
Me olemme soihdunkantajia! 
  

Tämä A. V. Schaerffenbergin artikkeli ilmestyi alun perin THE NEW ORDER 

-lehdessä numero 94. 

  

Adolf Hitler loi 1920-luvulla kansal-

lissosialismiin kuuluvan valkoisten 

kansojen liikkeen, josta kasvoi histori-

an mahtavin ideologinen ilmiö.  Hän 

johti sen 1930-luvulla poliittiseen 

valtaan ja perusti modernin maailman 

ensimmäisen valkoisen rotuvaltion.  

1940-luvulla kansallissosialistit 

kävivät viimeiseen laukaukseen asti 

länsimaisen kapitalismin ja itäisen 

kommunismin juutalaisten tukemia 

voimia vastaan.  1950-luvulla George 

Lincoln Rockwell istutti hakaristin 

uudelleen Amerikkaan ja nostatti sen 

ensimmäiseen sodanjälkeiseen menes-

tykseen 1960-luvulla.  1970-luvulla 

liike toipui hänen murhastaan, toteutti 

joukkotoimia ennennäkemättömän 

laajassa mittakaavassa ja sai maail-

manlaajuista tunnustusta.  Inhimillis-

ten puutteiden, kumouksellisuuden ja 

sisäisen kaaoksen vuoksi liike lähes 
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romahti 1980-luvulla, mutta sen pelasti NSDAP/AO:n englanninkielisen The New 

Order -sanomalehden pysyvyys, joka kesti myrskyn ja josta tuli vankka linnake, 

jonka ympärille vanhat ja uudet toverit saattoivat kokoontua.  1990-luvun alussa 

kansallissosialismi on vahvistumassa uudelleen kansainvälisellä tasolla, ja Itä-

Euroopassa avautuu laajoja, hyödyntämättömiä kannatusalueita. 

Tämä on pähkinänkuoressa kansallissosialistisen liikkeen historiaa.  Yksikään 

henkilö, joka sattui elämään tiettynä hetkenä sen kehityksessä, ei voinut aavistaa 

tulevia mullistavia tapahtumia, niin hyviä kuin pahoja.  Adolf Hitleriin vuonna 

1921 liittynyt baijerilainen provinssi ei koskaan osannut uneksia, että ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen maahan poljettu Saksa johtaisi Euroopan mantereen 

ristiretkeä Neuvosto-Venäjää vastaan vain kaksikymmentä vuotta myöhemmin.  

Komentaja Rockwellin kuoleman myötä kaikki toiveet hänen tavoittamiensa 

valkoisten massojen takaisin saamisesta näyttivät menetetyiltä lopullisesti; kuiten-

kin muutamaa vuotta myöhemmin ne palasivat ilahduttamaan meitä, ja vielä 

suuremmissa määrin.  Kenelle tahansa, joka seisoi Valkoisen Voiman t-paitojen 

joukoissa, lopullinen voitto näytti olevan vain ajan kysymys.  Mutta niin ei ollut.  

Ja liike kävi läpi pitkän selviytymisen vuosikymmenen, jota valaisivat lähinnä The 

Orderin maanalaiset taistelut 1980-luvun puolivälissä.  Nyt horisontissa on valoa, 

ja asiamme on jälleen pääsemässä vauhtiin. 

  

Mitä kamppailumme todella tarkoittaa 
  

Oma menneisyytemme opettaa meille, että 1) kukaan ei voi ennakoida, mitä 

edessä on, ja 2) jokaisella sukupolvella on oma tehtävänsä täytettävänään. 

   1920-luvun saksalaiset ruskeapaidat, toisen maailmansodan kansainväliset SS-

joukot, komentaja Rockwellin Stormtroopers ja Marquette Parkin White Power -

paitoihin pukeutuneet väkijoukot taistelivat kaikki saman päämäärän - valkoisen 

voiton - puolesta.  Ja kukin saavutti osan lopullisesta voitosta, jonka he auttoivat 

tekemään mahdolliseksi tulevaisuudessa.  Ainoastaan erityistehtävät, jotka heille 

annettiin tuon voiton saavuttamiseksi, olivat erilaisia.  Ruskeat paidat mahdollis-

tivat johtajiensa valinnan.  Eurooppalaiset SS-miehet puolustivat sivilisaatiota 

aseellisella vastarinnalla.  Rockwellin Stormtrooperit tekivät hänen julkiset pu-

heensa mahdollisiksi.  White Power -paitoihin pukeutuneet aktivistit taistelivat 

perheidensä ja yhteisönsä puolesta neekerien invaasiota vastaan.  Mikä sitten on 

meidän tehtävämme?  Miten meidän on työskenneltävä valkoisen voiton puolesta? 

