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'«EN FORBRYTELSE A UTSLETTE 
DE NASJONALE EGENARTER» 

Den artikkel i NSUF's førerorgan .Skuggsjå» som P. O. 
Storlid omtaler i et innlegg på annet sted i dagens nummer, ble, 
som han helt korrekt anfører, skrevet på spesiell beskjed fra 
Quisling. Den ble senere gjengitt som spissartikkel i .NS Må
nedshefte» og også offentliggjort i en rekke andre norske aviser 
og tidsskrifter. Hitler-Jugends daværende representant i Norge, 
Oberbannfiihrer Erich Lemmer, fikk den oversatt til tysk og 
sendte den til Berlin for offentliggjøring i et av Hitler-Jugends 
førertidsskrifter. Vi gjengir nedenfor noen sentrale avsnitt fra 
artikkelen: 

krefter, og deres egenart svek-
kes. For å'ta et eksempel, kan 
vi ikke være interessert i at 
NSUF-førere sitter som ledere 
av enheter i Sachsen, Briissel 
eller andre steder utenfor Nor
ges grenser. Derimot må vi 
selvfølgelig få våre represen
tanter i en eventuell germansk 
og europeisk ungdomsledelse. 
Der må sjansene være like 

Klare ord mot vår årtusenårgamle kultur store for alle våre folk. 
«Enhver politiker som ikke å ta opp kampen for en utslet- , Når vi betrakter historien, er 

lendet av utopiske ønske- telse av de nasjonale egenar- det et annet moment som 
l._~.nmer eller forfølger visse ter. Det gb;lder også for de straks springer oss i øynene når 
sjåvinistiske mål, uansett un- kommende rasebetingede for- talen er om eningsbestrebelser 
der hvilken parole, er fullt klar bund eller sammenslutninger. mellom beslektede folk. En 
over at en germansk og euro- En annen linje ville bare kunne nær kontakt mellom våre 
peisk samling utelukkende kan vinne enkelte folk. Kun et skandinaviske stater har vært 
giennomføres og gis varig ver- maktspåk vil midlertidig kunne målet for nordisk politikk 

tiennom den ubetingede opprettholde en tilstand basert gjennom flere århundrer. Selv 
ul'prettholdelse av de nasjo- på nivelleringens prinsipp, og om slike planer selvfølgelig 
nale egenarter og med en så vil i sin konsekvens før eller ofte har vært et ledd i personIi
stor selvbestemmelsesrett for seinere føre til et nytt kaos.~ ge eller sjåvinistiske maktpla-

.Yellop/! fordi vi er Ilflsjollalsillnete har vi ah"tdse for 
andre folks u"sjonal/plelse. 

Adoll Hitler. 

iVasjollalsosia!ismen nærer ingen aggressive hensilaer 
mot 1l0ell elirofJeish nasjon. Vi er t'.:ert imot au den 
overbevisning at de europeiske nasjoner må føre siu eget 
liv~ h"jelllletegm'r. ordnet og bestemt gjennom, overleve
ringer og gjen flom hi ... toriske og økonomiske .npdvelulig
helcr, Iwis ihke Europa som. helhet skal gå. lil grullne, 
til ,'i/mele for en ufor;:jellgelig kll/illr. 

At/oIIHitler. 

Vi nasjonalsosialister tror fil melllleslfet i lellgden bare 
lam bli (\O'dæli,!!.. i s i fl folk" Vi lever i dell overbevis
ning al Europas ly/da? og ytelser er uatskillelig forbull
det IIU!I/ beslil('lIdet (tV el system av lUll.:hcllgige, fde 1l(1~ 
sjo1lalc slalf!r. 

At/ol/ Hitler. 

Vi tror ,'ilett ild .. ·(~ på. al (le lVers igjennom, nasjonalt 
!wrt/C>le lotl~ i HUl"o!'" i nasjollalitetsprinsippet." tidsalder 
m:erhodct /awde bli 11((!\jOlllllt utslettet. 

