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"Generationer" af 

Vores tidsskrifter 
  

FØRSTE GENERATION  
  

Født i 1970'erne. 

  

Det tysksprogede NS KAMPFRUF 

startede i 1973 i form af en bulletin. Det 

blev udvidet til tabloidformat i efteråret 

samme år. 

  

Den engelsksprogede NS REPORT 

startede i 1975 i form af en bulletin. I 

1977 blev den udvidet til tabloidformat. 

Og blev omdøbt til THE NEW ORDER. 

  

Begge publikationer udkom re-

gelmæssigt - nogle gange hver anden 

måned, andre gange hvert kvartal - i over 

tre årtier.  
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De blev dog reduceret til bulletinformat omkring århundredeskiftet. 

  

Desuden tvang den store recession dem til at gå i "dvale" fra 2010 til 2015. I fo-

råret 2015 kom de ud af dvaleperioden. Og har dukket op hver måned siden da.  

  

ANDEN GENERATION 
  

Født i 1990'erne. 

  

Otte tabloidaviser mere.  De udkommer ca. tre gange om året. 

  

Svensk blev den tredje sprogudgave i 1990. Ungarsk blev det fjerde i 1991. 

Fransk, spansk, portugisisk, italiensk og nederlandsk kom til samtidig i januar 

1992. Dansk blev det tiende i december 1992. I 1993 finansierede NSDAP/AO 

delvist en russisk tabloid, der blev udgivet i Rusland.  

  

TREDJE GENERATION 
  

Født i det første årti af dette århundrede.  

  

For det meste er det blot neddroslede udgaver af de eksisterende ti tabloidaviser. 

Plus et par sprog mere. Bulletin-format. Kun de tyske og engelske bulletiner blev 

stadig udgivet regelmæssigt. De andre blev udsendt med mellemrum. 

  

FJERDE GENERATION 
  

Født i det andet årti af dette århundrede. 

  

De tyske, engelske og spanske sprogudgaver kom ud af dvale i 2015. Og har 

siden da udkommet regelmæssigt hver måned. En snes andre sprogudgaver er 

udkommet med mellemrum. 

  

FEMTE GENERATION  
  

Født i maj 2022. 

  

Det nyeste medlem af vores "familie af tidsskrifter" er den flersprogede WEEK-

LY-bulletin, der udgives online på 23 sprog.   
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De månedlige "ældre søskende"-tidsskrifter udkommer fortsat hver måned. Og 

antallet af sprogudgaver er også stigende. 

  

Vores udvidelse af publikationer og vores internetudvidelse startede samtidig i 

maj 2022 som en del af sommeroffensiven.  

  

Vores forsknings- og udviklingsteam arbejdede bogstaveligt talt 16 timer hver dag 

i over en måned for at skabe de systemer, der kan klare denne enorme udvidelse. 

  

DU KAN HJÆLPE! 

  

Så lidt som 15 minutter om dagen kan løbe op i 90 timer om 

året. 

  

Kontakt os for at få flere oplysninger. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Frontline-rapporter 

Interview med en 

Britisk NSDAP/AO-veteran 
  

Introduktion 
  

I dette nummer af "Frontline Reports" vil vi interviewe en meget engageret britisk 

veterankammerat fra Skotland. 

  

Følgende interview blev foretaget for "NS-Kampfruf (NSK)" under ledelse af 

chefredaktøren "Wehrwolf". 

   

Interview 
  

NSK: Vær venlig at præsentere dig selv. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg er altså i dag det, som venstrefløjen beskriver 

som "bleg, mandlig og forældet" - jeg er en hvid mand i den midaldrende alder. 

Prøv at sige noget lignende om "det udvalgte folk" eller andre minoriteter, og du 

vil snart se indersiden af en politicelle, ikke hvis du angriber den hvide mand. 

  

Jeg har været nationalsocialist siden jeg var 15 år gammel og er opvokset i det 

nordlige Skotland. Jeg har rejst rundt i verden og haft den store fornøjelse at møde 

ligesindede nationalsocialister, hvor end jeg har rejst. Jeg er blevet arresteret for at 

deltage i møder, der blev anset for "forfatningsstridige", og jeg er blevet angrebet i 

pressen og i fjernsynet for mine bestræbelser på at rekruttere, og omkring 40 år 

senere proklamerer jeg stadig vores trosbekendelse og er mere overbevist end no-

gensinde om retfærdigheden i vores kamp og troen på vores endelige sejr. 

