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"Generationer" av 

Våra tidskrifter 
  

FÖRSTA GENERATIONEN  
  

Född på 1970-talet. 

  

Den tyskspråkiga NS KAMPFRUF star-

tade 1973 i form av en bulletin. Den 

utökades till tabloidformat på hösten 

samma år. 

  

Den engelskspråkiga NS REPORT bör-

jade publiceras 1975 i form av en bulle-

tin. År 1977 utökades den till tabloidfor-

mat. Och bytte namn till THE NEW OR-

DER. 

  

Båda publikationerna utkom regelbundet 

- ibland två gånger i månaden, ibland 

kvartalsvis - i över tre decennier.  

  

De minskades dock till bulletinformat 

runt sekelskiftet 1900. 
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Dessutom tvingade den stora recessionen dem i "dvala" mellan 2010 och 2015. 

Våren 2015 kom de ur dvala. Och har dykt upp varje månad sedan dess.  

  

ANDRA GENERATIONEN 
  

Född på 1990-talet. 

  

Ytterligare åtta tabloidtidningar.  De kommer ungefär tre gånger om året. 

  

Svenskan blev den tredje språkversionen 1990. Ungerska blev den fjärde år 1991. 

Franska, spanska, portugisiska, italienska och nederländska kom samtidigt i janu-

ari 1992. Danska blev den tionde i december 1992. År 1993 finansierade NSDAP/

AO delvis en rysk tabloid som publicerades i Ryssland.  

  

TREDJE GENERATIONEN 
  

Född under det första decenniet av detta århundrade.  

  

De flesta är helt enkelt nedbantade versioner av de tio befintliga tabloiderna. Plus 

några fler språk. Format för bulletiner. Endast de tyska och engelska bulletinerna 

publicerades fortfarande regelbundet. De andra kom med jämna mellanrum. 

  

FJÄRDE GENERATIONEN 
  

Född under det andra decenniet av detta århundrade. 

  

De tyska, engelska och spanska utgåvorna kom ur sin dvala 2015. De har sedan 

dess utkommit regelbundet varje månad. Ett dussintal andra språkutgåvor har 

dykt upp med jämna mellanrum. 

  

FEMTE GENERATIONEN  
  

Född i maj 2022. 

  

Den nyaste medlemmen i vår "familj av tidskrifter" är den flerspråkiga WEEKLY

-bulletinen som publiceras online på 23 språk.   
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De månatliga "äldre syskon"-tidskrifterna fortsätter att utkomma varje månad. 

Och antalet språkutgåvor ökar också. 

  

Vår publikationsexpansion och vår internetexpansion inleddes samtidigt i maj 

2022 som en del av sommaroffensiven.  

  

Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetade bokstavligen 16 timmar varje dag i 

över en månad för att skapa system som klarar av denna enorma expansion. 

  

DU KAN HJÄLPA TILL! 

  

Så lite som 15 minuter per dag blir 90 timmar per år. 

  

Kontakta oss för mer information. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Frontline-rapporter 

Intervju med en 

Brittisk NSDAP/AO-veteran 
  

Introduktion 
  

I det här numret av "Frontline Reports" kommer vi att intervjua en mycket 

hängiven brittisk veterankompis från Skottland. 

  

Följande intervju gjordes för "NS-Kampfruf (NSK)", ledd av dess chefredaktör 

"Wehrwolf". 

   

Intervju 
  

NSK: Var snäll och presentera dig. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag är alltså i dag det som vänstern beskriver som 

"blek, manlig och gammal" - jag är en vit man i medelåldern. Försök att säga något 

liknande om det "utvalda folket" eller andra minoriteter och du kommer snart att få 

se insidan av en poliscell, inte om du angriper den vite mannen. 

  

Jag har varit nationalsocialist sedan jag var 15 år gammal och växte upp i norra 

Skottland. Jag har rest runt i världen och haft det stora nöjet att träffa likasinnade 

nationalsocialister var jag än har rest. Jag har arresterats för att ha deltagit i möten 

som ansetts vara "konstitutionsvidriga", jag har blivit attackerad i press och TV för 

mina rekryteringsförsök, och ungefär fyrtio år senare proklamerar jag fortfarande 

vår trosbekännelse och jag är mer övertygad än någonsin om att vår kamp är 

rättfärdig och att vi tror på vår slutliga seger. 

