det spørres, innledningsvis, i R\';et 11 •• nach den eigentlichen 
Grunden der Konzepierung dieser nordischen Schicksalsgemein
schaft eben zu dieser Zeit. 1l (Utbruddet av østfelttoget). 
Hvorefter forfatteren ~å, i erkjennelsen av at dette "stor
germanske" ikke kan forfølges efter et sort/hvitt-skjema, 
forsøker å løse opp og differesiere sine spørsmål. 

Forfatteren har utvilsomt rett i at det vi kan kalle" det 
germanske tankegods", omfattet mange og motstridende for
tolkninger. Men uklarheten begrenser seg ikke til dette. 
Spørsmålet er om man i det hele tatt kan snakke om noen virke
lig '1germansk poli tikk'1 eller om en etablert "storgermansk 
rikstankell. Hitler-sitatet som er nevnt i innledningen, og 
som angivelig var sagt i en engere kret8, trengte i alle 
fall ikke nedover i hierarkiet i form av direktiver eller 
klare retningslinjer. Filosofering over et terna, i en engere 
krets, behøver ikke føre til praktiske konklusjoner og 
konl:.ret handling. At Ildet gerr:;::anske rom~1 på den tiden, om
fattet de nevnte folk og stater, er selvfølgelig riktig, 
men det gjelder jo både før, og efter,den tiden, ikke bare 
sproglig og kul turel t, Iren ot::så etnisk. 

=\erL o:ts }~ciT:."7~n-\"-f~~it?J=~, D,-- i ?Jle ~r>2Jl cj2'fuse, fortol~!,:jr.[ 
eV l'&e::-'C,E-nsl-: poli ";;i:r:k 11 vi ce:',':'~c:Tl;:" oDDlevc8, gjør elet temme
lig umulig å utkrystallisere noe~ "Fern- oder Nachziele ll • 
Det som faktisk skjedde, var at det, såvel fra tysk som fra 
ikke-tyskllgermaru"lk" side, i undervisning, f. ek~. ved SS
Junkerscbule Tolz, ble lagt vekt på de faktorer som bandt 
~~~rren det ~ey~~~ske D~r~~e, histoYisk, }~lturelt o~ etnisk. 

~, ; -. -" .... r,""'" .~ t' - ..... 

Fra n~1~e'::tY3k side ble det fle::-,e gars:er fremholdt overfor 

- '....-cc :::\.., -UE::~··E::;-~-l.ibt:~, .!_-l{....., ~! ___ (_ =-:::. ... i~~ ~l'·,:c:,..:.·~c..r:;. ueL Gys:k~ :Lf..-
deIse U1itler) så på di~,s~ foJ}::s stilling l!mJ.ch dem

L 

Endsie~l1. 
I 1943 stil t e S S-StuTITibc.ur,funre r Ri c!J2rd S-:;hul tze (-Koss ED!3 ) 

Hitler personlig dette srøTs~~l, efter en samtale han badde 
hatt med de ikke-tvske 4unkerne Då iBlz-skolen. Scbultze var 
deTw2n!:; Ad ~utant hos Eli'ler. Ei tier syarte ved å benvise til 
et telegrar'n han sendte til C)lli-=~rs norske regjering--den'--
22.sept.1943. Dei~e er i utdl'dg ~je~titt i Faul Eaussers 
" '_I( H' r f' ~ .,., C' S ," ,,' - ," r- ~ ~ Il cc • d r, 3 -;;; l' t '-,-. ~ tI' . r, Or. \, d J. l (: "" -..: l IT; , o l L. .-:., L , ,l e c j. ) Cl.'- a ES e :u Cl er. 
Il • •• Es i s t der 'v'i i ] l e c1 c' s F lil-:. r cc ,'s, Ti 8. C h d e ill s i eg rei c l'Je n End e 
diesf:s Scllic}~s21j;2.r;,pfes ein na tionales und sozialistisc11ee; 

Forwegen in Freiheit ULa Selbstsndifkeit ersteben zu lassen, 
das nur jene Funk l;icJnen in der noheren f:'oene einer europE:'
if,chen GemeinscLaft 2bt;ibt. die fiir dje SidJerl-,eit Euro:p2s 
unbedingbar sind, weil die Geffieinschaft allein entscheide~er 
Trager und Garant dief;er Sicherbeit Bein kann und wird." 