  

Me olemme soihdunkantajasukupolvi 
  



Tämä tarkoittaa, että meidän tehtävämme on pitää kansallissosialistinen aate 

elossa seuraavaa, pian tulevaa vaihetta varten, jolloin kansamme massat ovat jäl-

leen vastaanottavaisia valkoisen voiton käsitteelle.  Tuo aika on aivan nurkan taka-

na, kun amerikkalaisten kärsivällisyys neekerien raakalaismaisuuden ja 

taloudellisen kaaoksen suhteen loppuu.  Miljoonat unkarilaiset, kroaatit, slove-

nialaiset, romanialaiset, puolalaiset ja jopa venäläiset ovat heräämässä juu-

talaisbakteeriin ja alkavat etsiä meiltä johtajuutta. 

Tulevat sukupolvet muistavat meidät myötätuntoisesti, ihaillen ja kateellisena.  

Myötätuntoa vaikean kulkumme vuoksi tietämättömyyden ja terrorin pimeän ajan 

läpi.  Ihailua rohkeudestamme ja päättäväisyydestämme puolustaa ihanteitamme 

ylivoimaisen vastustuksen edessä.  Kateus siitä, että meillä on tänä vaikeana aika-

na tilaisuus osoittaa kiistattomasti tahdonvoimamme ja uskollisuutemme rotu-

amme kohtaan ja saada näin ainutlaatuinen ja kunnioitettu asema kansallissosialis-

min historiassa. 

Me emme saa nähdä, mitä edessä on.  Mutta kun lähdimme tälle vallan-

kumoukselliselle matkalle, jokaiselle meistä annettiin voiton vaisto, jota kohti 

meidän on marssittava.  Meille vahtisanamme ovat: "Voitto tai kuolema!"  Liik-

keen voitto merkitsee valkoiselle rodullemme elämää; epäonnistumisemme (ja 

voimme epäonnistua vain, jos luovumme) merkitsee kansamme kuolemaa.  Mutta 

voitte olla varmoja: Aate, joka selviytyy toisen maailmansodan tuhoista, kestää 

varmasti nykyistä pimeää aikakautta kauemmin! 

  

Tulevaisuus: Vain valkoisille! 
  

Emme suinkaan ole yksin.  Katsokaa vain olkapäänne yli, niin näette massat 

White Power -paidoissaan.  Heidän takanaan ovat Rockwellin Stormtroopers.  

Kauempana takana ovat ne miljoonat eurooppalaiset, jotka taistelivat hakaristil-

ipun alla Pohjois-Afrikasta Stalingradiin.  Heidän takanaan ovat ruskeapaitaiset 

legioonalaiset, jotka voittivat kadut Führerilleen.  Me olemme tuon puolen vuo-

sisadan mittaisen marssin kärjessä.  Emme uskalla kompastua emmekä luovuttaa! 

Mitä sitten, jos miljoonia meistä on tapettu?  Liike rullaa edelleen eteenpäin, eikä 

mikään maailmassa ole pystynyt pysäyttämään sitä!  Mitä sitten, jos neekerit ja 

mulkut ovat mädättäneet kaupunkimme?  Sitä parempi, että voimme rakentaa uu-

sia ja kauniimpia tulevaisuudessa, joka on vain valkoisille!  Mitä sitten, jos olem-

me tehneet pahoja virheitä ja pahempia?  Olemme vain kuolevaisia ihmisiä, jotka 

pyrkivät yli-inhimilliseen! 

Lyhyessä historiassamme on ollut hienoja kulta-aikoja - Kolmas valtakunta, 

Rockwellin vuodet ja Chicagon voittokulku.  Niitä on tulossa lisää, ja ne ovat yhtä 

loistavia.  Täysin valkoinen planeetta kutsuu tulevalla vuosisadalla.  Suuria asioita 



on edessä - ei kaukana.  Alamme jo nyt nähdä ne soihtumme loisteessa.  Jonain 

päivänä on aika, jolloin meidän jälkeemme tulevat katsovat taaksepäin järk-

kymätöntä päättäväisyyttämme täysin valkoisen maapallon näköalapaikalta ja 

muistavat meidät syvällä kunnioituksella - "He olivat soihdunkantajia!" 



Median otteita 
  

Ystäviemme kehut antavat meille rohkaisua.  Vihollisiltamme saatu tunnustus 

on kuitenkin vielä vakuuttavampi todiste tehokkuudestamme.  Se on varmas-

ti aivan yhtä vilpitöntä, mutta vähemmän puolueellista eduksemme.  Ja siksi 

sitäkin vakuuttavampi! 

