
Vi är fackeldragare! 
  

Denna artikel av A. V. Schaerffenberg publicerades ursprungligen i THE 

NEW ORDER #94. 

  

På 1920-talet skapade Adolf Hitler 

nationalsocialismens vita folkrörelse, 

som växte till historiens mäktigaste 

ideologiska fenomen.  På 1930-talet 

ledde han den till politisk makt och 

upprättade den moderna världens 

första vita rasstat.  På 1940-talet gick 

nationalsocialisterna till sista skottet 

mot de av judar sponsrade krafterna i 

den västerländska kapitalismen och 

den österländska kommunismen.  På 

1950-talet återplanterade George Lin-

coln Rockwell hakkorset i Amerika 

och hissade det till sin första framgång 

efter kriget på 1960-talet.  På 1970-

talet återhämtade sig rörelsen från 

mordet på honom, genomförde mas-

saktioner i en hittills oöverträffad ska-

la och vann världsrykte.  På 1980-talet 

kollapsade rörelsen praktiskt taget på 

grund av mänskliga brister, subversion 

och internt kaos, men räddades av den 
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ihärdiga NSDAP/AO:s engelskspråkiga tidning The New Order, som klarade stor-

men och blev ett fast bålverk kring vilket gamla kamrater och nya kamrater kunde 

samlas.  I början av 1990-talet håller nationalsocialismen på att återigen hävda sig 

på internationell nivå, med stora, outnyttjade stödområden som öppnar sig i 

Östeuropa. 

Detta är i ett nötskal den nationalsocialistiska rörelsens historia.  Ingen individ 

som råkade leva vid en viss tidpunkt i dess utveckling kunde ha gissat vilka 

omvälvande händelser som skulle komma, både goda och onda.  En provinsiell 

bayerska som anslöt sig till Adolf Hitler 1921 hade aldrig kunnat drömma om att 

Tyskland, som trampades ner efter första världskriget, bara tjugo år senare skulle 

leda den europeiska kontinenten i ett korståg mot Sovjetryssland.  I och med kom-

mendörkapten Rockwells död tycktes varje hopp om att återvinna de vita massor 

han nådde vara förlorat för alltid, men några år senare återvände de för att heja på 

oss, och det i ännu större antal.  För alla som stod bland folkmassorna med White 

Power t-shirts verkade den slutgiltiga segern bara vara en tidsfråga.  Men så skulle 

det inte vara.  Och rörelsen genomgick ett långt decennium av överlevnad, som 

mest lystes upp av The Orders underjordiska strider i mitten av 1980-talet.  Nu 

finns det ljus vid horisonten, och vår sak tar fart igen. 

  

Vad vår kamp verkligen betyder 
  

Vårt eget förflutna lär oss 1) att ingen kan förutse vad som väntar och 2) att varje 

generation har sin egen uppgift att uppfylla. 

   De tyska brunskjortorna på 1920-talet, de internationella S.S.-avdelningarna un-

der andra världskriget, Commander Rockwells Stormtroopers och Marquette Parks 

folkmassor i White Power-skjortor kämpade alla för samma mål - den vita segern.  

Och var och en uppnådde en del av den slutliga triumf som de bidrog till att göra 

möjlig i framtiden.  Endast de specifika uppgifter de fick för att uppnå denna seger 

var olika.  De bruna tröjorna gjorde det möjligt för deras ledare att bli valda.  De 

europeiska S.S.-männen försvarade civilisationen med väpnat motstånd.  Rock-

wells stormtrupper gjorde hans offentliga tal möjliga.  Aktivister i White Power-

tröjor kämpade för sina familjer och sitt samhälle mot negerinvasionen.  Vad är då 

vår uppgift?  Hur ska vi arbeta för den vita segern? 

  

Vi är generationen fackeltågsbärare 
  

Detta innebär att det är vår uppgift att hålla den nationalsocialistiska idén vid liv 

inför nästa fas som snart kommer, när massorna av vårt folk återigen kommer att 



vara mottagliga för idén om den vita segern.  Den tiden är precis runt hörnet, när 

amerikanerna når slutet på sitt tålamod med negerviljan och det ekonomiska 

kaoset.  Miljoner ungrare, kroater, slovener, rumäner, polacker och till och med 

ryssar håller på att vakna upp till den judiska bacillen och börjar se till att vi tar 

ledarskap. 

Framtida generationer kommer att minnas oss med medkänsla, beundran och 

avund.  Medkänsla för vår svåra resa genom en mörk tidsålder av okunskap och 

terror.  Beundran för vårt mod och vår beslutsamhet att upprätthålla våra ideal 

trots överväldigande motstånd.  Avundsjuka för den möjlighet vi har i denna svåra 

tid att obestridligen bevisa vår viljestyrka och vår lojalitet mot vår ras, och på så 

sätt skaffa oss en unik och vördnadsvärd plats i nationalsocialismens historia. 

Vi får inte se vad som ligger framför oss.  Men när vi gav oss ut på detta revolu-

tionära uppdrag fick var och en av oss en instinkt för seger som vi måste mar-

schera mot.  För oss är våra ord för att vakta vakten: "Seger eller död!"  Rörelsens 

seger innebär liv för vår vita ras; vårt misslyckande (och vi kan bara misslyckas 

om vi ger upp) innebär vårt folks död.  Men ni kan vara säkra på det: En idé som 

kan överleva andra världskrigets förödelse kommer säkerligen att överleva den 

nuvarande mörka tidsåldern! 