Hitler gjorde det klart at dette svar skulle alle europeiske 
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frivillige betrakte ~om ty~k krigsrnål når det gjaldt deree 
respektive hjemland, og det er det eneste helt bindende og 
offentliggjorte jeg har kunnet registrere. 

r sitt gnlndleggende spørsmål nr. 2, kommer eå forfatteren 
inn på spørsmålet om det"storgerm;:mske" felle:sskaps fremtid, 
noe som han, helt riktig, lar avhep~e av besvarelsen av 
spørsmål l, om den I1 s torgerrr.anske" doktrines målsettinfj, 
åpenbart ut fra tysk forutsetninp". 1/~i tt inntrykk er at de 
tyske fOTIltsetninger/hensikter n~r det gjelder dette emne, 
kan betegne:!! ~om omtrent like"nebuløse" som de som ble bragt 
til uttrykk av utenlandske frivillige eller dere~ talsmenn 
og ledere i dere:!! hjemland. 

r Germanische Leitstelle var spørsmålet ofte oppe til uformel
diskusjon blandt medlemmene og gjennomreisende frivillige 
fra opptil lo nasjoner. Tyskere, sveitsere, flamer, neder
lendere, dansker, svensker, nordmenn, i~lendinger, finner 
og estlendere kom her til orde 

Som oftest startet di:sse diskusjonene med øyeblikb5aktuelle 
problemer som var oppstått som følge av mi~forståelser og 
uoverensstemmelser p. gr. av na5jor;~le ulikheter, psykolo
gi5ke feilgrep, administrative bommerter o.l., og hvordan disf 
kLlnne løse~. 

l~oen entydig konklusjon ble~aldri tyoYket efter di:s:se sam
taler. Det er dessuten karakteristisk at de som ofte~t endte 
opp med meningsytringer om hele det europeiske området. 

~Rn kan spørre hva fin~er o~ e~tlende~e hadde å gjøre i dis~e 
Ilr~r~;·?-.y~~,1:~tl O\~~J·-~>~}p.l~~.~r. J..}l~l'-'~c~~ ~'_':":r -vjE'~S jrr:idlertic 1.('5-::--
~j_{-~"~~~~r_ i C~t ~'=--t~_, "_-~t ~2-:L=- _ ·_--->t l.l~ ()1'T,~c..lltet SOlL "C~-:'-
mansk", eller rettere sagt, nordisl= = nordeuropeisk. Det var ~ 
enighet om at finner, til tr05~ for vi~se ~ærpreg, ~pråk og 
opprinnel~e, kulturelt og geografisk, og~å gjennom ~·~in sterke 
oppblanding med svensker, gjennom historiske bånd og ved ~i~ 
sa~fu~a~stnJkturt - ~å avgjort rn~tt~ r~gn~~ blBndt de nor~i~k( 
1" ,~\., ~ - 0 =- -,- -: -I r- ~ -,- ;:... y- -.., .. :;.. --. - ~ r ~,,- -: ~ - -. ~ ,-: 1'- ~-. ~- - --. - ~- - -t ,-~ .... ~ -r ~ ~. -; ~ ::--' . ~~... ,~ 

- ,'.~-

....L ~---- LI LI • 

Hvi~ jeg ~}:l]lle cd ~·~e rreg til en oppsummerlng av de tanker 
~".:-r> ~ ~-·r.~~~~~ f~t., rl~ 1~P!'"~. r;J~ ~'~,~ ~~ ~~ -t ~_1 1) -~, ~-.~>:\-}-~- r 

() ; ~l'~ ~ . ::: r.i. G ~ 0 L~ i (~, l E.:/:' ~" : 

J.~an t.cbk ui,g2nG~,p11n}:t -i oe J~OI~Q~lJ:;'C~':"= ~.~:e foJ1-:s =f'elle~ i"'ortid 
og opprjnnelse. Betydelice teci;~re t~ade i ticenB løp, ytret 
seg i "Ger~an3kl! r~tn:ir.,r,. ~j0::'(SC)n, :lr_er,rcle, B.St.C1Jaml)~rlain. 
Tb~("cn, Je';rt;",C'"n, H:=-tn:OlH', Ci"'c:il :2hoGe~, Sven Eedin, var navn som 
ble nevnt. I.'2nt~e 'r,~n~.e c~e:t l:Itte }-,O ~'.e t'":TI !I~,:~eT7L2.:r;sk lC:\E'ni!ls" 
p2 frenJic:en, fa}-;i:i::ck ~~c:r av rc'elle ("-"~n av iCieelle gruEner. 
