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Kampen fortsætter! 
  

Otte årtier efter Wehrmachts kapitulation den 8. maj 1945 er den 

nationalsocialistiske efterkrigsbevægelse stærkere end no-

gensinde før, ikke kun i Tyskland, men i hele Europa. 

  

Årtier med massemord, fordrivelse, forfølgelse og bagvaskelse 

har ikke været nok til at 

ødelægge kimen til den geniale 

idé fra vores højt elskede Füh-

rer Adolf Hitler. 

  

Alle nationalsocialister og an-

dre racistisk bevidste lands-

mænd og raceforbundne slægt-

ninge kæmper side om side for 

at bevare vores hvide folk. 

  

Bevægelsen er ganske vist 

blevet stærkere, men faren for 

biologisk folkedød er også me-
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get større i dag end tidligere. 

  

Den desperate fjende er i færd med at begå folkedrab på alle 

hvide mennesker. Hans midler er indvandring af ikke-hvide, 

kulturforvrængning og raceblanding.  

  

Uanset om det er "lovligt" eller "ulovligt", om det er i valgkamp 

eller gadekamp, om det er bevæbnet med propagandamateriale 

eller på en slagmark af en anden art: enhver nationalsocialist må 

gøre sin pligt! 

  

Gerhard Lauck 
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Styrke gennem latter: 

Styring med gulerod og pisk  
  

Baron 
  

Takket være de kompromitterende billeder, jeg tog til den sidste 

kontorfest, er jeg blevet opfordret til at indsende endnu en 

artikel.  Jeg besluttede mig derfor for at skrive om 

"ledelsesstilen" her i huset.  

  

En af de teknikker, som vores personaleafdeling bruger, kaldes 

almindeligvis "gulerod og pisk".  

  

Gode præstationer belønnes med et løfte om en eventuel over-

førsel til Lebensborn-projektet.  For at tilskynde til de bedste 

præstationer sker denne overførsel dog kun ved pensionering 

efter en lang og vellykket karriere.  

  

Dårlig opførsel straffes derimod med overførsel til vores enhed i 

Tel Aviv.  (Vi ved faktisk ikke, hvad der foregår der.  Ingen er 

nogensinde vendt tilbage og har fortalt os det).  

  

Naturligvis forsøger ledelsen at tildele opgaver til de personer, 

der har de rette kvalifikationer.  Selv folk med små eller ingen 

færdigheder bliver brugt til noget godt.  For hvor skulle vi ellers 

finde vores ledende medarbejdere?  

  

Kreative og endda desperate rekrutteringsforanstaltninger er 

nogle gange nødvendige.  Det har ikke været let siden tabet af 

Shanghai.  Men det har ikke stoppet os.  For eksempel spiller 
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selv hunde, katte, papegøjer og andre familiemedlemmer vigtige 

roller.  

  

En hund er en kontorchef.  

  

En kat er en receptionist.  

  

En papegøje leder vores eget lille "Luftwaffe".  

  

Tre æsler sidder i vores bestyrelse.  
  

Vi har endda et æsel.  (På trods af at han kun har to ben, gør han 

også et fremragende stykke arbejde som vores kloge røv!  Hans 

talent for dumme vittigheder er legendarisk).  

  

Takket være vores europæiske rødder er det ikke tabu at drikke 

på jobbet.  Det betragtes som en del af vores sociale liv. Og en 

værdsat kilde til inspiration.  

  

"Brainstorming" - med eller uden meget hjerne, men helst med 

rigeligt alkohol - opfordres.  Det er også meget sjovt.  Alle for-

mer for vrøvl kan blive sludret uden skam eller forlegenhed.  

Man skal bare sige det magiske ord: "brainstorming".   

  

Helst med et ærligt ansigt.  Hvis det er muligt.  
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