
"Os" og "dem" 
  

Propagandaen vil derfor utrætteligt sørge for, at en idé vinder 

tilhængere, mens organisationen må stræbe efter kun at gøre den 

mest værdifulde del af tilhængere til medlemmer.  
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  Propaganda skal være rettet mod masserne.  Ikke blot prædike til koret.  Eller 

appellere til intellektuelle og/eller "troende".  

   Propaganda skal tage fat på de største bekymringer for masserne.  Ikke de 

ideologiske puristers yndlingstemaer.   

   Propagandaen skal tale massernes sprog.  Ikke sekteristernes jargon.  

   Masserne fornemmer, at tingene bliver værre og værre.  Og at systemet er 

uvilligt og/eller ude af stand til at standse forfaldet.  At systemet i bedste fald er 

dysfunktionelt og, hvad der er mere sandsynligt, direkte fjendtligt indstillet over 

for nationens og befolkningens interesser.  

   Gennemsnitsmennesket må betragte sin lokale nationalsocialistiske agitator som 

en del af sit samfund.  Og regeringen som en outsider.  Han skal føle, at vi er på 

samme side og står over for den samme fjende.  Om blot som "allieret" eller 

"partikammerat" er sekundært.   

   Ideologisk indoktrinering kan være forbeholdt sympatisører, der er klar til at 

udvikle sig til fuldgyldige nationalsocialister.  

   Selv kammerater, som ikke kan afsløre sig selv åbent som nationalsocialister, 

kan deltage i effektiv indledende agitation.   

   Temaet er, at regeringen er ødelagt, at de etablerede partier er kontrolleret af 

særlige interessegrupper, og at der er behov for en større ændring.  

   Historisk revisionisme og det jødiske spørgsmål kan vente.  De er en dessert.  

Ikke forret eller hovedret. 



Freds odyssé 
  

Niende del 

Dobbeltagent 

  
Vores facilitets sikkerhedsafdeling (SS) besluttede, at nogen skulle holde øje med 

Elmers klub.  Bare af generelle grunde.   

  

SS-medarbejderne trak lod om at trække lod.  Vinderen fik lov til at "infiltrere" 

Elmers klub.  Udgive sig for at være "dobbeltagent". 

  

Denne opgave var let.  Og sjov!   



  

Elmer's Club trænede deres kontraspionagearbejde ved at se James Bond-film.  De 

beundrede de smukke kvinder.  Og spiste popcorn og pizza. 

  

De "oplysninger", de indsamlede, omfattede vilde rygter om international terror-

isme, våbensmugling, hvidvaskning af penge, globale rejser, private jetfly og 

smukke kvinder.  (Litauiske modeller, italienske prinsesser og californiske strand-

piger.  Ingen landmandsdøtre.  For farlige.) 

  

Den eneste potentielle trussel var den opmærksomhed, som de gav Gebhardt's 

dumme vittigheder.  Det kunne føre til en anklage for forbrydelser mod 

menneskeheden! 

  

Selvfølgelig ville vores lægepersonale støtte forsvaret på grund af sindssygdom.  

Ingen ved sine fulde fem kunne sætte spørgsmålstegn ved dette.   

  

Desværre er retssystemet ikke kendt for at være ved sine fulde fem!  Så alt er 

muligt i en retssal. 

  



 