  

NSK: Beskriv dina politiska åsikter. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag är en nationalsocialist, inte en "nynazist" eller 

"nazist" Jag tror på en folklig gemenskap baserad på ras. Ett samhälle som lever i 

harmoni med naturens eviga lagar. Ett samhälle där alla värderas och där var och 

en har en roll att spela för att främja folkets och rasens framsteg. 

  

NSK: Varför valde du den nationalsocialistiska delen och inte den "traditionella" 

brittiska fascismen (Sir Oswald Mosley var till exempel (återigen) aktiv med sin 
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Union Movement (UM) vid denna tidpunkt). 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Detta är en bra fråga. Vänstern använder termerna 

"fascist" och "nazist" som utbytbara förolämpningar, men det är de inte. Fascism 

är en korporativistisk ekonomisk filosofi, medan nationalsocialismen är baserad 

på ras, och ras är allt. Vänstern är hjärntvättad och använder dessa termer utan att 

förstå dem. De vet inte ens vad en nationalsocialist är. Ett exempel: På universite-

tet blev jag kallad "fascist" och jag svarade ungefär så här: "Jag har aldrig blivit 

så förolämpad, jag är nationalsocialist". De svarade "Jag är ledsen, jag visste inte 

att du var socialist". 
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NSK: Vad anser du om den historiska rörelsen före och under kriget: National So-

cialist League (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, British Free Corps 

(BFC)/Legion of St. George etc. 

  

Varför misslyckades de? Kan de ändå betraktas som förtrupper? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Dessa var alla värdefulla språngbrädor i fram-

stegen för den nationalsocialistiska världsåskådningen för Storbritannien. De hade 

dock, enligt min åsikt, en underliggande brist som ledde till att de misslyckades, de 

uppstod inte ur folket, de leddes till stor del av medlemmar av överklassen och var 

till stor del reaktionära och uppstod som en juxtaposition till kommunismens 

framväxt. Führern själv har sagt att ledarna bör komma från det vanliga folket och 

detta syns i grundandet av Adolf Hitler-skolorna och de nationella politiska utbild-

ningsakademierna som NSDAP inrättade. 

  

NSK: När började du med ditt politiska arbete och vad motiverade dig att göra 

det? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag började engagera mig i politik 1979 vid 13 års 

ålder. 1979 var året för parlamentsvalet då Thatcher valdes till makten och Na-

tionella fronten ställde upp med 303 kandidater (totalt 635 platser) i det valet men 

fick bara 1,5 % av rösterna. Under de föregående åren hade det förekommit rasup-

plopp och översvämningar av "vietnamesiska båtflyktingar" som kom till Storbri-

tannien. Med tiden blev jag ungdomsorganisatör för Young National Front och 

använde mina pengar från tidningen för att köpa och distribuera exemplar av vår 

tidning Bulldog (tidningens redaktör Joe Pearce skulle senare återge sitt "rasistiska 

förflutna" och är för närvarande föreläsare vid ett privat amerikanskt katolskt col-

lege och anses vara en ledande katolsk biograf). I detta skede av min politiska resa 

var jag mer av en nationalist som trodde på "Storbritannien för britterna". 

  

NSK: Kan du beskriva situationen för nationalsocialister i början av efterkrigstiden 

i Storbritannien? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Nationalsocialisten från efterkrigstiden hade 

kastats i fängelse utan åtal eller rättegång under andra världskriget enligt den ökän-

da förordningen 18B. När de släpptes var deras identitetskort/rationskort märkta så 

att de kunde identifieras som 18B-fångar, så det var svårt att hitta arbete. Men na-

tionalsocialisterna höll ändå fast vid sin tro och den ledande personen vid denna tid 

var Arnold Leese som hamnade i fängelse flera gånger efter kriget för att ha pub-
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licerat pamfletter om andra världskrigets judiska karaktär. 1947 fängslades han i ett 

år för att ha hjälpt Waffen-SS:s krigsfångar att fly från sitt brittiska koncentration-

släger. Leese skulle bli mentor för Colin Jordan, som utan tvekan var den mest 

framstående nationalsocialisten efter kriget i den engelskspråkiga världen. 