I t*': n t j d ;-: : ~ d ~ t. (\ Y' ~ r~ .. ---:. ~~ -l ~', Cl r ~, ~ ~ -L .:--2:: j (I : i ~ r i .t. 5 i 2. o g tL ITJ ~ rik 2. , 

l~E:tte ~,1.2 or:, Y-:-in:>J ,_.l i'e rol1-= oi:, :r'?_2'<~O>:er, knytte5 ::d,erkt-re 
5,~ .. r~n;en for å o\-erley·~. ijl de ~rr8. ;e-(-;2~~t ~rl.n 18.nd :3om lJorc~, 
D~wm2.rk, 1\(":derlp_nc1~ - som midoelsto::.'e - Ty:sk12nd og England. 
T1u0s1and~ (Sovjet15) :=norr~e ut::ctrel:ning or: m2!3Se innsatse-n av 
e:n tV2::l[EnOrlllert r;-22::::e, førte til ~lj}~e oveT\'eiels~r. 
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Det som kunne være felles og karakteristisk for alle 

germanske folk og som ~ ble betraktet som disses arv 

efter forfedrene, ønsket man å dyrke og værne for 

kommende slekter. Den enkeltes frie skapende evne 

fJdret avvisning av kollektivisme i enhver form. 

Hvert enkelt "germansk"folk h~dde rett til eget liv 

uten formynderskap fra noen sterkere gruppering. 

på samme måte som vi var imot "likhetsforkynnelsen" 

og retninger med dogmatiske krav, regnet vi mennes

ker og folkeslag som fremmede, hvis de fant at den 

livsform, ja endog det statsprinsipp, som passet dem 

best, var det resignerte, kravløse, kadaverdisipli

nerte. For midt i den ytterst kravløse livsform som 

kampen i øst fordret, mente vi at det som ga livet 

mening, nettopp var de krav vi stilte oss selv og 

(indre. 

Protesten utfra samvittighetsgrunner og mot nytte

moralen anså vi avgjørende viktig, mens vi anså 

ensretting til enhetsdogmer i miJlionmassene som 

kulturmord. Og vi mente og trodde at disse grunn-

~; c· J cl n ing e r v rt r, r}" e r e ~ ler ne ~ TI d o' F, T:' e d ~~ (' cl te, ei r v e -

Vi så det som ~nderordnet, på det daværende tids

punkt, å diskutere hvilken endelig form et slikt 

T'germansklT fellesskap burde få. Om i form aven 

..- '-..-," c' - .. _ - l' c >. 

,nne f'rerr, t.iJ. 

-i 1.: 1-: e - ty s k e ), reg n e t v l som cl (:; t ei V g j c' :' C: fl d e u t f, a Il g S -

punkt. En ting syntes oss klart: rtt JU
o

"JlnJ8veJsen 

av statsmakten, i dt~n forrri den v-irket 1l11c1Eor trykket 

2. v kri g s for h o l rJ te ne, C [, S Cl n; Cl (~ r f Cl I' :~ å v 1 O t kun n e t å -

t 
inn S}." l' r; !"': ~ 

utfoldelse. 

skapende 
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Kanskje mer enn på politikerne, håpet man på at våre kloke, 

erfarne og likevel begeistringsdyktige tenkere skulle kunne 

forme rammen for noe nytt, tilpasset tiden og kravene til 
vår egenart. 

Slik omtrent uttrykte disse "germanske" frivillige seg 

under samtalene i Abteilung "Nordraum", når de gjorde seg 

tanker om fremtiden. "Nordraums" inspirerende IE;'.Q...§r var, 

fra våren 1944 til krigens slutt, SS-Hauptsturmfuhrer Dr. 

Wilhelm Rabius. Han døde i februar 1981 og var til sin død 

min og andre "Nordraum"-folks nære og trofaste venn. 

Deltakerne i disse samtaler følte seg så absolutt som like

berettige te partnere og så også fremtiden fra denne syns

vinkel. Men stoltheten over å tilhøre en militær elite 

førte ikke til den slutning at SS, eller rettere Waffen-

SS som sådan, var en politisk elite. 