  

NSK: Beskriv venligst dine politiske holdninger. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg er nationalsocialist, ikke en "nynazist" eller 

"nazist" Jeg tror på et folkeligt fællesskab baseret på race. Et samfund, der lever i 

harmoni med de evige naturlove. Et samfund, hvor alle er værdsat, og hvor alle har 

en rolle at spille for at fremme folkets og racens fremskridt. 

  

NSK: Hvorfor valgte du den nationalsocialistiske del og ikke den "traditionelle" 

britiske fascisme (Sir Oswald Mosley var (igen) aktiv med sin Union Movement 
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(UM) på dette tidspunkt, for eksempel). 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Det er et godt spørgsmål. Venstrefløjen bruger ud-

trykkene "fascist" og "nazist" som indbyrdes udskiftelige fornærmelser, og det er 

de ikke. Fascisme er en korporatistisk økonomisk filosofi, mens nationalsocialis-

men er baseret på race, og race er alt. Venstrefløjen er hjernevasket til at bruge 

disse udtryk uden at forstå dem. De ved ikke engang, hvad en nationalsocialist er. 

Et eksempel: På universitetet blev jeg kaldt "fascist", og jeg svarede: "Jeg er al-

drig blevet så fornærmet; jeg er nationalsocialist". Der svarede jeg: "Undskyld, 

jeg vidste ikke, at De var socialist. 
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NSK: Hvad er din mening om den historiske bevægelse fra førkrigstiden og også 

under krigen; National Socialist League (NSL), The Honourable Unity Valkyrie 

Mitford, British Free Corps (BFC)/Legion of St. George osv. 

  

Hvorfor mislykkedes de? Kunne de alligevel betragtes som avantgarde? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Disse var alle værdifulde skridt på vejen mod det 

nationalsocialistiske verdensbillede for Storbritannien. De havde dog efter min 

mening en underliggende fejl, som førte til deres fiasko, de opstod ikke fra folket, 

de blev i vid udstrækning ledet af medlemmer af overklassen og var i vid 

udstrækning reaktionære og opstod som en juxtaposition til kommunismens frem-

komst. Føreren selv har sagt, at lederne skulle komme fra det almindelige folk, og 

det ses i forbindelse med oprettelsen af Adolf Hitler-skolerne og de nationale 

politiske uddannelsesakademier, som NSDAP oprettede. 

  

NSK: Hvornår begyndte du dit politiske arbejde, og hvad var din motivation for at 

gøre det? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg blev involveret i politik i 1979 i en alder af 13 

år. 1979 var året for parlamentsvalget, hvor fru Thatcher blev valgt til magten, og 

National Front stillede 303 kandidater (i alt 635 pladser) ved dette valg, men fik 

kun 1,5 % af de samlede stemmer. I de foregående år havde der været raceoptøjer 

og oversvømmelser af "vietnamesiske bådflygtninge", der kom til Storbritannien. 

Med tiden blev jeg ungdomsorganisator for Young National Front og brugte mine 

penge fra avisrunden til at købe og distribuere eksemplarer af vores avis Bulldog 

(redaktøren af denne avis, Joe Pearce, ville senere genkendte sin "racistiske fortid" 

og er i dag foredragsholder på et privat amerikansk katolsk college, og han betrag-

tes som en førende katolsk biograf). På dette tidspunkt i min politiske rejse var jeg 

mere en nationalist, der troede på "Storbritannien for briterne". 

  

NSK: Vil du beskrive situationen for nationalsocialisterne i den tidlige periode eft-

er krigen i Storbritannien? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Den nationalsocialist fra efterkrigstiden var blevet 

smidt i fængsel uden sigtelse eller retssag under 2. verdenskrig i henhold til den 

berygtede forordning 18B. Da de blev løsladt, blev deres identitetskort/

registreringskort mærket for at identificere dem som 18B-fanger, så det var svært 

at finde arbejde. Men nationalsocialisterne holdt stadig fast i troen, og den førende 

person på det tidspunkt var Arnold Leese, der efter krigen kom i fængsel flere 
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gange for at have udgivet pamfletter om den jødiske karakter af Anden Ver-

denskrig og i 1947 blev fængslet i et år for at have hjulpet Waffen-SS-krigsfanger 

med at flygte fra deres britiske koncentrationslejr. Leese skulle blive mentor for 

Colin Jordan, som uden tvivl var den mest fremtrædende nationalsocialist i den en-

gelsktalende verden efter krigen. 

