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Kampen fortsætter! 
  

   Otte årtier efter Wehrmachts kapitulation den 8. maj 1945 er den nation-

alsocialistiske efterkrigsbevægelse stærkere end nogensinde før, ikke kun i 

Tyskland, men i hele Europa. 

   Årtier med massemord, fordrivelse, forfølgelse og bagvaskelse har ikke 

været nok til at ødelægge kimen til den geniale idé fra vores højt elskede 

Führer Adolf Hitler. 

   Alle nationalsocialister og andre racistisk bevidste landsmænd og racefor-

bundne slægtninge kæmper side om side for at bevare vores hvide folk. 

   Bevægelsen er ganske vist blevet 

stærkere, men faren for biologisk 

folkedød er også meget større i dag 

end tidligere. 

   Den desperate fjende er i færd med 

at begå folkedrab på alle hvide 

mennesker. Hans midler er indvan-

dring af ikke-hvide, kul-

turforvrængning og raceblanding.  

   Uanset om det er "lovligt" eller 

"ulovligt", om det er i valgkamp eller 

gadekamp, om det er bevæbnet med 

propagandamateriale eller på en slag-

mark af en anden art: enhver nation-

alsocialist må gøre sin pligt! 
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 Søjler i NSDAP/AO 
  

Højeste prioritet! 
  

   Det primære mål er den hvide races overlevelse og vores individuelle hvide 

"folk" 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 NS-bevægelsen er den enkelte nationalsocialist. Så længe 

der findes en enkelt nationalsocialist et sted i verden, fortsætter kampen! 

   Bemærk: "Stilleben" alene er ikke tilstrækkeligt! "Kæmper stadig" er af-

gørende! 

   Enhver ægte nationalsocialist gør noget for at fremme bevægelsen på en eller 

anden måde! At "tro" eller "studere" er ikke blot handling! Den, der ikke ved det 

og handler derefter, er slet ikke nationalsocialist. (Selv hvis han kan citere Mein 

Kampf fra ryg til front fra hukommelsen på hebraisk!) 

   To nationalsocialister - selv om de arbejder helt uafhængigt af hinanden og ikke 

har kendskab til hinandens eksistens - er dobbelt så stærke som blot én... 

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

så stærke. 

   Ti nationalsocialister - eller NS organisationer (!) - selv om de arbejder helt 

uafhængigt af hinanden og knap nok kender til hinandens eksistens - er ti gange 

så stærke som blot én... 

...men hvis de arbejder sammen - optimalt koordineret - så 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. - Den supplerer dem. NSDAP/AO 

mangedobler deres effektivitet takket være 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 enkeltperson 
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er mere end en lille del af denne familie. 

   Der var en tid, hvor selv store organisatoriske ledere nægtede at acceptere denne 

grundlæggende sandhed. De betragtede deres egen organisation som centrum for 

NS's univers ... som NS-bevægelsens hjerte, sind 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 nogen navne! Dette handler ikke om at åbne gamle 

sår. Jeg ønsker blot at forberede nye mennesker, 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! Ikke gentage dem! 

   Sådan ser jeg min egen holdning: 

 

   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 eksis-

terer 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 tjek os ud. Hvis ikke, så tjek en anden organi-

sation ud.  

  

Rygsøjlen i NS-bevægelsen: Vores kadre 
  

   Hverken NS-lederen eller NSorgani-

sationen er rygraden i den nationalso-

cialistiske bevægelse. Kaderne er 

bevægelsens rygrad! 

   Kaderne er blevet dannet gennem 

mange års intens politisk kamp. De 

bærer arene og har erfaringen. Deres 

knowhow og samarbejde er helt af-

gørende i denne kamp!  

   Nogle gange kan forholdet mellem 

kaderen og "organisationslederen" ligne 

forholdet mellem en erfaren sergent og 

en grøn ung løjtnant, der lige er kommet 

fra akademiet.  
Gerhard Lauck 
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   Mit råd som "senior officer" i bevægelsen til mine yngre kolleger i "ledende 

stillinger" er følgende: Lyt til din sergent!!!! 

  

Mine rollemodeller 
  

   Mine rollemodeller var mine undervisere, kolleger og kammerater! 

   De var til dels mænd, som havde deltaget i Første Verdenskrig, den (første) 

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

til dels rigs-tyskere og emigranter ... Men de var også til dels gamle medkæmpere 

fra den tysk-amerikanske forbund. 

   Vi nationalsocialister i efterkrigsgenerationen har ikke oplevet og udholdt noget 

tilsvarende! Vi må bøje hovedet i ærbødighed for dem! 

   Det eneste, vi har at klage over, er, at vi ikke fik lov til at opleve Føreren og det 

Tredje Rige! 

   Tabet af en efterkrigsorganisation eller organisationsleder kan være meget smer-

tefuldt og nedslående for USA, men i sammenligning med deres lidelser, ofre og 

standhaftighed er det en bagatel!  

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

kun én måde at gøre dette på: At kæmpe til det sidste åndedrag! 

  

Den gamle garde 
  

   Den gamle garde i dag består for størstedelen af NS-lederne fra min eft-

erkrigsgeneration. Deres kendetegn er årtiers aktivisme og (i Tyskland) i de fleste 

tilfælde også flere års politisk fængselsophold. 

   Ikke desto mindre anser vi os selv i bedste fald for at være svage kopier af kam-

meraterne 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 - i forhold til vores op-

dragere og rollemodeller - nemlig os.   

   Ingen protest! Minimumskravet for pligtens opfyldelse er kamp til døden! Den, 

der stadig lever, har endnu ikke nået dette minimumskrav og har ikke krav på at 

lade sig forherlige alt for meget! (For kommende generationer af NS-kæmpere 

bør dette ikke blot fremstå som en smuk formulering, men snarere som noget, der 

er en selvfølge!) 

   Vores efterfølgere skal helt sikkert blive bedre nationalsocialister end vi! - Ellers 

vil bevægelsen ikke have det værdifulde menneskelige materiale, som er nødven-

digt for at opfylde sin historiske mission! 

   Deres efterfølgere skal videreføre denne højere karakterudvikling!  
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   Begrundet påskønnelse og anerkendelse er godt. Ja, de er nyttige for bevægel-

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

   Vores alt for menneskelige fejl og mangler skal ikke holdes hemmelige! For det 

første af hensyn til den historiske sandhed ... for det andet af hensyn til en vel-

lykket praksis ... og for det tredje af hensyn til ungdommens uddannelse. 

   Den, der kæmper ærligt, loyalt, modigt og ihærdigt, behøver ikke at bekymre 

sig om sin ære og "berømmelse efter døden".  

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

mende generationer af NS-kammerater! 

  

Gerhard Lauck 
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