Når det gjelder meg selv, (punkt 3.), er a si at jeg selv 

deltok i samtalene og aksepterte de her skisserte syns

punkter. Min II im eigenen Ressort betriebene Version der 

germanischen Politik'l ble utledet av min stilling som de 

nor s .k e / o f sve :n s 1-: e) fr j v j Il i [e s r' ~' ,J res e:r. t C: :n t iSS - H A og 

svensk sakbearbeider var en svensk Unterscharfuhrer fra -,. 
Malm~. Periodisk var også SS-Ustuf. Ekl~f der.) 

Da Quisling, i sin streben efter ~ f~ iverksatt en avvikling 

f' . ..:- .. ..-. -;- ;':::)" c', :-

L Y G V ". J e r for a o p p n c stø t t e i b e ~: t cc IL 11: end e ty s k e 1-: r e 1, ser , 

i.:CJ[f: IlI;orclr2um '· jnn i bildet gjennOE: C,b personlige kont[l1-;~,r.:ann 

støttcspi lle:re mot Terboven/BorJ:ibnn. Hi tt referat av dette 

til Hstuf. Rabius, førte til at je:g ble sendt til Norge 

oc hadde samtaler me6 konsul Finn St0ren(Q's inoffisielle 

isljng.Jeg fikk med 
l jl Ld: e l. i l Ty" k l cO Tl det J e li gre :ro V :; ed Q' s for s l a g t i l fl re _ 

l iminE:rfred<)g og~;~ bl. a. hans IIF:uropapla~". Da Q. tilslutt 
) 

fikk termin hos Hitler i slutten av jC1nuFlr 1945, ble jeg av 

:: , r t~ c r d t ~"Fl S j brt Q. f CJ r c3 e n tid L d n CJ II P j) o 1 cl tse gin e r l in. 

~;c)rn kj8ndt var ljan forsøk p~ å f~ i Sl:.nnd en ende1iG 1øs-

ning.med Tyskland, negativt. Skuffelsen var stor, ogs~ hos 
::::::"~D ±-
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oss i I1 Nor dra u m ". Kri gen sut v i k l ing g j ord e n a tur l i g v i s 

også videre forsøk fra Q's side, uaktuelle. 

Detaljene omkring hans besøk i Berlin, har jeg mundtlig 

og skriftlig meddelt overlege Johann Scharffenberg i 

november 1951. 

Mi~ konklusjon av dette er at det hverken hos meg. i SS-, 
Hauptamt eller i "Abteilung Nordraum" sås noen konflikt -mellom det å arbeide for Q's nasjonale selvstendighets-

bestrebelser og de "germanske'/tankestrømninger jeg har 

omtalt over. Hitlers nølen skyltes, efter min mening, 

utelukkende hans motvilje mot å ta noen beslutning i 

denne kritiske fase av krigen og hadde neppe noe med 

en "germansk" målsetting å gjøre. 

Det i punkt 4. stilte spørsmål om innsats av norske og 
finske frivillige vil jeg besvare slik: 
Den Norske Legion forutsett o 

skulle kjempe i Finn-var a ,. 

land, men ble sendt til Tyskland for utdannelse og utrust

ning. At den ble sendt til Lenin[radfronten i beg. av 1942, 

skyldtes ingen politiske eller ideologiske motiver, men 

utelukkende den militære utviklin[. Mobile tropper måtte 

trekkes vekk fra denne fronten o~ settes inn hvor frontene 
, , ~ 

- ~\::'.",7<,rrL'r! - ., .. '-'::. - - ~ ~ 

avdelinger. Man hadde tilfeldigvis Legionen tistrekkelig 

ferdig utdannet til denne slags innsats og satte den i 

marsj. 

"die Lockstiidter verdensl:rig) , 

rut-i ne. 

D j ei fl o Tl cc r ing en a v Leg i o n c n f Il, r t cc t i J il' i ,; ':H' y e o g mur r j n g i 

re1-:kene. Disponerjng0n av f'irJl1ol;::;.t,&ljcH,e!1 forte heller til 
1.: j (, n s j (E g akt e J se . 

. -. . .., ,. 
TlKSloe var I o 

.J 

Letaning man merket j krigcns f0rste ~r, ble jo utvisket 

og erstattet med den e::T,v,rTe eurcJ}->sis}-;e, L:::',:,cst som en 
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Bekjennelsen. 
En stor mann - selveste lord Beaconsfie1d eller som han hette 

før, Benjamin Disraeli,- en av de klokeste jøder som har levd, 
gav oss i 1881 nøkkelen til det som skjer i dag: 

«Ingen bør betrakte rasespØrsmålet eller raseprinsippet med 
forakt eller likegyldighet. Det gir oss nø.kkelen til verdens
historien!» 