  

NSK: Da selv de "hjemlige" fascister og nationalsocialister blev socialt bandlyst 

(af de jødisk kontrollerede medier), men jeg gætter på, at det må have været en 

hård kamp for et ungt menneske i den tid at udvikle en positiv holdning til 

Tyskland og nationalsocialismen som sådan? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Mine synspunkter markerede mig helt sikkert og 

førte til, skal vi sige, "ophedede diskussioner" selv med ældre medlemmer af min 

familie, når jeg gav udtryk for mine synspunkter, og da et eksemplar af "Six Mil-

lion Lost and Found" blev fundet på min bogreol, var der et vist chok. Andre ville 

ikke debattere, deres sind var lukkede, de havde set nyhedsudsendelserne, de havde 

set dokumentarfilmene om "Verden i krig", de "vidste", hvad der var sket. Denne 

udstødelse førte til en styrkelse af mine synspunkter, hvorfor var det uacceptabelt 

at sige disse ting? Hvorfor kunne man ikke have andre synspunkter? Hvad var de 

bange for?  Jeg tror, at det hele er som Nietzsche og "Det, der ikke slår mig ihjel, 

gør mig stærkere". 

  

NSK: Beskriv venligst de påvirkninger, der har ført dig ind på denne vej. Som 

brite bedes du beskrive din holdning til 2. verdenskrig. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Som barn, der voksede op i 1970'ernes Storbritan-

nien, var jeg konstant udsat for Hollywood-krigsfilm, og de tyske styrkers uni-

former og udstyr tiltrak min opmærksomhed. Langt det største antal model-

byggesæt og legetøjssoldater var tyske. Stuka, Me262, Bismarck og soldater i skala 

HO/00. En eller anden ville mange år senere fortælle mig, at "den besejredes blod 

er mere helligt end sejrherrens", og det må der være noget om snakken. En anden 

oplevelse med at forme var tv-dokumentarserien "The World at War", men den 

formede mig ikke som producenterne forventede. Det var fascinerende at se et land 

rejse sig fra ruinerne efter 1. verdenskrig og på få år blive en af verdens mest mag-

tfulde nationer, og det havde en dybtgående virkning på mig at se de ny-

hedsfilmoptagelser af store demonstrationer og et folk, der stod sammen i kampen 

for et nationalsocialistisk folkesamfund. 

  

For mig var 2. Verdenskrig en brødrekrig, den tjente ikke noget andet formål end 

kommunisternes, plutokraternes og de internationale finansmænds. Den førte til 
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det britiske imperiums opløsning og skabte USA's monolitiske magt under kontrol 

af de (sædvanlige mistænkte), som tjener den internationale finansverdens interess-

er på bekostning af resten af verden. 

  

NSK: Hvornår blev du medlem af NSDAP/AO? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg må have været 15 år dengang, da jeg faldt over 

et klistermærke på en lygtepæl med hagekorset på den ene halvdel og et slogan og 

en kontaktadresse i USA (der var ingen e-mail eller internet dengang). 

  

NSK: Hvorfor blev du medlem? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg modtog en informationspakke med 

klistermærker og nogle informationsfoldere, der forklarede, at de var fortsættelsen 

af den nationalsocialistiske bevægelse i eksil. De var ikke bange for at bruge 

hagekorset som et samlingspunkt. De naglede stolt deres farver til masten. Det var 

de mennesker, der var noget for mig. 

  

NSK: Du var vidne til fremkomsten af Den Nationale Front (NF) og Skinhead-

subkulturen. 

  

Beskriv venligst årsagerne til disse politiske og sociale fænomener. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Den nationale fronts fremkomst skyldtes den store 

arbejdsløshed som følge af de traditionelle industriers død og store indvandrings-

bølger fra Afrika og Asien, der flyttede ind i områder, der allerede var økonomisk 

dårligt stillede med underfinansierede skoler, og hvis børn blev yderligere for-

armet, da midlerne blev brugt til at give engelskundervisning til disse ankomne fra 

den tredje verden.  

