
Søjlerne i NSDAP/AO 
  

Højeste prioritet! 
  

   Det PRIMÆRE MÅL er den hvide races overlevelse og vores individuelle hvide 

"folkeslag" eller "nationaliteter" !!!! 

   ALT andet er SEKUNDÆRT! Ideologiske, taktiske og etniske meningsforskelle 

må IKKE forstyrre det PRIMÆRE MÅL! 

  

NSDAP/AO's rolle 
  

   Den mindste celle i den nazistiske 

bevægelse er den enkelte nationalsocial-

ist. Så længe der findes en eneste na-

tionalsocialist i verden, fortsætter 

kampen! 

   Bemærk: "Stilleben" alene er ikke 

nok! "Still fighting" er afgørende! 

   Enhver rigtig nationalsocialist gør no-

get for at fremme bevægelsen på en 

eller anden måde! At "tro" eller 

"studere" er ikke bare ACTION! 

Enhver, der ikke ved det og handlerde-

refter, er ikke nationalsocialist. (Selv 

om han kan citere Mein Kampf udenad 

på hebraisk!) 

   To nationalsocialister - selv om de ar-
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bejder fuldstændig uafhængigt af hinanden og ikke ved noget om den andens ek-

sistens - er dobbelt så stærke som en enkelt... 

...men når de arbejder sammen, er de ikke bare dobbelt så stærke, men fire gange 

så stærke. 

   Ti nationalsocialister - eller nazistiske organisationer (!) - er ti gange så stærke 

som én, selv om de arbejder fuldstændig uafhængigt af hinanden og næppe kender 

til de andres eksistens... 

...men når de arbejder sammen - optimalt koordineret - er de ikke bare ti gange så 

stærke, men hundrede gange så stærke! 

   Heri ligger NSDAP/AO's betydning. Den erstatter hverken den enkelte nation-

alsocialist eller den enkelte NSorganisation. - Det supplerer dem. NSDAP/AO 

FORSØGER deres effektivitet gennem sin centrale rolle på internationalt plan! 

  

 Den globale nationalsocialistiske familie 
  

   Den nationalsocialistiske bevægelse er en GLOBAL familie. Denne familie 

består af MANGE organisationer og enkeltpersoner. Ingen organisation eller per-

son er mere end en lille del af denne familie. 

   Der var en tid, hvor selv lederne af organisationerne nægtede at acceptere denne 

grundlæggende sandhed. De betragtede deres egen organisation som centrum for 

det nazistiske univers.... som den nazistiske bevægelses hjerte, ånd og sjæl... som 

den eneste arving til Adolf Hitlers arv! 

   Nogle af dem forbød deres medlemmer at melde sig ind i andre organisationer. 

Nogle krævede ikke blot eksklusiv loyalitet, men stemplede også deres 

"konkurrenter" som "partiets fjender". 

   Bemærk: Jeg vil IKKE nævne navne! Det drejer sig IKKE om at åbne gamle sår. 

Jeg ønsker blot at forberede nye mennesker på, hvis de skulle støde på rådnende 

kropsdele eller ueksploderede landminer fra de gamle borgerkrige, som gjorde så 

stor skade på bevægelsen, da jeg var ung. Forhåbentlig vil de lære af VORES fejlt-

agelser! Og ikke gentage dem! 

   Jeg ser min egen holdning som følger: 

   NSDAP/AO eksisterer ikke for at tjene mig. Jeg eksisterer for at tjene NSDAP/

AO ... NS-bevægelsen eksisterer ikke for at tjene NSDAP/AO. NSDAP/AO eksister-

er for at tjene NS-bevægelsen ... Den hvide race eksisterer ikke for at tjene NS-

bevægelsen. NS-bevægelsen eksisterer for at tjene den hvide race. 

   Hvis du er enig i denne tilgang, så besøg os. Hvis ikke, skal du finde en anden 

organisation.  

  

Rygsøjlen i NS-bevægelsen:  



Vores hold 
  

   Hverken NS-lederen eller NSorganisationen er rygraden i den nationalsocialisti-

ske bevægelse. Kaderne er bevægelsens rygrad! 

   Kaderne er blevet smedet i mange år af intens politisk kamp. De bærer arene og 

har erfaringen. Deres knowhow og samarbejde er helt afgørende i denne kamp!  

   Nogle gange ligner forholdet mellem kaderen og den "organisatoriske leder" 

forholdet mellem en erfaren sergent og en ung løjtnant, der lige er kommet ud fra 

akademiet.  

   Mit råd som "senior officer" i bevægelsen til mine yngre kolleger i 

"lederstillinger" er følgende: LYT TIL DIN SERGENT!!!! 

  

Mine rollemodeller 
  

   Mine rollemodeller var mine instruktører, kolleger og kammerater! 

   De var til dels mænd, der havde været igennem Første Verdenskrig, den (første) 

kampperiode, Anden Verdenskrig og den (anden) kampperiode efter 1945! Nogle 

af dem var altså rigs-tyskere og emigranter.... Men de var også til dels gamle 

våbenbrødre i den tysk-amerikanske forbund. 