  

Framtiden: Endast för vita! 
  

Vi är inte alls ensamma.  Det räcker med att titta över axeln för att se massorna i 

sina White Power-t-shirts.  Bakom dem finns Rockwells stormtrupper.  Längre bak 

finns de miljontals européer som kämpade under hakkorsets rasstandard från Nor-

dafrika till Stalingrad.  Bakom dem finns de legionärer i brunskjorta som vann ga-

torna för sin Führer.  Vi står i spetsen för denna halvsekellånga marsch.  Vi vågar 

inte snubbla eller ge upp! 

Vad spelar det för roll om miljontals av oss har dödats?  Rörelsen rullar fort-

farande framåt och ingenting på jorden har kunnat stoppa den!  Vad spelar det för 

roll om niggrer och spikingar har förruttnat våra städer?  Desto bättre att bygga 

nya och vackrare i en framtid för enbart vita!  Så vad gör det om vi har gjort stora 

misstag och värre?  Vi är bara dödliga människor som strävar efter det över-

mänskliga! 

Vi har haft underbara guldåldrar i vår korta historia - Tredje riket, Rockwell-åren 

och triumferna i Chicago.  Det kommer att komma fler, och de kommer inte att va-

ra mindre fantastiska.  En helt vit planet lockar under det kommande århundradet.  

Stora saker ligger framför oss - inte långt borta.  Vi börjar redan nu se dem i skenet 

av vår fackla.  Tiden kommer en dag att vara nära när de som kommer efter oss 

kommer att se tillbaka på vår orubbliga beslutsamhet från en helt vit jords utsik-



tspunkt och minnas oss med djupaste respekt - "De var fackeltågsbärarna!" 



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 överty-

gande! 

  

   "Öppet och helt ostört av myndigheterna trycker han mer än 20 000 exemplar 

av den förbjudna tidningen NS-Kampfruf varannan månad och smugglar in den till 

Tyskland. Han tillverkar hakkorsdekaler i miljontals exemplar ... 

   "Enligt det tyska författningsskyddet är Laucks NSDAP den viktigaste 

leverantören av fascistiska publikationer till den tyska nazistiska scenen.  Gary 

Rex Lauck själv uppskattar att 95 procent av all högerextremistisk underjordisk 

litteratur kommer från honom.  I tonvis får han in trycksaker till rikets territorium.  

Propagandamaterial från Lincoln kopplades samman med 72 våldsbrott bara under 

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

  

   "I Tyskland kommer (FBI-chefen) 

Freeh att diskutera hur man kan stop-

pa flödet av propaganda, pengar - och 

kanske till och med paramilitär hjälp 

- från amerikanska vita suprema-

cistgrupper till tyska nynazister och 

skinheads.... 

   "Enligt tyska brottsbekämpande 

källor kommer Freeh också att 

diskutera om konspirationslagar kan 

användas mot amerikaner som 

försöker bryta mot tysk lag genom att 

smuggla nazistiskt smuggelgods. 

   "Freeh kommer att göra detta till 

ett viktigt tema under sin resa", til-

lade en högt uppsatt amerikansk 

tjänsteman... 

   "FBI har redan agenter station-

erade i Tyskland för att samarbeta i 

frågor som bankrån, organiserad 

brottslighet, avlyssning och ökningen 



av datorbrevlådor som länkar samman högerextrema grupper över hela världen." - 

Chicago Tribune, 27 juni 1994 

  

   "Tysk federal polis antyder åtgärder mot Nebraskanaren Gary Lauck..."  

   "FBI har sagt att man utreder ett högprofilerat fall 'baserat på ledtrådar från 

tyskarna'.Freeh har inte identifierat fallet. 

   "Men Hans-Ludwig Zachert, chef för den tyska federala kriminalpolisen, berät-

tade på presskonferensen att 'Gary Lauck (från Nebraska) sedan 1980-talet har 

spridit propaganda till Tyskland, en militant, extremistisk broschyr med polemiska 

texter'... 

   "I en intervju på väg till Berlin sade Freeh att FBI kanske lagligt kan ge den 

tyska polisen adresserna till vilka hatmaterial skickas från USA.  Detta skulle un-

derlätta den tyska polisens beslag." - The Lincoln Star, 29 juni 1994  

   

   "Men de tyska myndigheterna kan inte göra mycket åt Gary Lauck, som är 

bosatt i USA och som av (vice ordförande för det federala kontoret för skydd av 

konstitutionen) Frisch har identifierats som den största leverantören av propaganda 

till tyska nynazister... 

   "Vid en utställning om extremism sade Frisch att han har haft 'intensiva samtal' 

med FBI om Lauck. 

   "De (FBI) påpekar att yttrandefriheten är en absolut rättighet i USA och att det 

inte finns någon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot honom", sade Frisch. 

   "Vår enda chans är att fånga upp den.  Men han (Lauck) skriver ingen retura-

dress på kuvertet, så det är svårt att upptäcka det.  Vi kan konfiskera en del, men 

stora mängder kommer igenom", sade Frisch. - The Lincoln Star, 21 februari 1995  



 