  

Skinhead-subkulturen opstod som en reaktion på denne baggrund af mangel på 

beskæftigelse og et behov for en identitet mod mørkfarvningen af befolkningen i 

dette land. Det er nu officielt indrømmet, at fra 2001 til 2011 faldt den procentdel 

af Storbritanniens befolkning, der var hvide briter, fra 87,4 % til 80,5 % 

(regeringerne lyver, og dette forventes at være endnu lavere i virkeligheden). I 

2050 vil hvide briter ifølge regeringens tal være en minoritet i deres eget land. Man 

kan blive fængslet for at påpege denne officielle statistik! 

  

NSK: Har du nogensinde mødt nogle af de indflydelsesrige personer i det nævnte 

fænomen? Ian Stuart Donaldson, for eksempel? 
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Hvis ja, bedes du beskrive dem for vores modtagere. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg voksede op i det nordlige Skotland, og mus-

ikscenen var hovedsageligt baseret i London. Det var dengang, hvor der kun 

fandtes billige fotokopierede "fanzines", intet internet, ingen e-mail. Jeg har dog 

mødt en række mennesker i årenes løb, som stod Ian nær, og som stadig er med til 

at arrangere den årlige "ISD/Skrewdriver memorial gig". De har alle været fulde af 

rosende ord om Ian. Han elskede sin musik, men i modsætning til mange på scenen 

var han ikke i det for pengenes skyld, han troede på sagen og så musikken som en 

måde at nå ud til de hvide unge i Storbritannien med sit Rock Against Communism

-label som en måde at bekæmpe løgnene fra "Anti-Nazi League" og de mange 

mainstream-bands på den tid, der promoverede raceblanding. 

  

NSK: Hvad er din holdning til den historiske konflikt i Nordirland? Jeg mener 

selv, at brødre, der skød på brødre der, vildledt af jøderne - ingen side skal be-

brejdes for det. Vi er ét arisk blod, som skal forenes (som f.eks. "Day of the 

Sword" sagde i deres dybe sang "Blood Stained Emerald" om dette emne). For na-

tionalsocialister uden for Irland og Storbritannien er det trist at være vidne til 

sådanne blodsudgydelser blandt ariske folk. 

  

Hvad er din mening? Og hvad er den almindelige holdning til dette emne inden for 

den britiske bevægelse? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg er enig i, at dette er en trist situation, og det er 

en situation, som mange ikke-britiske nationalsocialister ikke kan forstå, og som 

fejlagtigt tror, at Sinn Fein og IRA er/var irske nationalister. Jeg så det selv ved en 

række af demonstrationerne ved Ijzerbedebevaart i Diksmuide i Belgien. Folk ville 

høre min mening som skotsk nationalsocialist. De europæiske kammerater var 

forbløffede over at opdage, at Sinn Fein/IRA i virkeligheden var og fortsat er en 

kommunistisk, raceblandende gruppe. Sinn Fein IRA er en perversion af national-

ismen, som vi i dag ser dem som en gruppe af vågne venstreorienterede, der byder 

svadaer af ikke-hvide indvandrere velkommen på den irske ø, både i nord og syd. 

Med deres egne ord fra deres prioriteter i deres 2020-manifest: "Enacting robust 

hate crime legislation". De fremmer folkemordet på den hvide race ved at støtte 

abort på bestilling. De foregiver at være interesseret i irsk kultur ved at kræve brug 

af det gæliske sprog i Nordirland, mens de gør deres yderste for at ødelægge den 

hvide ariske arv på hele øen Irland. Nationalsocialister i hele verden bør være på 

vagt over for dem. Jeg havde fornøjelsen af at være i kontakt med NSDAP/AO's 

affilierede NSDAP/AO-organisation National Socialist Irish Workers Party med 
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base i Dublin, som først gjorde mig opmærksom på Sinn Féins virkelige natur. Det 

skotske nationalistparti er meget lig det samme. 

