
De rigtige mennesker til det 
rigtige job 

  

Propagandaens første opgave er at vinde folk for den senere organisa-
tion; organisationens første opgave er at vinde folk for at fortsætte 
propagandaen. - Mein Kampf, propaganda og organisation 

  

   Bemærk! 

   Den første opgave for propaganda er 
at rekruttere folk til organisationen.  
Ikke at levere "underholdning" til vo-
yeurs og hobbyfolk.  

   Den første opgave i organisationen er 
at rekruttere folk til at lave PROPA-
GANDA.  Ikke at skabe en "social 
klub" for lænestolsgeneraler, filosoffer 
og kultister. 

   Enhver ægte nationalsocialist viser sig 
værdig til navnet "nationalsocialist" ved 
faktisk at gøre noget for sagen!  Det er 
ikke nok at være "troende". 

   NSDAP/AO søger DOERS.  Ikke 
TALKERE! 

   Disse aktører kan inddeles i tre kate-
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gorier:  

  

MEDARBEJDERE 

producere propaganda 

 

AKTIVISTER 

uddele propaganda 

 

DONORER 

finanspropaganda 

  

   NSDAP/AO søger engagerede nationalsocialister!  De bedste folk ønsker at 
blive sat i arbejde.  Det er præcis det, vi gør.  Og de elsker det.  Her er, hvad en af 
vores mest værdifulde nye rekrutter skrev: 

  

   Hvordan er jeg kommet hertil? 

   Jeg vidste, at der var noget galt med fortællingen i tv, aviserne og radioen, men 
jeg kunne ikke helt sætte fingeren på det.  Der var bare noget, der ikke hang sam-
men, og jeg var deprimeret over, hvad jeg skulle gøre ved det.  Jeg gjorde alt, hvad 
jeg skulle gøre, og det virkede som om jeg altid var bagud i forhold til den 
økonomiske 8-bold hver gang.  

   Min søgen efter svar bragte mig til et forum, hvor jeg begyndte at studere og 
læse indlæg, ressourcer og artikler og begyndte at forstå, at der skulle gøres no-
get, og det skulle ske snart!  Jeg var lige så meget nybegynder, som de kan være, 
og jeg var i vildrede over, hvad jeg kunne gøre for at gøre en forskel.  Jeg var tæt 
på at forlade forummet, fordi jeg blev modløs af defaitismen og den endeløse snak 
og ingen handling! 

   Så mødte jeg Gerhard, som straks satte mig i arbejde - og jeg elskede det!  Han 
viste mig enkle, sikre, men effektive måder, hvorpå jeg kunne blive aktiv og in-
volveret.  Jeg er nu en del af et globalt hold af aktivister, og vi får ting gjort!  Jeg 
har fundet ud af, at dette arbejde har været det mest givende og tilfredsstillende 
frivillige arbejde, jeg nogensinde har udført.   Den kvalitative forskel, der er in-
volveret i skabelsen og udbredelsen af den rene sandhed, får mit hjerte til at 
svæve! 

   Jeg har arbejdet sammen med Gerhard på forskellige projekter, så jeg ved, hvor-
dan han tænker, og jeg ved, at han bakkes op af flere af de samme 



teammedlemmer, som har ført andre projekter ud i livet med succes!  Der er intet, 
der lykkes som succes! 

   Hvert år på årsdagen for min politiske opvågnen ser jeg tilbage og sporer de 
skridt, jeg tog fra at være en nybegynder til den aktivist, jeg er blevet.  Intet kom-
mer tæt på denne følelse af at gøre noget målbart og væsentligt.   Flere af vores 
folk end nogensinde før vågner op og er ved at forstå, at det er på tide at gøre no-
get for at sikre ikke blot arven fra vores forfædre, men også fremtiden for vores eft-
erkommere!  I stedet for at tale og klage er det på tide at HANDLE.  Denne 
utroligt befriende og spændende rejse med ideologisk fornyelse og reel handling er 
enorm, og den er kun lige begyndt. 

   Vil du ikke gøre mig selskab? 

  

   Flere og flere af de rigtige mennesker slutter sig til vores team.  Hvert nyt pro-
jekt tilfører flere gode folk.  Vores rekrutteringer omfatter: 

 

Forretningsmænd i Europa og Amerika 

forvalte vores udgivelsesfaciliteter 

 

Læge i Nordamerika 

udfører forskning 

 

Frivilligt arbejde i Sydamerika 

oversætter bøger 

 

IT-professionel i Fjernøsten 

udarbejder uddannelsesmanualer 

 

   Nogle af den "gamle garde" har arbejdet hos os siden 1970'erne!   

   Unge og gamle, nykonverterede og den gamle garde, europæere og amerikanere 
(nord og syd), germanere og slaver og "romantiske" lande, hedninge og kristne og 
"andre"...vi arbejder alle sammen i NSDAP/AO's rækker.  

   DU kan blive en del af vores team! 

  

Gerhard Lauck  



Freds odyssé 
 

Del 4 

Forsigtig: Weirdo 

 

Normalt er jeg ligeglad med, hvem der sidder hvor i cafeteriet.  Men der er to 
grupper, som jeg undgår.  De er simpelthen for underlige: 

 

Ledende medarbejdere  

 

og 

 

F&U-gutter 

[F&U = Forskning og udvikling] 

 

Heldigvis spiser cheferne ikke i vores cafeteria.  De har deres egen meget smarte 
og meget private "executive lounge". 

 

F&U-fyrene spiser dog nogle gange her.   

 

De fleste af de relativt fornuftige mennesker foretrækker at sidde på den modsatte 
side af rummet.  Disse pladser er hurtigt optaget.  Så jeg er ofte uheldig. 

 

Når det sker, overhører jeg bizarre samtaler. 

 

Nogle diskussioner involverer tal. 

 

En F&U-fyr sagde, at han kunne lide tallet "1", fordi det er så enkelt.  En anden 
F&U-fyr svarede, at han ikke kunne lide tallet "1", fordi det er for let at forveksle 
med det lille bogstav "L". 

    



En anden F&U-fyr sagde, at han kunne lide tallet "8", fordi det mindede ham om 
en kvindekrop.  Han kunne ikke lide tallet "3", fordi det lignede en kvinde, der var 
skåret over i to. 

 

En anden F&U-fyr svarede, at han ikke kunne lide tallet "8", fordi det lignede uen-
delighedssymbolet vendt 90 grader. 

 

Det mærkeligste var dette: 

 

De var ikke it-folk! 

 