RasespØrsmålet er nøkkelen til det som skjer i dag. Det er 
nøkkelen til streik og demonstrasjo~er, til gateslag og blodige opp
stander. Det er nøkkelen til marxismen, til bolsjevismen, - til den 
Kommunistiske Internasjonale! 

Den som kjenner rasespØrsmålet vet at kommunismens kamp 
for verdensrevolusjonen ikke er en kamp mellem proletariat og bor
gerskap. Verdensrevolusjonen er ingen klassekamp, men en organi
sert rasekamp ! Den jØdiske rases kamp mot det hvite herremen
neske, - en kamp på liv og død. 

En uforsonlig og bitter kamp som vil bli kjempet til ende, til 
en av partene ligger døende i støyet. Idag føres kampen igjen med 
åpent visir. 

Heinrich Graez, forfatter av «Jødenes historie», bekjenner det 
selv: 

«Revolusjonen er Judas stjerne. Den har splittet mørket over 
Israel og vil flamme opp og lyse inn i framtiden.» 

Det er de som tror .at de kan kjenne jØden ved å se på ham 
~om han er i dag. Han er da så forskjellig fra de gamle jøder, -
så forståelsesfull og så moderne, sies det. Heinrich Heine, den store 
dikter og selv jØde sier om sitt folk, at det er en vandrende hemme
lighet. - Skal vi lære ham å forstå, så må vi fØrst oppdage hans 
hemmelighet. 

Jøden av i dag er et produkt av sin egen århundregamle lære. 
Han kan være så moderne han vil, men bevisst eller uJ)eyisst vil 
han alltid tenke og handle etter det som Talmud sier ham. 

Moses ga jødene et mål å strebe mot. Profetene forkynte det 
gjennem sine spådommer og gjorde det levende. Jøden yenter ennå 
på den ).Iessias som ble lo-.,-et ham for tre-fire tusen år siden, -

4 

han venter på sin og sitt folks store time, - da all jordens makt 
00' herlicrhet skal bli overgitt til ham. Eller som det står i hans 
" " gamle skrifter: 

Bli som en fremmed i ikke-jødenes land og jeg vil velsigne dig 
og gi deg og din ætt alle disse lande. (l. Mosebok 26, 3.) 

Folk skal tjene deg og folkeslag skal falle deg til fote. (l. Mose

bok 27, 29.) 
Alle de folk som Jahve din Gud gir i. din hånd skal du for

tære, du skal ikke spare dem. (5. Mosebok 7, 16.) 
Og Jahve Herren din Gud vil gi deg store og gode byer som 

du ikke har bygget, og hus av alle gode ting som du ikke har fylt 
og uthugne brØnder som du ikke har hugget, vingårder og olje
trær som du ikke har plantet - når du da eter og blir mett. 

(5. Mosebok 6, 11.) 
Begjær av meg så vil jeg gi deg ikke-jødene til arv og jordens 

ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers 

kar skal du sønderslå dem. (Salmenes bok 2, 8.) 
Jahve skal gi de fremmede folks konger i din hånd. Og du 

skal tilintetgjøre deres navn under himmelen. Ingen skal kunne 
stå seg mot deg inntil du har utryddet dem. (5. Mosehok 7, 24.) 

Messias' gjenkomst! 
Hva jødene ventet seg av spådommen om Messias' komme, kan 

man lese seg til i deres hellige skrifter og da fØrst og fremst i 

Talmud: 
Når :'\Iessias kommer, 

frykt og skrekk omyende 

ahkath rothet.) 

da vil mange Gojim 
seg til jødedommen. 

(ikke-jøder) av 
(Rahhi :r\Iakhir 

Når Messias kommer, vil han knuse Rom. Og ipayens palasi'er 
vil tidsler og torner vokse fram. Han vil gå til en hensynsløs krig 
mot alle ikke-jøder og overvinne dem. Han vil ødelegge dem og 

drepe deres konger og legge romernes land Øde. 
Og han vil si til jødene: Jeg er eders konge - Messias SOUl 

dere har ...-entet. Ta gull og sølv fra Gojim og dere vil få det SOUl 

er lovet dere. (R'Aharhanil til Daniel 7, 3.) 

5 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