Adoill/itler. 

disse som det er mulig utenA ner, S.,_kJU1,~D"ikke kOmllillme'-,-, -'r--Io:I.1tIT",--!m ..... 11-; lell/!llell',):'liC uyp;ge opp et lwsJelless'",j, i 
sLaai'; ai'; telIeSlnteress-er-:J)e~', ---Ingen utvanning av --------rutenom at de nordiske land er' EI/ropll mel/om lIasjoller som ikke er likeberel/ige/. 
stadig tilbakevendende folke-: folkekraften : nærmere bundet til hverandre A ti o Il H i Il er. 
kamper, selv mellom beslek- Litt seinere i artikkelen he- både historisk, kulturelt, poli-
tede folk, må ettertrykkelig ha ter det: tisk og befolkningsmessig enn 
bevist at en ikke kommer uten- -Vi må her innse en ve- til noe folk utenfor Skandina
om dette. Det er heller ikke sensforskjell i måtene å delta i via. Det har vært mange vans
ønskelig å gå utenom. Det er denne felles ledelse på. Et lite keligheter, mang en bitter strid 
vårt kontinents og vårt ra- folk kan ha liten eller ingen og begått mange urettferdig
seområdes mangfoldighet, av interesse av gjennom enkeltre- heter. Ikke minst har Norge 
nasjonale kulturer som gir dets, presentanter å overta under- ofte vært skadelidende i dette 
ansikt slike rike og varierte ordnede lederstillinger innen- samarbeid. 
trekk. Europa er den eneste for andre folks områder. Det Men vi er dog intet Balkan. 
verdensdel med virkelig faste ville bety en spredning av At vi har bekjempet og under
og markerte nasjonalstater og kreftene som tilslutt ville føre trykket hverandre i fortiden 
foIkesamfunn. Rent bortsett til en farlig utvanning av fol- betyr ikke at vi ikke kan samles 
fra det umulige ved foretagen- kekraften. De små folk vil der- i framtiden. Tysklands sam
det, ville være en forbrytelse ved etterhvert tape sine beste ling er blitt en realitet først i de 

Jf i rei al lH11" bCl'egelS{' b/'~ !'ilor nellopp I!jcllnom (!elllle 
l)ri/l.'~ipplroia,l;/hel , 

Atloll Hitler. 

Disse Hitlersitatene sto midt inne i dell nevnte .Skuggsjå»-ar
tikkelen. 

siste år, etter at småstatene ord fra Baldur von Schirachs 
gjennom et godt årtusen har åpningstale ved stiftelsen av 
bekriget og utbyttet hverandre., Det europeiske ungdomsfor
Det er en kjensgjerning at de bund i september 1942: 
skandinaviske folk gjennom -Det europeiske ungdoms
sitt felles språk faktisk utgjør forbunds oppgave er å befeste 
en kulturell enhet. Vi kan i det og styrke bevisstheten om den 
hele stort sett tale om to språk- europeiske samhørighet i vårt 
grupper innenfor den ger- kontinents unge generasjon. 
manske verden: den tyske og Som et uttrykk for den nye or
den skandinaviske, hvis vi ik- den er det europeiske ung

, ke også vil regne med en tred- domsforbund et arbeidsfelles
je, nemlig den angelsaksiske. skap av nasjonalt selvstendige 
Disse språkgrupper er uttrykk og folkelig bevisste ungdom
for et indre kulturelt og -bisto- sorganisasjoner . At Det euro
risk fellesskap innenfor hver peiske ungdomsforbund har en 
av disse grupper, som igjen går slik karakter, utelukker enhver 
opp i den høyere enhet, den innblanding i de indre forhold i 
germanske kultur- og folke- et lands ungdomsorganisa
krets. Det er derfor mye som sjon. Det europeiske ung
taler for at de nordiske sam- domsforbund avviser derfor 
lingsbestrebelser bør tas med i alle paneuropeiske bestrebel
betraktningen når den ger- ser. Som den største organi
manske blokk skal bygges sajon av ungdomsledere og 
opp.» -oppdragere som hittil er stiftet 

Så langt artikkelen i .Skug- i verden, gården i oppfyllelsen 
gesjå.. av disse oppgaver ut fra den 

tanke at nasjonen, foreldre
HitIer-Jugend på linje med hjemmet og det nasjonale ung-

Quisling domsfellesskap skal utgjøre 
Storlid hevder i sin artikkel ungdommens avgjørende opp

at Hitler-Jugend sto på linje dragelsesmessige erfaringer. 
med Quisling når det . ofast, samvittig

De nasjonale ungdomsorganisasjoner rundt om i Europa gikk på samme måte som Quisli' . n e europeiske: hets fullt og tapp Iler 
foret.Europa der Nationen». Her en'norskjentehirdleder i lystig lag sammen med r andske nyordmng. For å vise hvor sine plikter overfor sin nasJo , 
og flamske meningsfeller. ___ ri~g_~~!t~_e~ tar vi med noen (Forts. side 6) , 

skaper derigjennom grunnla
get for et europeiskfellesskap, 
som bare da kan ha noen verdi 
dersom dets enkelte medlem
mer er nasjonale representater 
for sine folk.» 