  

NSK: Eftersom till och med de "inhemska" fascisterna och nationalsocialisterna 

var socialt förbjudna (av de judiskt kontrollerade medierna), men jag antar att det 

måste ha varit en svår kamp för en ung person under den här tiden att utveckla en 

positiv åsikt om Tyskland och nationalsocialismen i sig? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Mina åsikter utmärkte mig verkligen och ledde till, 

ska vi säga, "häftiga diskussioner" även med äldre medlemmar av min familj när 

jag uttryckte mina åsikter och när ett exemplar av "Six Million Lost and Found" 

hittades i min bokhylla blev det en viss chock. Andra ville inte debattera, deras sin-

nen var stängda, de hade sett journalfilmerna, de hade sett dokumentärfilmerna om 

"Världen i krig" och de "visste" vad som hade hänt. Denna utstötning ledde till att 

jag stärkte mina åsikter, varför var det oacceptabelt att säga dessa saker? Varför 

kunde man inte ha andra åsikter? Vad var de rädda för?  Jag antar att allting 

handlar om Nietzsche och "Det som inte dödar mig gör mig starkare". 

  

NSK: Beskriv de influenser som ledde dig in på den här vägen. Eftersom du är 

britt, beskriv din åsikt om andra världskriget. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Som barn som växte upp i Storbritannien på 1970-

talet såg jag ständigt krigsfilmer från Hollywood, och de tyska styrkornas uni-

former och utrustning väckte min uppmärksamhet. Det överlägset största antalet 

modellbyggsatser och leksakssoldater var tyska. Stuka, Me262, Bismarck och 

soldater i skala HO/00. Någon skulle många år senare säga till mig att "den be-

segrade är heligare än segrarens blod" och det måste ligga något i det. En annan 

erfarenhet av formning var TV-dokumentärserien "Världen i krig", men den for-

made mig inte så som producenterna hade förväntat sig. Att se ett land resa sig från 

ruinerna efter första världskriget och på några få år bli en av världens mäktigaste 

nationer var fascinerande. Att se journalfilmerna av enorma demonstrationer och 

ett folk som enades i kampen för ett nationalsocialistiskt folksamhälle hade en 

djupgående effekt på mig. 

  

För mig var andra världskriget ett brödrakrig, det tjänade inget annat syfte än kom-

munisternas, plutokraternas och de internationella finansiärernas. Det ledde till det 

brittiska imperiets upplösning och skapade USA som en monolitisk makt under 

kontroll av de (vanliga misstänkta) som tjänar den internationella finansens 
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intressen på bekostnad av resten av världen. 

  

NSK: När gick du med i NSDAP/AO? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag måste ha varit 15 år när jag hittade ett 

klistermärke på en lyktstolpe med hakkorset på ena halvan och en slogan och en 

kontaktadress i USA (ingen e-post eller Internet på den tiden). 

  

NSK: Varför gick du med? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag fick i sinom tid ett informationspaket med 

klistermärken och några informationsbroschyrer som förklarade att de var 

fortsättningen på den nationalsocialistiska rörelsen i exil. De var inte rädda för att 

använda hakkorset som en samlingspunkt. De spikade stolt upp sina färger på mas-

ten. Det var dessa människor som var något för mig. 

  

NSK: Du bevittnade framväxten av Nationella fronten (NF) och Skinhead-

subkulturen. 

  

Beskriv orsakerna till dessa politiska och sociala fenomen. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Nationella frontens framväxt berodde på stor ar-

betslöshet till följd av att traditionella industrier dog och stora invandringsvågor 

från Afrika och Asien som flyttade in i områden som redan var ekonomiskt 

eftersatta med underfinansierade skolor och vars barn blev ytterligare utarmade när 

medel användes för att ge engelskundervisning åt dessa nyanlända från tredje 

världen.  

  

Skinhead-subkulturen uppstod som en reaktion på denna bakgrund av brist på sys-

selsättning och ett behov av en identitet mot den mörka befolkningen i detta land. 

