
Giv aldrig op! 
  

Følgende artikel af Gerhard Lauck blev bragt i det sidste nummer af NS 

KAMPFRUF (nr. 115 marts-april 1995), som blev udgivet kort før hans anden 

politiske fængsling (1995-1999). 

  

   I løbet af mere end tyve års uaf-

brudt politisk aktivisme har jeg 

oplevet mange succeser og mange 

tilbageslag.  Det er let at fejre 

sejrene.  Det er sværere, men langt 

vigtigere, at fortsætte på trods af 

tilbageslagene. 

   Her er nogle tanker, som hjælper 

mig gennem de dårlige tider.  Jeg 

vil gerne dele dem med jer, kære 

kammerater, i håb om, at de en 

dag også kan hjælpe jer. 

   For det første: Hvis den 

nationalsocialistiske idé kan 

overleve det militære nederlag i 

Anden Verdenskrig, ødelæggelsen 

af Det Tredje Rige og vores 

elskede leder Adolf Hitlers død, så 

kan den helt sikkert også overleve 

ethvert andet tilbageslag - selv 

tabet af en vigtig kæmper, en leder 
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eller endog en hel gruppe af kæmper.  Så længe bare ÉN nationalsocialist lever, 

fortsætter kampen! 

   For det andet: Så længe der er en hvid mand og en hvid kvinde tilbage, fortsætter 

kampen for den hvide races overlevelse.  Selv om den hvide race er i mindretal på 

denne planet, er der stadig hundredvis af millioner af hvide mennesker. 

   For det tredje: Store, utrolige verdenshistoriske forandringer er altid mulige.  

Ingen kender fremtiden. Den tyske historie selv giver mange eksempler herpå: 

   Hvem ville have forestillet sig den ydmygelse, som det tyske rige var stolt og 

magtfuldt i 1910, i 1919?  I 1920'ernes kaos en genfødsel i 1930'erne?  Efter 

sejrene i 1940 katastrofen i 1945?  Efter 1945 det økonomiske mirakel i 1950'erne 

og 1960'erne?  I 1985 det kommende sammenbrud af Berlinmuren, det 

kommunistiske "DDR" og endda Sovjetunionen?  (Jeg forventede aldrig at se 

disse ting i min levetid. Gjorde du?) 

   For det fjerde: Historien skrives altid af mindretal: mindretal, der kæmper! 

   Adolf Hitler startede med syv mænd....Den amerikanske revolution mod det 

globale britiske imperium blev kun støttet af 10% af den amerikanske befolkning - 

et tilsvarende antal sympatiserede med briterne, og flertallet gjorde ingenting og så 

bare til...Det lille Preussen med en befolkning på knap 4,5 millioner holdt en 

fjendtlig koalition med en befolkning på 200 millioner (!) stangen under 

Syvårskrigen (1756-1763). 

   For det femte: Det er ligegyldigt, hvor meget en person mener, at han har gjort 

for bevægelsen.  En anden kammerat, mange andre kammerater, har gjort meget, 

meget mere!  Ingen bør sige til sig selv:  "Jeg har gjort mere end de andre!"  (Ikke 

engang hvis det er sandt.) I stedet skal han altid forsøge at gøre endnu mere.  Klag 

ikke over de andres mangler, men se dig i stedet i spejlet og spørg dig selv: "Hvad 

har jeg gjort indtil nu?  Hvad kan jeg gøre i dag?"  

   Den tyske patriot Fichte sagde engang, at hvert enkelt menneske skal handle, 

som om nationens skæbne udelukkende afhænger af hans egne handlinger. 

   For det sjette: Hver eneste lille smule hjælper.  Ingen ved, hvilken dråbe der får 

bægeret til at flyde over, hvilket klistermærke eller hvilken avis der vil rekruttere 

en ny aktivist, hvilken handling der vil vende slagets gang.  

   Hvis en hel livstid med politisk aktivisme kan bidrage lige så meget til den hvide 

races overlevelse som et sandkorn bidrager til en hel strand eller en dråbe vand 

bidrager til et stort hav, så er det stadig værd at gøre det.  Og det er en moralsk 

nødvendighed. 