-- - - -Baidur von- Schirach -vadii:
gen hvemsomhelst. På det 
tidspunkt var han Gauleiter og 
Reichsstatthalter i Wien og 
dessuten Reichsleiter fiir Ju
genderziehung der NSDAP. 
Tidligere hadde han vært 
Reichsjugendfiihrer. 

I 
I· 
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Hvorfor bc~jerl.pet Quisling 
Himmlers utenrikspolitikk? 

Både i dette og forrige 
nummer finner vi artikler som 
omtaler hemmelige rundskriv 
fra SS Reichsfiihrung om den 
fremtidige politikk overfor de 
gemlanske folk, rundskriv 
som ble skaffet tilveie av 
NSUFs representant i Berlin. 
Hva var det som sto i disse 
rundskrivene siden Quisling 
reagerte så sterkt imot dem? 

Vi har snakket med NSUF
ledere som sto midt opp i den
ne saken. De forteller: 

Det første dokumentet man 
reagerte kraftig imot, var et 
slags terminologisk 9irektiv 
fra SS Reichsfiihrung. Det 

• • o • • • • gikk ut på at det i fremtiden 
I SIlI arbeide for a fremme QU/slmgs Europa-politikk besøkte ikke skulle værc tillatt å bruke 
N~UF-l~dere også ledelsen for Waff.el~-SS lunkerschule Bad. betegnelsen "folb når det 
Tolz. Til høyre NS ungdomsfører, ml12lster Axel Stang. gjaldt de mindre gemlanske 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 
nasjoner. Disse skulle kalles 
«stammer». Det var bare tillatt 
å snakke om «det tyske folb 

og "det germanske folb. en tysk i Oslo.» Som man for
Dessuten skulle det være for- står, var dette en politikk som 
budt å bruke betegnelsen «ri- gikk fullstendig på tvers av 
ke» i noen annen sammenheng Quislings forestillinger om 
enn «det stortyske rike» og «ein Europa der Nationen,>. 
«det germanske rike». Å kalle som det gjeme ble kalt på tysk. 
f.eks. Norge et rike, var for- De samme NSUF-Iedere 
budt. betoner imidlertid følgende: 

Senere kom det et meget Selv om dette var uttrykk for 
langt promemoria som gikk ut holdninger blant teoretikerne i 
på 'en total sammenrøring av. det politiske SS, så er det yt
de germanske folk. Det skulle terst tvilsomt om det var gjen
ikke være snakk om nasjonale nomslag for dem i Waffen-SS. 
egenarter i det hele tatt, da Kontakter man f.eks. hadde 
selvfølgelig bortsett fra at man med ledelsen for Junkersschu
kunne snakke om en tysk ege- le Bad Tolz tydet tvert imot på 
nart og kultur. Alle de andre at man der sto langt nærmere 
folk skulle gå opp i en stor- Quislings linje enn Reichs
germansk enhet. Når det gjaldt fiihrungs. At utviklingen i 
ledelse, så skulle utpeking av Waffen-SS etterhvcrt gikk mer 
ledere gå på kryss og tvers av og mer i retning av «ein Euro
grensene. Det sto bl.a. omtrent pa der Nationen», fremgår og
ordrett: «I fremtiden skal det så av forskningsarbeider som 
være like naturlig men en er fremlagt i de senere år. 
norsk Gauleiter i Dresden som 

Kontortid: Mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 11-14. onsdag kl. 17-20. 

Postadresse: POSTBOKS 924 SENTRUM, 0104 OSLO 1. 

Kontoradresse: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 190671. FOLK OG LAND - Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. 

}/r;l. Sr. 
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SIDE 2 M"'(.. I q ff 'f . FOLK og LAND 

