
Ge aldrig upp! 
  

Följande artikel av Gerhard Lauck publicerades i det sista numret av NS 

KAMPFRUF (nr 115 mars-april 1995) som publicerades strax före hans an-

dra politiska fängelsevistelse (1995-1999). 

  

   Under mer än tjugo års kontinu-

erlig politisk aktivism har jag up-

plevt många framgångar och 

många bakslag.  Det är lätt att fira 

segrarna.  Det är svårare, men 

mycket viktigare, att fortsätta trots 

motgångarna. 

   Här är några tankar som hjälper 

mig genom de dåliga perioderna.  

Jag vill dela dem med er, mina 

kära kamrater, i hopp om att de en 

dag kan hjälpa er också. 

   För det första: Om den nation-

alsocialistiska idén kan överleva 

det militära nederlaget i andra 

världskriget, förstörelsen av Tre-

dje riket och vår älskade ledare 

Adolf Hitlers död, så kan den säk-

ert också överleva alla andra 

bakslag - till och med förlusten av 

en viktig kämpe, en ledare eller till 
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och med en hel grupp kämpe.  Så länge som en enda nationalsocialist lever 

fortsätter kampen! 

   För det andra: Så länge det finns en vit man och en vit kvinna kvar fortsätter 

kampen för den vita rasens överlevnad.  Även om den vita rasen är en minoritet på 

den här planeten finns det fortfarande hundratals miljoner vita människor. 

   För det tredje: Stora, otroliga världshistoriska förändringar är alltid möjliga.  

Ingen vet framtiden. Den tyska historien ger många sådana exempel: 

   Vem skulle ha kunnat föreställa sig den förödmjukelse som skedde 1919 i det 

stolta och mäktiga tyska riket 1910?  I kaoset på 1920-talet skulle man kunna 

förvänta sig 1930-talets återfödelse?  Efter segrarna 1940 katastrofen 1945?  Efter 

1945 det ekonomiska miraklet på 1950- och 1960-talen?  1985: Berlinmurens, det 

kommunistiska DDR:s och till och med Sovjetunionens sammanbrott?  (Jag 

förväntade mig aldrig att få se dessa saker under min livstid, gjorde ni det?). 

   För det fjärde: Historien skrivs alltid av minoriteter: minoriteter som kämpar! 

   Adolf Hitler började med sju män....Den amerikanska revolutionen mot det 

globala brittiska imperiet stöddes av endast 10 % av den amerikanska 

befolkningen - ett jämförbart antal sympatiserade med britterna, och majoriteten 

gjorde ingenting och tittade bara på...Lilla Preussen med en befolkning på knappt 

4,5 miljoner människor höll en fiendekoalition med en befolkning på 200 miljoner 

(!) stången under sjuårskriget (1756-1763). 

   Femte: Det spelar ingen roll hur mycket en person tror att han eller hon har gjort 

för rörelsen.  En annan kamrat, många andra kamrater, har gjort mycket, mycket 

mer!  Ingen bör säga till sig själv:  "Jag har gjort mer än de andra!"  (Inte ens om 

det är sant.) Istället måste han alltid försöka göra ännu mer.  Klaga inte på den 

andres brister, se dig istället i spegeln och fråga dig själv: "Vad har jag gjort 

hittills?  Vad kan jag göra i dag?"  

   Den tyske patrioten Fichte sade en gång att varje enskild person bör agera som 

om nationens öde enbart berodde på hans egna handlingar. 

   Sjätte: Varje liten bit hjälper.  Ingen vet vilket halmstrå som kommer att få 

kamelens rygg att rinna över, vilket klistermärke eller vilken tidning som kommer 

att rekrytera en ny aktivist, vilken handling som kommer att vända stridens vänd-

ning.  

   Om en hel livstid av politisk aktivism kan bidra lika mycket till den vita rasens 

överlevnad som ett sandkorn bidrar till en hel strand eller en droppe vatten till ett 

stort hav, då är det fortfarande värt det.  Och det är en moralisk nödvändighet. 

