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 Den här artikeln har skrivits av en av våra italienska medarbetare. 
  
   Om jag i dag skulle få frågan om 
exakt vilket ögonblick jag blev en sann 
nationalsocialist skulle jag säkert bli 
förbryllad.  Svaret är att jag egentligen 
inte kan svara på den frågan.  Att bli 
nationalsocialist under 1900- och 2000-
talet är inte något man vanligtvis gör 
över en natt.  Så enkelt är det.  Eller 
bättre sagt, så komplicerat som det är. 
   Var och en av oss vita män som 
föddes under den andra delen av det 
"korta århundradet" kom till denna värld 
med två ursprungliga synder.  Den som 
alla har en biblisk tradition och den 
andra, som bara vita människor har, 
nämligen att vara vita.  
   Den "skam" som vi föds med och som 
vi vänjer oss vid sedan våra första 
levnadsår styr och villkorar våra liv i 
varje social interaktion, och den utgör 
en central del av vår utbildning.  Vi får 
lära oss att vita människor är dåliga, att 
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det är fel och löjligt att vara stolt över vårt kulturella arv och att 
nationalsocialismen är den värsta ideologin och politiska visionen av alla.  Vi blir 
vana vid att frukta själva orden.  
   Hur kommer det sig då att så många av oss motstår skammen med en så effektiv 
hjärntvätt och visar sig vara nationalsocialister?  Vad är det som gör skillnaden?  
När händer det att vi bestämmer oss för att stå upp för våra rättigheter? 
   Naturligtvis har varje nationalsocialist sin egen historia att berätta, men jag 
vågar påstå att vi alla hade svåra tider att hantera på vägen.  Det är svårt att vara 
nationalsocialist nuförtiden, och även om jag personligen anser att kampen är den 
bästa träningen för att vinna, så hindrar den fortfarande många bra män från att 
ansluta sig till våra led.  
   Det här är en berättelse om inspiration. 
   Om man skulle fråga mig med en pistol mot huvudet vad som var mitt ögonblick 
då jag inte kunde vända tillbaka, skulle jag förmodligen säga att det var den dag då 
jag såg Riefenstahls mästerverk "Triumph of the Will".  Den allra sista scenen är 
det berömda tal som Adolf Hitler höll vid avslutningen av den sjätte 
nationalsocialistiska partikongressen den 8 september 1934 i Nürnberg.  En 
skriftlig utskrift kommer inte att göra rättvisa åt den inverkan som ett sådant tal 
kan ha på någon som följer vägen till NS, utan jag ska bara anteckna några 
intryck. 
  
   "Den sjätte partidagen går mot sitt slut.  Vad miljontals tyskar utanför våra led 
helt enkelt kan ha bedömt som en imponerande uppvisning av politisk makt var 
oändligt mycket mer för hundratusentals kämpar; det stora personliga, politiska 
och andliga mötet mellan gamla kämpar och stridskamrater. Och kanske tänkte 
många av dem, trots den spektakulära kraftfullheten i denna imponerande 
genomgång av partiets arméer, med vemod tillbaka till den tid då det var svårt att 
vara nationalsocialist." 
  
   Låter bekant, eller hur?  Det är i dessa dagar som det är svårt att vara 
nationalsocialist.  Inte undra på att man här kan höra känslan i Führerns röst.  Det 
är samma kamp om och om igen, eller hur?  
  
    För när vårt parti bara bestod av sju personer formulerade det redan två 
principer: det ville vara ett verkligt ideologiskt parti, och det ville kompromisslöst 
ha ensam och absolut makt i Tyskland. 
   Som parti måste vi förbli en minoritet, eftersom vi mobiliserade de mest 
värdefulla elementen av kamp och uppoffring i nationen, och de är aldrig en 
majoritet utan alltid en minoritet.  Och eftersom den tyska nationens bästa rasliga 
beståndsdel stolt, självsäkert, modigt och djärvt krävde ledarskap för riket och 
folket, följde folket i allt större utsträckning dess ledarskap och underordnade sig 
det. 
   Det tyska folket är lyckligt medvetet om att den eviga flykten av sken har ersatts 



av en stabil stolpe, som med sinne för och vetskap om att den representerar det 
allra bästa tyska blodet, har tagit sig upp till nationens ledarskap och är fast 
besluten att behålla detta ledarskap, utöva det och aldrig ge upp det igen.  Det 
kommer alltid att finnas endast en del av ett folk som verkligen är aktiva 
kämpar, och av dem krävs mer än av miljontals andra människor.  För dem 
räcker det inte med att bara säga: "Jag tror", utan de svär en ed: "Jag ska 
kämpa! " 
  
   Där är den.  Det kan anses vara det ögonblick då jag kände att jag behövde vara 
med i det segmentet. Det var då min kamp började. 
  
