
"Vi" och "dem" 
  

Propagandan kommer därför outtröttligt att se till att en idé vinner 

anhängare, medan organisationen måste sträva efter att endast den 

mest värdefulla delen av anhängarna blir medlemmar.  
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  Propagandan måste rikta sig till massorna.  Inte bara predika till kören.  Eller 

vädja till intellektuella och/eller "sanna troende".  

   Propagandan måste ta upp massornas största bekymmer.  Inte ideologiska 

puristers favoritämnen.   

   Propagandan måste tala massornas språk.  Inte sekteristernas jargong.  

   Massorna känner att saker och ting blir värre.  Och att systemet är ovilligt och/

eller oförmöget att stoppa nedgången.  Att systemet i bästa fall är dysfunktionellt 

och, mer troligt, rent av fientligt inställt till nationens och folkets intressen.  

   Den vanliga människan måste betrakta sin lokala nationalsocialistiska agitator 

som en del av sitt samhälle.  Och regeringen som en utomstående.  Han måste 

känna att vi står på samma sida och möter samma fiende.  Om bara som "allierad" 

eller "partikamrat" är sekundärt.   

   Ideologisk indoktrinering kan reserveras för sympatisörer som är redo att 

utvecklas till fullfjädrade nationalsocialister.  

   Även kamrater som inte öppet kan avslöja sig som nationalsocialister kan 

bedriva en effektiv förberedande agitation.   

   Temat är att regeringen är trasig, att de etablerade partierna kontrolleras av 

särskilda intressegrupper och att en stor förändring är nödvändig.  

   Historisk revisionism och den judiska frågan kan vänta.  De är en efterrätt.  Inte 

förrätt eller huvudrätt. 



Freds odyssé 
  

Nionde delen 

Dubbelagent 

  
Vår anläggnings säkerhetsavdelning (SS) beslutade att någon borde hålla ett öga 

på Elmers klubb.  Bara av allmänna skäl.   

  

SS-anställda drog halmstrån.  Vinnaren fick "infiltrera" Elmers klubb.  Uttrycka 

sig som en "dubbelagent". 

  



Den här uppgiften var lätt.  Och rolig!   

  

Elmers klubb tränade sitt kontraspionagearbete genom att titta på James Bond-

filmer.  De beundrade de vackra kvinnorna.  Och åt popcorn och pizza. 

  

Den "information" som de samlade in omfattade vilda rykten om internationell te-

rrorism, vapensmuggling, penningtvätt, globala resor, privatjetflygplan och vackra 

kvinnor.  (Litauiska modeller, italienska prinsessor och kaliforniska strandflickor.  

Inga bonddöttrar.  För farliga.) 

  

Det enda potentiella hotet var den uppmärksamhet de gav Gebhardts dumma 

skämt.  Detta skulle kunna leda till ett åtal för brott mot mänskligheten! 

  

Naturligtvis skulle vår medicinska personal stödja försvaret på grund av sinnessju-

kdom.  Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle kunna ifrågasätta detta.   

  

Tyvärr är rättsväsendet inte känt för att vara vid sina sinnens fulla bruk!  Så allt är 

möjligt i en domstol. 

  



 