Det är nu officiellt erkänt att mellan 2001 och 2011 minskade den procentuella an-

delen vita britter av Storbritanniens befolkning från 87,4 % till 80,5 % 

(regeringarna ljuger och detta förväntas vara ännu lägre i verkligheten). 2050 kom-

mer vita britter enligt regeringens siffror att vara en minoritet i sitt eget land. Du 

kan bli fängslad om du påpekar denna officiella statistik! 

  

NSK: Träffade du någonsin några av de inflytelserika personerna i det nämnda fe-

nomenet? Ian Stuart Donaldson, till exempel? 

  

Om ja, beskriv dem för våra mottagare. 
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Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag växte upp i norra Skottland och musikscenen 

var till stor del baserad i London. Det var dagar med endast billiga fotokopior av 

"fanzines", inget internet, ingen e-post. Jag har dock träffat ett antal människor un-

der åren som stod Ian nära och som fortfarande hjälper till att organisera den årliga 

"ISD/Skrewdriver memorial gig". De har alla varit fulla av beröm för Ian. Han 

älskade sin musik, men till skillnad från många andra på scenen var han inte med 

för pengarna, han trodde på saken och såg musiken som ett sätt att nå ut till de vita 

ungdomarna i Storbritannien med sitt Rock Against Communism-märke som ett 

sätt att bekämpa lögnerna från "Anti-Nazi League" och de många vanliga banden 

på den tiden som förespråkade rasblandning. 

  

NSK: Vad anser du om den historiska konflikten på Nordirland? Själv anser jag att 

bröder som skjuter på bröder där, vilseledda av juden - ingen sida ska klandras för 

det. Vi är ETT ariskt blod, som måste förenas (som till exempel "Day of the 

Sword" sa i sin djupa låt "Blood Stained Emerald" om detta ämne). För nationalso-

cialister utanför Irland och Storbritannien är det sorgligt att bevittna en sådan blod-

sutgjutelse bland ariska människor. 

  

Vad är din åsikt? Och vad är den allmänna uppfattningen om detta ämne inom den 

brittiska rörelsen? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag håller med om att detta är en sorglig situation 

som många icke-brittiska nationalsocialister inte kan förstå och som felaktigt tror 

att Sinn Fein och IRA är/var irländska nationalister. Jag såg detta själv vid ett antal 

möten vid Ijzerbedebevaart i Diksmuide i Belgien. Folk ville veta vad jag anser 

som skotsk nationalsocialist. De europeiska kamraterna var förvånade över att Sinn 

Fein/IRA i själva verket var och förblir en kommunistisk, rasblandande grupp. 

Sinn Fein IRA är en perversion av nationalismen som vi idag ser som en grupp av 

väckta vänstermänniskor som välkomnar mängder av icke-vita invandrare till ön 

Irland, både i norr och söder. Med deras egna ord från deras prioriteringar i 2020-

manifestet: "Enacting robust hate crime legislation". De främjar folkmordet på den 

vita rasen genom att stödja abort på begäran. De låtsas vara intresserade av 

irländsk kultur genom att kräva att det gaeliska språket ska användas i Nordirland, 

samtidigt som de gör sitt yttersta för att förstöra det vita ariska arvet på hela Irland. 

Nationalsocialister över hela världen bör akta sig för dem. Jag hade nöjet att ha 

kontakt med NSDAP/AO:s medlemsorganisation National Socialist Irish Workers 

Party i Dublin, som först uppmärksammade mig på Sinn Feins verkliga natur. Det 

skotska nationalistpartiet är i stort sett likadant. 
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NSK: Beskriv ditt nuvarande politiska arbete. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Jag är upptagen med att samarbeta med kamrat 

Lauck och europeiska kamrater för att producera ett allt bredare utbud av utbild-

nings- och propagandamaterial via print on demand-försäljningar och elektroniska 

medel. Vi använder professionella verktyg för att översätta material från Tredje 

rikets tid till engelska och andra språk. Storbritannien har ett litet men engagerat 

nätverk av grafiker, webbplatsutvecklare och distributionsställen för att decentral-

isera detta arbete. Vi utför beställningar för kamrater som lever under Tysklands 

fortsatta ockupationsregering. Vi utformar, producerar och distribuerar 

klistermärken (kom ihåg att ett enkelt klistermärke var det som fick mig att börja 

med rörelsen från början) Vi träffas personligen, eller gjorde det före Covid, med 

motparter regelbundet. Dessa var strategimöten, som organiserade sam-

manslagningen av resurser, inte fyllan. Gråt över ölpinnar som så ofta förknippas 

med snäv nationalism.  Dessa möten har ägt rum under årtionden och har inklude-

rat möten med florentinaren Rost van Tonnigen, Lady Mosley och Gudrun Burwitz 

(mer känd för era läsare under sitt flicknamn Himmler). 