Noen trekk fra Quislings 
kamp for selvstendigheten 

Få slagord sto så sentralt i Av p, O. Storlid partement. Både kunne dette, 
krigstidens tyske propaganda fra Hitlers synspunkt, ha skapt 
som «den europeiske nyord- ring av nasjonale forskjeller, en uØnsket presedens og 
ning». Det var riktignok like men tenderte mot en for- grunnlag! for krav fra andre 
uklart og mangetydig som det bundsmodell hvor nasjonal- hold, og selvfølgelig var Ter
var sentralt. Noen forbindtlig statene fortsatte å bestå og vi- boven imot det. Opprettelsen 
tolkning ble aldri gitt, til tross dereutvikle sine særtrekk in- av konsul Størens «spesielle 
for i første rekke Quislings, nenfor den høyere enhets kontor» var et forsøk på å for
men også andres, iherdige for- ramme m.a.o. et statsforbund, sere hinderet, men kunne na
søk på å få «allerhochste Stel- og ingen forbundsstat. Dette turligvis på ingen måte erstatte 
le» til å gi klar beskjed. (Kfr. var i tråd med Quislings visjon det kontaktpunkt og den ut
Quislings mange PM, memo- av det nye Europa, og til- kikkspost en regulær diploma
randa, utkast til Europa-pakt» hengere av denne ide fantes tisk representasjon i Berlin 
m.m.) Grunnen kan være at først og fremst innen Hitler- ville vært. Quisling var derfor 
Hitler simpelthen ikke selv Jugends rekker. For ytterligere ille ute når det gjaldt å skaffe 
hadde noen fastlagt forestilling å komplisere bildet må regnes seg førstehåndsinformasjon 
om denne nye ordning. Hans med at diverse «Hoheitstra- fra de høyere sfærer i Fiihrer
diverse felttog og erobringer ger.. som Reichskommisar hauptquartier og Berlin. Men 
var improvisasjoner uten an- Koch i Ukraina, og kanskje noe er bedre enn ingenting. 
nen overordnet militær eller kollega Terboven her, overho- Vel vitende om de store skille
politisk strategi enn den enten det ikke var interessert i noen linjer og om Rosenbergs og 
å slå eller å komme til en min- annen ordning enn det be- Hitler-Jugends innstilling 
nelig ordning med England, stående okkupant-regime med valgte han å forsøke en ma
inntil det hele til slutt endte dem selv på toppen, som gav nØvre med NS Ungdomsfyl
'!.\m\ ton ren forsvMslmmll mQl d .. m .. t pC;~9nligmal<!grunn: king, som fikk etablert en for
overmektige fiender. Forså-; lag i deres respektive områder. 'bindelsesmann i Berim. Dette 
vidt bare en reprise av Napo- var ikke noen forbindelse på 
leons dilemma og skjebne. «Et perfekt fungerende statsnivå, og møtte derfor ikke 

Svært forskjellige tyske 
oppfatninger 

Den påfallende taushet om 
«nyordningen» kan også ha 
vært taktisk begrunnet. Det 
samme gjelder for den «ger
manske samling ... En hvilken 
som helst autorisert variant 
ville, om den i beste fall kunne 
tiltrekke noen, helt sikkert fra· 
støte andre, i som utenfor 
Tyskland. Derimot er det mer 
enn tilstrekkelig dokumentert 
at det innen det tyske lederskap 
eksisterte svært bestemte, og 
svært forskjellige oppfatninger 
av den kommende ordning. 
Dette visste også Quisling og 
andre på høyt plan meget godt. 
For v. Ribbentrops utenriks
departement synes målet klart 
å ha vært et Europa under tysk 
dominans, - d.v.s. ikke annet 
enn den klassiske hegemo
nialmakt-modell slik den har 
eksistert siden Romerrikets 
dager og i tur og orden er blitt 
fulgt av skiftende stormakter, 
og uten nevneverdig forskjell 
mellom germanske og andre 
stater. For Himmler og hans 
blodmystikere var målet et 
.Storgermania.. omfattende 
alle germanske folk, som i 
analogi med tidligere tiders 
nasjonale rikssamlinger ville 
gå opp i en høyere, «blodsbe
tinget» enhet. Endelig eksi
sterte Rosenbergs Aussenpo
litisches Amt, som skjønt 
sterkt «germansk» orientert 
ikke representerte den overna
sjonale retning med nivelle-

kaos» den ellers nidkjære bøygen. 
En motstander av regimet Denne forbindelsesmannen 

karakteriserte det dengang gjorde godt arbeid. BI. a. fikk 
som «et mesterlig organisert han tak iSS-dokumenter ved
og perfekt fungerende kaos .. , rørende Norges stilling i 
og ser man på den lange rekke «nyordningen», som gikk vi
av kompetansestridigheter dere til Quisling. Som - i en 
mellom de nevnte personer og viss forstand - «gammeldags .. 
myndigheter, og flere til, kan nasjonalist måtte Quisling på 
overdrivelsen ha en kjerne av et eller annet vis få tatt skarpest 
sannhet i seg også når det gjel- mulig til motmæle mot de 
der de utenrikspolitiske mål. himmlerske fremtidsvisjoner. 