   For det syvende: En rigtig nationalsocialist er en kæmper.  Han kæmper ikke 

kun, fordi det er hans pligt, men fordi han ikke kunne leve med sig selv, hvis han 

gav op.  

   Livet er en kamp.  Vi vil få tid nok til fred i graven.  Napoleons gamle garde 



sagde: "Garden kan dø, men den kan ikke give op!" 

   Ottende: Vores martyrer er vores forpligtelse.  

   Jeg føler selv en hellig og PERSONLIG pligt over for hver eneste kammerat, der 

har kæmpet, arbejdet, lidt, blødt eller endog er død for den nationalsocialistiske 

idé.  Og det mener jeg ikke bare i en abstrakt, filosofisk forstand, som kun er for-

ståelig i hovedet, men i en meget åndelig forstand dybt inde i hjertet.  

   Jeg tænker f.eks. på vores kammerat Gottfried Küssel, der blev fængslet i Østrig 

i 11 år blot for en politisk aktivitet uden vold.  Forestil dig, at han efter at være 

kommet ud af fængslet spurgte mig, hvad jeg gjorde for bevægelsen, og jeg måtte 

svare: "Åh, vi blev trætte af politik for nogen tid siden, så vi opløste organisa-

tionen.  I dag lever jeg et behageligt liv som forretningsmand og samler frimærker 

som hobby." 

   Jeg har haft den ære og det held at have arbejdet sammen med mange ægte na-

tionalsocialister - ikke kun sunde unge mænd, men også kvinder, unge og endda 

ældre mennesker - hvis utrættelige indsats for vores sag gør dem sammenlignelige 

med de mest højt dekorerede krigshelte!  

   Når jeg føler mig modløs, tænker jeg på disse store nationalsocialister.  Så bliver 

jeg overvældet af skam over at have haft ondt af mig selv i bare et sekund.  Jeg 

giver mig selv et spark i bukserne og siger til mig selv: "Nej, jeg kan ikke svigte 

dem!  Hvis de kunne holde ud og kæmpe videre, så kan jeg også!" 

   Niende: Modgang er der for at blive overvundet, problemer er der for at blive 

løst, fjender er der for at blive besejret, jøder er der for at blive... 

  



Uddrag fra medierne 
  

Ros fra vores venner giver os opmuntring.  Men anerkendelsen fra vores 

fjender er en endnu mere overbevisende bekræftelse af vores effektivitet.  Den 

er helt sikkert lige så oprigtig, men mindre forudindtaget til vores fordel.  Og 

derfor er den så meget mere overbevisende! 

  

   "NSDAP/AO's undergrundsaktivitet for genskabelse af et fascistisk system i 

Tyskland og Vesteuropa henter sin effektivitet i kampen mod de vesteuropæiske 

statssikkerhedspolitistyrker fra sit strengt konspiratoriske arbejde.  Som navnet 

selv siger, kæmper de unge nationalsocialister for ophævelse af NSDAP-forbuddet 

og for legalisering af deres metodologi, ideologi og politik, som er hetzende, 

minoritetsfjendtlig og som fremmer racehadet. 

   "Yderligere strengt fortroligt materiale om denne organisation, der agiterer på 

en bred front gennem sit cellesystem, giver sikkerhed for, at de overvejende unge 

medlemmer bekæmper terrorister, der er ansvarlige for afbrænding af 

flygtningehjem, angreb på venstreorienterede partiers/organisationers kontorer, 

udlændinge og andre ulovlige handlinger som indbrud. 

   "Det er svært at vurdere den 

skade, som NSDAP/AO har forvoldt.  

At den må være betydelig, viser de 

relativt hårde fængselsstraffe mod 

unge aktivister, hvis politiet er i stand 

til - hvilket sjældent sker - at fange 

dem, samt den enorme distribution af 

propagandamateriale og NS-regalier, 

som oversvømmer Vesteuropa og 

styres fra USA. 

   "Den lange liste over aktivister i 

NSDAP/AO, der er døde eller har 

begået selvmord, er den sikreste 

målestok for, at disse forkæmpere for 

den nationalsocialistiske sag er de 

mest hærdede og fanatiske Hitler-

tilhængere." - Die Reihen fest 

geschlossen af Georg Christians (side 

249)   



 