   Vi nationalsocialister i efterkrigsgenerationen har ikke oplevet og udholdt noget 

tilsvarende! Vi skal bøje hovedet i ærbødighed for dem! 

   Det eneste, vi har at klage over, er, at vi ikke oplevede Føreren og det Tredje 

Rige! 

   Tabet af en efterkrigsorganisation eller organisationsleder kan være meget smer-

tefuldt og nedslående for OS, men sammenlignet med DIN rejse af lidelser, ofre 

og standhaftighed er det en lille ting!  

   Vi skal vise os værdige over for dem - og over for de millioner af faldne! Der er 

kun én måde at gøre dette på: Vi skal kæmpe til vores sidste åndedrag! 

  

Den gamle garde 
  

   Den gamle garde i dag består i vid udstrækning af nazistiske ledere fra min eft-

erkrigsgeneration. De er kendetegnet ved årtiers aktivisme og (i Tyskland) i de 

fleste tilfælde også ved flere års politisk fængsling. 

   Alligevel ser vi os selv i bedste fald som svage kopier af kammeraterne fra 

krigsgenerationen, vores egne mentorer.  

   Vi finder det næsten skammeligt, at de unge kammerater, hvis opdragere vi skal 

være, desværre må finde sig i så elendige rollemodeller - sammenlignet med vores 

opdragere og rollemodeller - nemlig hos os.   



   Ingen protest! MINIMUMSKRAVET for pligtens opfyldelse er kamp på liv og 

død! De, der stadig er i live, har endnu ikke nået dette minimumskrav og har ikke 

ret til at blive forherliget for meget! (For kommende generationer af nazistkæm-

pere bør dette ikke kun fremstå som en smuk sætning, men som en selvfølge!) 

   Vores efterfølgere skal absolut blive BEDRE nationalsocialister end vi er! - 

Ellers vil bevægelsen ikke have det menneskelige kvalitetsmateriale, der er 

nødvendigt for at opfylde sin historiske mission! 

   DINE efterfølgere skal fortsætte denne højere karakterudvikling!  

   Begrundet påskønnelse og anerkendelse er godt. Ja, de er nyttige for bevægel-

sens historie og for uddannelsen af de unge. Men ikke hvis de er overdrevne. 

   Vores alt for menneskelige fejl og mangler må ikke skjules! For det første af 

hensyn til den historiske sandhed ... for det andet for at sikre en vellykket 

praksis ... og for det tredje for at uddanne de unge. 

   De, der kæmper ærligt, loyalt, modigt og vedholdende, behøver ikke at bekymre 

sig om deres ære og "ære efter døden".  

   Hans evige liv er legemliggjort i hans børns blod og hans arv i ånden i de kom-

mende generationer af NS-kammerater! 

  

Gerhard Lauck 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 



Freds odyssé  
  

Del 1 

  

Stort hus eller galehus?  
  

Jeg valgte nøddehuset (bedre levevilkår, måske en attraktiv sygeplejerske).  

  

Busturen tog et par timer. Vi så mange majsmarker. Intet usædvanligt.   

  

Til sidst stoppede vi ved en grusparkering midt i ingenting. Ved siden af noget, der 

lignede en gammel jernbanelinje. Kun uden skinner.  

  

Vores guide bad os om at stige af bussen og følge ham. Til fods.  

  

Grusvej... Betonbro over en stejl kløft med en bæk i bunden... Masser af brugte 

patroner. (Forskellige kalibre.)..... Endnu et par hundrede meter og vi var i et stort 

område med vild cannabis.... Efterfulgt 

af en meget smal sti langs en stejl - men 

ikke for høj - klippe.  

  

Endelig nåede vi frem til vores destina-

tion. Et mausoleum med to rum, der er 

hugget i hånden (!) i en kalksten!  

  

I det første kammer fik vi bind for 

øjnene, inden vi blev ført ind i det andet 

kammer.  

  

Så blev alting mørkt. Jeg ved ikke, hvor 

længe jeg var bevidstløs.   

  

Da jeg vågnede op, befandt jeg mig i 

noget, der lignede et enormt under-

jordisk kompleks.   

  

 



De fleste af de ansatte bar uniformer. Nogle af dem var hvide. Som f.eks. 

medicinsk personale. Andre var sorte. Som f.eks. sikkerhedspersonale.  

  

De fleste af dem talte tysk. Eller engelsk med tysk accent.  

  

Nu var jeg blevet nervøs. spurgte jeg mig selv: Er jeg ved at blive en del af 

uhyggelige menneskelige eksperimenter!!!?  

  

Måske har det noget at gøre med biologisk krigsførelse? Eller med psykologisk 

krigsførelse?  

  

Så trådte HUN ind i rummet.  

  

VALKYRIE!  
  

Det var kærlighed ved første blik.  

  

Menneskelig forsøgsrotte eller ej. Overlevende eller ej. Så længe HELGA (alias 

"hun-ulven") var i sigte, ville jeg dø som en lykkelig mand!  

   

   
  
 



 