  

Dessa möten fortsätter elektroniskt än idag tills vi kan samla vårt "Brown Interna-

tional Brotherhood" personligen igen. 

  

NSK: Vad anser du om UKIP, Brexit och Boris Johnson i sig? 

  

Skulle du anse att någon av dem (eller alla) bidrar till ett nationellt uppvaknande, 

åtminstone i viss utsträckning? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: UKIP var en statligt sanktionerad säkerhetsventil, 

Farage var en internationell finansman innan han blev involverad i politiken. Han 

avledde många kamrater från viktigare frågor. Jag drev kampanj för Brexit, dock 

inte med UKIP, och tillbringade många dagar med att dela ut flygblad, sätta upp 

marknadsstånd och statiska demonstrationer. Det är viktigt att komma ihåg att brit-

tiska kamrater inte är emot Europa, vi är emot de feta kapitalisterna som använde 

den inre marknaden för att översvämma Storbritannien med billig arbetskraft från 

Östeuropa, och detta gjordes av arbetarnas så kallade parti, Labourpartiet under 

Tony Blair. Folkets kamrater från öst är inte skyldiga till detta, de var offer för ex-

ploatering av de internationella finansmännen och plutokraterna som var ute efter 

billig arbetskraft för att öka sina vinster. Boris Johnson är en populist av värsta 

slag, en bortskämd rik man som säger vad han tror att folket vill ha, men som se-

dan misslyckas med att leverera något av det. Han är en annan övertygad globalist, 

se på antalet icke-vita och judar i hans regering och hans kumpaner som tilldelas 
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regeringskontrakt. 

  

NSK: Ert land har redan förlorat många människor i Covid-19, främst på grund av 

en massiv brist på förebyggande åtgärder i början och ett svagt hälsovårdssystem. 

Skulle du skylla på regeringen? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Ja, det är helt och hållet regeringens fel, och inte 

bara den nuvarande utan många tidigare regeringar från både Labour- och kon-

servativa partier. Var och en av dem har sagt att vi måste betala för medicinska re-

cept eftersom vi inte har råd att ge medicinerna gratis, att vi har människor med 

smärta som väntar i åratal på operationer eftersom vi inte har råd att bygga ut våra 

sjukhus och rekrytera och utbilda läkare och sjuksköterskor.  Vi har det lägsta anta-

let intensivvårdssängar och respiratorer per invånare i västvärlden, eftersom vi får 

höra att vi inte har råd med fler. Vi kan inte tillhandahålla hem eller hälsoprogram 

för många av våra före detta militärer som skadats både mentalt och fysiskt av att 

ha kämpat i globalisternas krig, eftersom man säger att vi inte har råd med det. 

Våra pensionärer har de sämsta pensionerna i västvärlden eftersom vi inte har råd 

att finansiera en anständig pension. Men våra regeringar hittar alltid tillräckligt 

med pengar och resurser för att stödja illegala invandrare och asylsökande. Det 

finns en till synes bottenlös pott med pengar för dessa invandrare. Och nu när de 

globalistiska ambitionerna har misslyckats i Afghanistan har våra så kallade ledare 

sagt att vi kommer att ta emot 20 000 afghaner. Otaliga RAF-flygplan och 1 000 

soldater skickades till Kabul för att ta hit dem. Detta är ovanpå de nästan 15 000 

illegala invandrare som har korsat Engelska kanalen hittills under 2021, eftersom 

vi får höra att vi inte har råd att skydda våra gränser fullt ut. 