   Partiet kommer alltid att vara det tyska folkets ledarreservoar, oföränderligt i 
sina läror, hårt som stål i sin organisation, smidigt och anpassningsbart i sin 
taktik och i sin totala framtoning en manifestation av nationens anda.  Återigen 
måste det vara så att alla anständiga tyskar blir nationalsocialister.  Endast de 
bästa nationalsocialisterna blir partimedlemmar. 
   Tidigare såg våra motståndare till att vår rörelse genom förbud och förföljelse 
regelbundet rensades från det ljusa agnarna som började sätta sig i den.  Nu 
måste vi själva utöva selektivitet och utvisa det som visat sig vara ruttet och därför 
inte tillhöra vårt slag.  Det är vår önskan och avsikt att denna stat och detta rike 
skall bestå under de kommande årtusendena.  Vi kan glädja oss åt att veta att 
framtiden helt och hållet tillhör oss. 
   Medan de äldre generationerna kanske fortfarande tvekar, är ungdomarna 
svurna till oss och ges till oss, med kropp och själ.  Endast om vi i partiet 
förverkligar nationalsocialismens yttersta väsen och idé genom allas 
gemensamma ansträngningar kommer den för alltid och oförstörbart att vara det 
tyska folkets och den tyska nationens egendom.  Då kommer vår nations gamla 
och stolta väpnade armé att få sällskap av partiets inte mindre traditionsbundna 
ledarskap, och tillsammans kommer dessa två inrättningar att forma och befästa 
det tyska folket och på sina axlar bära den tyska staten och det tyska riket. 
   Vid denna tidpunkt börjar tiotusentals partikamrater lämna staden.  Medan 
vissa fortfarande minns, gör sig andra redo för nästa upprop, och alltid kommer 
människor att komma och gå, och alltid kommer de att gripas på nytt, glädjas och 
inspireras, för idén och rörelsen är uttryck för vårt folks liv och därför symboler 
för evigheten. 
   Länge leve den nationalsocialistiska rörelsen. Länge leve Tyskland! 
  
   Känns det inte som om vi utkämpar samma kamp om och om igen?  Ska vi vara 
stolta över att vara hedrade över att känna oss så nära de hjältar som visade oss 
vägen till den rätta världsordningen? En sak är säker: vägen är fortfarande 
utstakad, det är upp till oss att inte tappa spåret. 



Freds odyssé 
 

Del 2 
  

Mitt nya hem 
 

Jag hade tur! 
 
Mitt nya hem var inte så illa.  
 
Bortsett från bristen på fönster. (Jag saknade verkligen inte TV och Internet.) 
 
Personalen var artig och professionell. Fysiskt attraktiva människor. Särskilt 
damerna! 
 
Maten var god. En blandning av bondfru och tysk matlagning. Mycket kött och 
färska grönsaker från trädgården. Till och med hembakat bröd och kakor. 
 
Hundar, katter och andra djur strövade omkring i korridorerna. "Extra säkerhet." 
 
Försökte de hålla oss IN? Eller någon annan utanför? 
 
Ibland såg jag Helga eskortera en äldre man till en dörr med skylten "Eintritt 
verboten!". De försvann i timmar.  
 
Ryktet gick att den gamle killen fick besöka staden. Men bara med en eskort. Jag 
vet inte varför. Kanske var han senil. Ibland gick han vilse och gick vilse. 
 
Jag var faktiskt lite avundsjuk på honom, eftersom han fick tillbringa så mycket 
tid med Helga. Även om han uppenbarligen var för gammal för att utnyttja detta 
gyllene tillfälle fullt ut. 
 
Det fanns också andra utgångar som var märkta med "Ausgang". Dessa underjor-
diska tunnlar ledde till små byggnader som var förklädda till oanvända utedass 
som låg utspridda över prärien. 