   För det sjunde: En riktig nationalsocialist är en kämpe.  Han kämpar inte bara 

för att det är hans plikt, utan för att han inte skulle kunna leva med sig själv om 

han gav upp.  

   Livet är en kamp.  Vi kommer att ha tillräckligt med tid för fred i graven.  Napo-



leons gamla garde sa: "Gardet kan dö, men det kan inte ge upp!" 

   Åttonde: Våra martyrer är vår skyldighet.  

   Själv känner jag en helig och PERSONLIG plikt mot varje enskild kamrat som 

har kämpat, arbetat, lidit, blött eller till och med dött för den nationalsocialistiska 

idén.  Och detta menar jag inte bara i någon abstrakt, filosofisk mening som bara 

är begriplig i sinnet, utan snarare i en mycket andlig mening djupt i hjärtat.  

   Jag tänker till exempel på vår kamrat Gottfried Küssel, som fängslades i 

Österrike i elva år bara för att ha bedrivit politisk verksamhet utan våld.  Tänk om 

han efter att ha kommit ut ur fängelset frågade mig vad jag gjorde för rörelsen, och 

jag var tvungen att svara: "Åh, vi tröttnade på politiken för en tid sedan, så vi up-

plöste organisationen.  I dag lever jag ett bekvämt liv som affärsman och samlar 

frimärken som hobby". 

   Jag har haft äran och turen att få arbeta med många verkligt äkta nationalsocial-

ister - inte bara friska unga män, utan även kvinnor, ungdomar och till och med 

äldre människor - vars outtröttliga insatser för vår sak gör dem jämförbara med de 

mest högt dekorerade krigshjältarna!  

   När jag känner mig modlös tänker jag på dessa stora nationalsocialister.  Då blir 

jag överväldigad av skam för att jag har tyckt synd om mig själv för en enda 

sekund.  Jag ger mig själv en spark i byxorna och säger till mig själv: "Nej, jag 

kan inte svika dem!  Om de kunde uthärda och kämpa vidare så kan jag också göra 

det!" 

   Nionde: Motgångar är till för att övervinnas, problem är till för att lösas, fiender 

är till för att besegras, judar är till för att... 



Utdrag ur media 
  

Våra vänners beröm ger oss uppmuntran.  Men erkännandet från våra fiender 

är en ännu mer övertygande bekräftelse på vår effektivitet.  Det är säkert lika 

uppriktigt, men mindre partiskt till vår fördel.  Och därför desto mer 

övertygande! 
  

   "NSDAP/AO:s underjordiska verksamhet för återskapandet av ett fascistiskt 

system i Tyskland och Västeuropa hämtar sin effektivitet i sin kamp mot de 

västeuropeiska statliga säkerhetspoliserna från sitt strikt konspiratoriska arbete.  

Som namnet självt säger kämpar unga nationalsocialister för att NSDAP-förbudet 

ska upphävas och för att legalisera deras metodik, ideologi och politik, som är 

hetsande, minoritetsfientlig och som främjar rashat. 

   "Ytterligare strikt konfidentiellt material om denna organisation, som agiterar 

över en bred front genom sitt cellsystem, ger visshet om att de mestadels unga 

medlemmarna kämpar mot terrorister som är ansvariga för brinnande flyktinghem, 

attacker mot vänsterpartiers/organisationers kontor, utlänningar och andra olagliga 

handlingar som inbrott. 

   "Det är svårt att uppskatta den 

skada som NSDAP/AO orsakade.  Att 

den måste vara betydande framgår av 

de relativt hårda fängelsedomarna 

mot unga aktivister, om polisen 

lyckas - vilket sällan sker - fånga 

dem, liksom av den enorma 

spridningen av propagandamaterial 

och NS-regalier, som översvämmar 

Västeuropa och styrs från USA. 

   "Den långa listan över NSDAP/

AO-aktivister som har dött eller 

begått självmord är det säkraste 

måttet på att dessa kämpar för den 

nationalsocialistiska saken är de mest 

förhärdade och fanatiska 

Hitleranhängarna." - Die Reihen fest 

geschlossen av Georg Christians 

(sidan 249)   