  

NSK: Beskriv venligst dit nuværende politiske arbejde. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Jeg har travlt med at arbejde sammen med kam-

merat Lauck og europæiske kammerater om at producere et stadig større udvalg af 

uddannelses- og propagandamateriale via trykte on demand-butikker og el-

ektroniske midler. Vi bruger professionelle værktøjer til at oversætte materiale fra 

Den Tredje Riges tid til engelsk og andre sprog. Storbritannien har et lille, men 

dedikeret netværk af grafikere, websideudviklere og distributionssteder til at de-

centralisere dette arbejde. Vi opfylder ordrer til kammerater, der lever under den 

fortsatte tyske besættelsesregering. Vi designer, producerer og distribuerer 

klistermærker (husk, at et simpelt klistermærke var det, der fik mig ind i bevægel-

sen i første omgang) Vi mødes personligt, eller gjorde det før Covid, med mod-

parter på regelmæssig basis. Det var strategimøder, hvor vi organiserede sam-

menlægning af ressourcer, ikke drukture. Gråd over pints øl, der så ofte forbindes 

med snæver nationalisme.  Disse møder har fundet sted gennem årtier og har om-

fattet møder med florentinske Rost van Tonnigen, Lady Mosley og Gudrun Bur-

witz (bedre kendt af Deres læsere under hendes pigenavn Himmler). 

  

Disse møder fortsætter elektronisk i dag, indtil vi kan samle vores "Brown Interna-

tional Brotherhood" personligt igen. 

  

NSK: Hvad er din holdning til UKIP, Brexit og Boris Johnson i sig selv? 

  

Vil du betragte en af dem (eller alle) som et bidrag til en national opvågnen, i det 

mindste i et vist omfang? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: UKIP var en statsstøttet sikkerhedsventil, Farage 

var en international finansmand, før han blev involveret i politik. Han afledte 

mange kammerater fra vigtigere emner. Jeg førte kampagne for Brexit, men ikke 

med UKIP, og tilbragte mange dage med at uddele brochurer, opstille markedsbod-

er og statiske demonstrationer. Det er vigtigt at huske på, at de britiske kammerater 

ikke er imod Europa, vi er imod de fede kapitalister, der brugte det indre marked til 

at oversvømme Storbritannien med billig arbejdskraft fra Østeuropa, og dette blev 

gjort af arbejdernes såkaldte parti, Labour Party under Tony Blair. Folkekammerat-

er fra Øst er ikke skyld i dette, de var ofre for udnyttelse af de internationale fi-

nansfolk og plutokrater, som var ude efter billig arbejdskraft for at øge deres profit. 

Boris Johnson er en populist af værste skuffe, en forkælet rigmand, der siger, hvad 
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han tror, at folket ønsker, men som så ikke leverer noget af det, han er endnu en 

engageret globalist, se på antallet af ikke-hvide og jøder i hans regering og hans 

venner, der får tildelt regeringskontrakter. 

  

NSK: Dit land har allerede mistet mange mennesker til Covid-19, hovedsagelig på 

grund af massiv mangel på forebyggelse i begyndelsen og et svagt sundheds-

system. Ville du give regeringen skylden? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Ja, det er udelukkende regeringens skyld, og ikke 

kun den nuværende regering, men mange tidligere regeringer fra både Labour og 

de konservative partier. Hver af dem har sagt, at vi skal betale for lægeordination-

er, fordi vi ikke har råd til at give medicinen gratis, og at folk med smerter venter i 

årevis på operationer, fordi vi ikke har råd til at udvide vores hospitaler og ansætte 

og uddanne læger og sygeplejersker.  Vi har det laveste antal senge på inten-

sivafdelinger og respiratorer pr. indbygger i den vestlige verden, fordi vi får at vi-

de, at vi ikke har råd til flere. Vi kan ikke stille hjem eller sundhedsprogrammer til 

rådighed for mange af vores tidligere soldater, der er blevet skadet både mentalt og 

fysisk af at kæmpe i globalisternes krige, fordi vi får at vide, at vi ikke har råd til 

det. Vores pensionister har de dårligste pensioner i den vestlige verden, fordi vi 

ikke har råd til at finansiere en anstændig pension. Men vores regeringer finder al-

tid penge og ressourcer nok til at støtte ulovlige indvandrere og asylansøgere. Der 

er en tilsyneladende bundløs pulje af penge til disse invasioner. Og nu hvor de 

globalistiske ambitioner er slået fejl i Afghanistan, har vores såkaldte ledere sagt, 

at vi vil tage 20.000 afghanere ind. Utallige RAF-fly og 1000 soldater blev sendt til 

Kabul for at hente dem her. Dette er oven i de næsten 15.000 illegale indvandrere, 

der har krydset den Engelske Kanal indtil videre i 2021, fordi vi får at vide, at vi 

ikke har råd til at beskytte vores grænser fuldt ud. 

