Følgende skrivelse fra det tyske mindretals politiske leder Dr. Jens Møller (NSDAP-N), er noget af
det første officielle hvervemateriale som kom i omløb i Danmark. Selvom det er udarbejde fra det
tyske mindretal blev det også brugt som information til de danske nationalsocialister.
Vedrørende: SS-Standarte ”Nordland”.

Dato 20.07.1940

1. Efter Föreren Adolf Hitlers Ordre opstilles en SS-V.T. Standarte ”Nordland”.
Den beväbnes og uddannes som de andre SS-Standarter af Verfügungstruppe f.Eks. som
Leibstandarte Adolf Hitler. I Standarten ”Nordland” tjenner Folketyskere (Volksdeutsche),
og frivillige Danskere, der har en efter national-socialistiske Begreb politisk og karakterlig
upaaklagelig Holdning.
2. Der kan stilles Andragende om Optagelse af unge, sunde Mänd i en Alder
af 17-26 Aar, evtl. 28 Aar. Väkst mindst 1.70 m, for 17-19 aarige kan en
Väkst af 1.68 m komme i Betragtning.
3. Meldingen for SS-Standarte ”Nordland” gaar gennem DNSAP til SS-Stan-dartenführer
Möller.
4. Standarten ”Nordland” er en Verfügungstruppe, d.v.s. den staar til Föreren Adolf Hitlers
Raadighed og anvendes (indsättes) paa dennes Ordre.
5. SS-Standarten ”Nordland” opstilles i Klagenfurt*. Rejsen fra de frivilliges Hjemstävnen
inclusive Tilbagerejsen er fri.
Aflönningen er som hos den tyske Värnemagt.
6. Ansögning paa Indstillingen er bindende. Tjenestetiden andrager
a) 6 Maaneder, kun for frivillige, der af DNSAP foreslaas som Förere eller
Underförere.
b) 2 Aar som militär Tjenestetid
c) en längere Forpligtelse for 4 og 12 Aar er mulig.
De frivillige med 2 aars Tjenestetid kan efter Slutningen af Tjenestetiden efter Andragende
blive tyske Rigsuntersatte uden at tabe deres danske Stats-borgerret. De frivillige med 4
Aars Tjenestetid kan efter Andragende indsättes som ”Siedler” (Husmänd) i det germanske
Leverum.
7. Enhver frivillig kan paa Grund af sine Evner uden Hensyn til Nationaliteten blive Officer
eller Underofficer.
8. Forsessionen finder Sted i Danmark. Ved Egnelse sker Indkaldelsen til Klagenfurt straks.
9. De frivillige i SS-Standarten ”Nordland” beholder deres danske Statsborger-ret. Med
Indkaldelsen underkaster de sig de tyske Love og den tyske Mili-tärret for hele
Tjenestetiden. Syge- og Sundhedsforsorg (Kranken- und Heil-fürsorge) afholdes af
Tyskland.
10. Medlemmer af DNSAP beholder deres Medlems ret ved Partiet og maa modtage Partilekture.
11. SS-Standarten ”Nordland” skal bidrage til at der skabes et godt Forhold mellem det tyske og det danske Folk. SS-Standarten ”Nordland” er intet Instrument mod den danske Stat eller det danske Folk.
12. Med Indstillingen i SS-Standarten ”Nordland” overtager den frivillige ikke
kun en SS-Mands Rettigheder men ogsaa Pligterne.
Med Indträdelsen i SS-Standarten ”Nordland” kämper den frivillige ikke

kun for den tyske Nationalsocialisme, men ogsaa for den danske National-socialisme, idet
han erkender, at de germanske Folk tilhörer Skäbne-Samfund og at Nationalsocialismens
Fjender ogsaa er det germanske Skäbne-Samfunds Fjender.
gez. Möller.**
SS-Standartenführer.
* Klagenfurt kasserne uddannelsessted i 1940 for III. Btl. SS-Standarte ” Der Führer”, og bliver
opstillingskasserne for Division Wiking, Regiment ”Nordland”´s I. Btl.. ”Der Führer”
stampersonale stod stadig for indskrivningen, da de første danske-re/hjemmetyskere ankom og de
ses derfor registreret under SSnr. i ”DF” (og ”død-mandsbrikker” med ”DF” indskrift).
** Jens Møller (1894-1951), det tyske mindretal`s leder, som fra 1938-45 karismatisk tegnede parti
NSDAP-N ( National Socialistiske Arbejder Parti – Nordschleswig ). Møller havde direkte kontakt
med både A. Hitler og H. Himler hvilket resulterede i, at det hjemmetyske parti forblev meget
selvstændig og nærmest en konkurrent til det dansk nationale parti DNSAP.