  

   "Hän painattaa avoimesti ja täysin viranomaisten häiritsemättä yli 20 000 kap-

paletta kiellettyä NS-Kampfruf-sanomalehteä joka toinen kuukausi ja salakuljettaa 

sen Saksaan. Hän valmistaa hakaristitarroja miljoonittain... 

   "Saksan perustuslakivaliokunnan mielestä Lauckin NSDAP on Saksan 

natsikentän tärkein fasististen julkaisujen toimittaja.  Gary Rex Lauck itse arvioi, 

että 95 prosenttia kaikesta äärioikeistolaisesta maanalaisesta kirjallisuudesta tulee 

häneltä.  Tonneittain hän toimittaa painotuotteita valtakunnan alueelle.  Lincolnin 

propagandamateriaalia yhdistettiin 72 väkivaltarikokseen pelkästään vuonna 

1992."" - Süddeutsche Zeitung Magazin, 4. maaliskuuta 1994. 

  

   "Saksassa (FBI:n johtaja) Freeh 

keskustelee siitä, miten pysäyttää 

propagandan, rahan - ja ehkä jopa 

puolisotilaallisen avun - virtaus 

amerikkalaisilta valkoisen ylivallan 

ryhmittymiltä saksalaisille 

uusnatseille ja skinheadeille...". 

   "Saksalaisten lainvalvontalähtei-

den mukaan Freeh keskustelee myös 

siitä, voidaanko salaliittolakeja käyt-

tää amerikkalaisia vastaan, jotka 

yrittävät rikkoa Saksan lakia sala-

kuljettamalla natsien salakuljetusta. 

   "Freeh tekee tästä matkansa 

pääteeman", lisäsi eräs korkea-

arvoinen amerikkalainen virkamies... 

   "FBI:llä on jo nyt Saksassa 

agentteja, jotka toimivat yhteyshen-

kilöinä esimerkiksi pankkiryöstöissä, 

järjestäytyneessä rikollisuudessa, sa-

lakuuntelussa ja äärioikeistolaisia ry-



hmiä maailmanlaajuisesti yhdistävien tietokonepostilaatikoiden kasvussa." - Chi-

cago Tribune, 27. kesäkuuta 1994 

  

   "Saksan liittovaltion poliisi vihjaa toimista Nebraskan Gary Lauckiavastaan..."  

   "FBI on sanonut tutkivansa yhtä korkean profiilin tapausta saksalaisilta saatu-

jen vihjeiden perusteella." Freeh ei kertonut tapauksen nimeä. 

   "Mutta Saksan liittovaltion rikospoliisin johtaja Hans-Ludwig Zachert kertoi 

lehdistötilaisuudessa, että ´Gary Lauck (Nebraskasta) on 1980-luvulta lähtien 

levittänyt Saksaan propagandaa, militanttia, äärioikeistolaisia lentolehtisiä, joissa 

on poleemisia tekstejä`...". 

   "Matkalla Berliiniin    antamassaan haastattelussa Freeh sanoi, että FBI voisi 

laillisesti antaa Saksan poliisille osoitteet, joihin vihamateriaalia lähetetään Yhdys-

valloista.  Tämä helpottaisi Saksan poliisin tekemiä takavarikkoja." - The Lincoln 

Star, 29. kesäkuuta 1994  

   

   "Mutta Saksan viranomaiset eivät voi tehdä juuri mitään Yhdysvalloissa asuvan 

Gary Lauckin suhteen - jonka (liittovaltion perustuslain suojeluviraston varapresi-

dentti) Frisch on tunnistanut Saksan uusnatsien suurimmaksi propagandan toimit-

tajaksi... 

   "Äärioikeistolaisuutta käsittelevässä näyttelyssä Frisch sanoi käyneensä 

'intensiivisiä keskusteluja' FBI:n kanssa Lauckista. 

   "He (FBI) korostavat, että sananvapaus on ehdoton oikeus Yhdysvalloissa, eikä 

häntä vastaan ole mahdollista ryhtyä oikeustoimiin", Frisch sanoi. 

   "Ainoa mahdollisuutemme on pysäyttää se.  Mutta hän (Lauck) ei laita kir-

jekuoriin palautusosoitetta, joten sitä on vaikea havaita.  Pystymme takavari-

koimaan osan, mutta valtavat määrät pääsevät läpi", Frisch sanoi." - The Lincoln 

Star, 21. helmikuuta 1995  

   



 