  

Og mens vi ikke har råd til at passe på vores egen befolkning, har vi den latterlige 

situation, hvor den britiske regering har travlt med at LÅNE penge af internatio-

nale bankfolk for at give dem væk i form af ulandsbistand! Alene i 2020 lånte de 

14,5 mia. pund for at give dem væk. Det er imidlertid ikke regeringen alene, der er 

ansvarlig for denne situation. Det britiske folk er blevet advaret af alle de forskel-

lige nationalistiske/nationalsocialistiske grupper om dette i mange år, men gang på 

gang har de stemt på de gamle partier, som har svigtet dem tidligere, og de slutter 

sig ikke til os i kampen for en ny orden. 

  

NSK: Hvor stærk er fjenden i dit land? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Det ville være tåbeligt at benægte, at fjenden er 
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stærk og har kontrol over alle magtens håndtag, de kontrollerer og fremmer deres 

dagsorden på mange forskellige måder. De korrumperer vores unge i skolerne, de 

bruger statens magt til at tilbageholde og overvåge alle, der viser tegn på 

racemæssig bevidsthed, ved hjælp af deres "Prevent"-program. Det blev indført 

for at bekæmpe muslimsk terrorisme, men det bruges mest til at forsøge at knuse 

hvide uenige. Hundredtusindvis af mennesker er blevet afhørt og undersøgt af 

politiet for det, som de beskriver som "ikke-kriminelle hadhændelser". Det er ikke 

ukendt, at de besøger din arbejdsgiver for at fortælle dem, at du er ved at blive un-

dersøgt, for at forsøge at få dig fyret. 

  

NSK: Hvad er de største problemer i dit land i dag? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Det største problem, som vores land og det meste 

af den vestlige verden står over for, er manglen på børn. Føreren sagde: "Samfund 

dør ikke ud, de fødes ud". Vores folk er så hypnotiseret af jagten på materiel 

rigdom og karrierer, at de ikke ser det biologiske imperativ. Vores unge kvindeli-

ge folk bærer rundt på små hunde i stedet for små børn. De hvide børn i folke-

skolerne er ved at blive overset af disse udenlandske invasioner, vi bliver overset 

af disse parasitter i vores midte. 

  

Der er behov for at tage fat på problemet med narkotika i Skotland. Skotland har 

den værste statistik over narkotikamisbrug og dødsfald som følge af narkotika-

misbrug i Europa. Og dette angiveligt i et land, der ledes af en "nationalistisk" 

regering. Sandheden er, at SNP er globalister, og man har mistanke om, at de ser 

narkotikadødsfald som endnu et redskab til at reducere den hvide befolkning for 

at skabe plads til flere indvandrere. De angriber ikke de store narkobaroner, fordi 

de hovedsageligt er muslimer, og den skotske sundhedsminister er ..... Humza 

Yousaf, en muslim 

  

NSK: Hvilke bøger vil du anbefale og hvorfor? 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Det siger sig selv "Mein Kampf". Det er grundla-

get for vores trosbekendelse. 

  

- "Hitlers Revolution" af Richard Tedor, som findes i både en engelsk og en tysk 

udgave. Den bruger historiske dokumenter til at vise den første nationalsocialisti-

ske regerings mål og resultater og modvirker løgnene fra medierne i dag. 

Bemærk, at jeg siger den første nationalsocialistiske regering, fordi det ikke bliver 

den sidste. 
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- "Merrie England 2000", skrevet af Colin Jordan i 1993, som forudsagde det van-

vid, vi ser i dag. 

  

- "A Train of Thought" og "National Socialism A World Creed for the 1980's" igen 

af Colin Jordan og kan downloades online på mange steder. Alle Colin Jordans 

skrifter kan varmt anbefales. 

  

  

NSK: Tak for interviewet. Fortsæt det gode arbejde. Sejren er vores! 

  

Du er velkommen til at tilføje nogle afsluttende ord til modtagerne. 

  

Britisk NSDAP/AO-veteran: Det synes umuligt at overvinde oddsene imod os, 

men det bør ikke få os til at opgive håbet. Den samme fanatiske tro på den endeli-

ge sejr er i hjertet på enhver sand nationalsocialist, og sammen, uanset om du er 

en del af en gruppe eller en "enlig ulv", kan vi sammen gøre nederlaget i 1945 til 

blot et tabt slag i en fortsat krig, som vi til sidst vil gå sejrrigt ud af. 
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