Like naturlig som at de Men man kan ikke godt uttale 
himmlerske og rosenbergske seg om eller mot dokumenter 
ideer fenget i forskjellige tyske man offisielt ikke kan ha sett. 
kretser er det at de fant til- Hva gjør man da - ? 
hengere i andre land, også de Quisling gjorde dette: Han 
okkuperte, innenfor deres rek- satte en ung mann i ungdoms
ker som håpet og/eller trodde fylkingen til å skrive noen 
på en tysk seier. Dette gjelder «generelle.. betraktninger i 
også for Nasjonal Samling, og NSUF's førerorgan «Skugg
like inn i Quislings regjering. sjå» for mai-juni 1944, som er 
(At den ene retning skulle være foranledningen til disse reflek
mer ,ddealistisk» enn den an· sjoner, og også kunne være et 
nen, skal ikke påstås. Idealist utmerket utgangspunkt for en 
er den som virker for et ideal, som ville ta også dette kapitel' 
og forsåvidt en nøytral beteg- fra vår nære historie opp tiq 
neise.) Men det kan være av mere inngående behandling. 
interesse å få klarlagt Quis-. 
linga egen stilling, som der-, 
med også må kunne kalles Na
sjonal Samlings offisielle 
standpunkt, enda innenfor re
gjeringen i alle fall Lie avgjort 
tilhørte «storgermanerne» . 
Mest fremtrende «gammel
dagse.. nasjonalister var ved 
siden av Quisling selv utvil
somt Lunde og Fuglesang. 

Hvordan Quisling manøv-
, rerte 

Det er kjent at Quisling aldri 
fikk opprette noe utenriksde-

Kvass polemisering om et 
hØyst ømtålelig emne 

Artikkelen heter «Hva betyr: 
en germansk samling for Nor
ge?», og er i formen et innlegg 
i en intern norsk debatt. Den er 
ypperlig komponert, og gir i 
sammentrengt form det quis
lingske syn på fremtidens Eu
ropa. Hverken kan man vende 
tilbake til status quo ante 1940 
«bare med denforskjell at den 
utenrikspolitiske orientering 
har rewing sØrover istedenfor 

(Forts. side 6) 

Noen trekk fra ... 
(Forts. fra s. 2) 

vestover. eller kan man .radi
kalt forlate nasjonalitetsbe
grepet» og .uten videre hoppe 
bokk over en rekke psykolo
giske, historiske, geopolitiske 
og ikke minst nasjonale reali· 
teter.. Det ville bent frem 
være «en forbrytelse mot vår 
tusenårsgamle kultur å ta opp 
kampen for en utslettelse av de 
nasjonale egenarter. Dette 
gjelder også for de kommende 
rasebetingede forbund el/er 
sammenslutninger •. 

Forfatteren nærer riktignok 
ingen frykt for at denne «for
brytelse» av umiskjennelig 
himmlersk merke skal kunne 
fullbyrdes, idet han nemlig 
kan «dra dell slutning at det 
kommende germanske sam
band vil bestå av likeordnede 
ledd med suverenitet i indre 
anliggender. » 

Han drar kort sagt den slut
ning at det er Quislings Euro
pa- og germanertanke som er 
den riktige, og som det fremti
dige Europa må innrettes etter. 
Det hele elegant utledet av 
premisser som ikke engang en 
Reichfiihrer-SS kunne reise 
innsigelse mot: Syv Hitlersi
tater , hvoriblant også det om at 
-Man kan i lengden ikke byg .. 
ge opp et livsfellesskap i Euro
pa mellom nasjoner som ikke 
er like berettiget» . Som mot
vekt mot tysk dominans trek
kes for sikkerhets skyld også 
inn «de nordiske samlingsbe
slrebi!iser., og nevnes endog 
en passant .dell angelsaksiske 
språkgruppe. innenfor den 
germanske verden. Det det nå 
gjelder er å påse at den påbe
gynte utvikling fremover mot 
Storgermania .ikke kommer 
inn i et skjevt spor. Dessuten er 
del en evig regel at etfolk ikke 
bare må vite hva det kjemper 
mOI, men også hva det kjemper 
for •. 

Det vil med god grunn for
undre mange at det i de tider 
kunne skrives og polemiseres 
så kvasst om dette hØyst Øm-

, tålelig emne. Aller mest når 
. man har klart for s~g hvem den , 

. egentlige adressat er! Med til 
historien hører for den saks 
skyld også at artikkelen ble 
inntatt i Hitler-Jugends hoved
organ. For en historiker vil den 
være en ypperlig innfallsport 
til forståelse av hva der rørte 
seg på den side forfatteren 
hørte til. 

P. O. Storlid 
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