  

Och samtidigt som vi inte har råd att ta hand om vårt eget folk har vi den löjliga 

situationen att den brittiska regeringen är upptagen med att LÅNA pengar av inter-

nationella bankirer för att ge bort dem i form av utlandsbistånd! Enbart under 2020 

lånade de 14,5 miljarder pund för att ge bort dem. Det är dock inte bara regeringen 

som är ansvarig för denna situation. Det brittiska folket har varnats för detta av alla 

olika nationalistiska/nationalsocialistiska grupper i många år, men gång på gång 

har de röstat på de gamla partierna som har svikit dem tidigare och som inte anslu-

ter sig till oss i kampen för en ny ordning. 

  

NSK: Hur stark är fienden i ditt land? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Det vore dumt att förneka att fienden är stark och 

kontrollerar alla maktmedel, de kontrollerar och främjar sin agenda på många olika 

sätt. De korrumperar våra ungdomar i skolorna, de använder sig av statens makt 
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för att arrestera och övervaka alla som visar tecken på rasmedvetenhet med hjälp 

av deras "Prevent"-program. Det antogs för att bekämpa muslimsk terrorism, men 

används mest för att försöka krossa vita oliktänkande. Hundratusentals människor 

har förhörts och undersökts av polisen för vad de beskriver som "icke-brottsliga 

hatincidenter". Det är inte ovanligt att de besöker din arbetsgivare och berättar att 

du är föremål för en utredning för att försöka få dig avskedad. 

  

NSK: Vilka är de största problemen i ditt land idag? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Det största problemet i vårt land och i större delen 

av västvärlden är bristen på barn. Führern sade: "Samhällen dör inte ut, de föds 

ut". Vårt folk är så fascinerat av strävan efter materiell rikedom och karriärer att 

de inte ser det biologiska kravet. Våra unga kvinnor bär runt på små hundar i stäl-

let för små barn. De vita barnen i grundskolorna blir allt färre än dessa utländska 

inkräktare, vi blir överkörda av dessa parasiter mitt ibland oss. 

  

Drogproblemet i Skottland måste åtgärdas. Skottland har det sämsta resultatet i 

Europa när det gäller narkotikamissbruk och dödsfall till följd av narkotikamiss-

bruk. Och detta i ett land som styrs av en "nationalistisk" regering. Sanningen är 

att SNP är globalister och man kan misstänka att de ser narkotikadödsfall som yt-

terligare ett verktyg för att minska den vita befolkningen för att ge plats åt fler 

invandrare. De angriper inte de stora knarkkungarna eftersom de huvudsakligen är 

muslimer och den skotska hälsoministern är ...... Humza Yousaf, muslim 

  

NSK: Vilken eller vilka böcker skulle du rekommendera och varför? 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Det är självklart att säga "Mein Kampf". Detta är 

grunden för vår trosbekännelse. 

  

- "Hitlers Revolution" av Richard Tedor, som finns både på engelska och tyska. I 

boken används historiska dokument för att visa den första nationalsocialistiska 

regeringens mål och resultat och för att motverka lögnerna i dagens medier. Ob-

servera att jag säger den första nationalsocialistiska regeringen eftersom den inte 

kommer att vara den sista. 

  

- "Merrie England 2000", skriven av Colin Jordan 1993, som förutspådde det 

vansinne vi ser i dag. 

  

- "A Train of Thought" och "National Socialism A World Creed for the 1980's", åter-
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igen av Colin Jordan och tillgängliga för nedladdning på många webbplatser. Alla 

Colin Jordans skrifter rekommenderas starkt. 

  

  

NSK: Tack för intervjun. Fortsätt med det goda arbetet. Segern är vår! 

  

Du får gärna lägga till några avslutande ord till mottagarna. 

  

Brittisk NSDAP/AO-veteran: Det verkar som om oddsen mot oss är omöjliga att 

övervinna, men det får inte få oss att ge upp hoppet. Samma fanatiska tro på den 

slutliga segern finns i hjärtat på varje sann nationalsocialist och tillsammans, 

oavsett om du är en del av en grupp eller en "ensamvarg", kan vi tillsammans 

förvandla nederlaget 1945 till en förlorad strid i ett fortsatt krig som vi slutligen 

kommer att gå segrande ur. 
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