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Kampen fortsätter! 
  

   Åtta decennier efter Wehrmachts kapitulation den 8 maj 1945 är den na-

tionalsocialistiska rörelsen efter kriget starkare än någonsin, inte bara i 

Tyskland utan i hela Europa. 

   Decennier av massmord, fördrivning, förföljelse och förtal har inte räckt 

för att förstöra fröet till den briljanta idén från vår mycket älskade Führer 

Adolf Hitler. 

   Alla nationalsocialister och andra rasmedvetna landsmän och rasfränder 

kämpar sida vid sida för att bevara vårt vita folk. 

   Rörelsen har visserligen blivit 

starkare, men risken för biologisk 

folkdöd är också mycket större idag 

än tidigare. 

   Den desperata fienden håller på att 

begå folkmord på alla vita människor. 

Hans medel är invandring av icke-

vita, kulturförvrängning och 

rasblandning.  

   Oavsett om det är "lagligt" eller 

"olagligt", om det är i valkamp eller 

gatustrider, om det är beväpnat med 

propagandamaterial eller på ett slag-

fält av annat slag: varje nationalso-

cialist måste göra sin plikt! 
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 Pelarna i NSDAP/AO 
  

Högsta prioritet! 
  

   Det primära målet är den vita rasens överlevnad och våra individuella vita 

"folk" eller "nationaliteter"!!! 

   Allt annat är sekundärt! Ideologiska, taktiska och etniska meningsskiljaktigheter 

får inte tillåtas störa det primära målet! 

  

NSDAP/AO:s roll 
  

   Den minsta cellen i NS-rörelsen är den enskilda nationalsocialisten. Så länge det 

finns en enda nationalsocialist någonstans i världen fortsätter kampen! 

   Observera: Det räcker inte med enbart "Stillsittande liv"! "Kämpar fortfarande" 

är nödvändigt! 

   Varje äkta nationalsocialist gör något för att på något sätt främja rörelsen! Att 

bara "tro" eller "studera" är inte handling! Den som inte vet detta och agerar 

därefter är ingen nationalsocialist alls. (Även om han kan citera Mein Kampf 

bakifrån och framifrån ur minnet på hebreiska!) 

   Två nationalsocialister - även om de arbetar helt oberoende av varandra och inte 

känner till varandras existens - är dubbelt så starka som en enda... 

...men om de arbetar tillsammans är de inte bara dubbelt så starka, utan fyra 

gånger så starka. 

   Tio nationalsocialister - eller NSorganisationer (!) - även om de arbetar helt 

oberoende av varandra och knappt känner till varandras existens - är tio gånger så 

starka som en enda... 

...men om de arbetar tillsammans - optimalt koordinerade - är de inte bara tio 

gånger så starka, utan hundra gånger så starka! 

   Här ligger NSDAP/AO:s betydelse. Den ersätter varken den enskilda nation-

alsocialisten eller den enskilda NSorganisationen. - Den kompletterar dem. 

NSDAP/AO multiplicerar deras effektivitet tack vare sin nyckelroll på interna-

tionell nivå! 

 

Den globala nationalsocialistiska familjen 
  

   Den nationalsocialistiska rörelsen är en global familj. Denna familj består av 

många organisationer och individer. Ingen organisation eller individ är mer än en 
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liten del av denna familj. 

   Det fanns en tid då till och med stora organisationsledare vägrade att acceptera 

denna grundläggande sanning. De betraktade sin egen organisation som centrum 

för NS universum... som NS-rörelsens hjärta, sinne och själ... som den enda arvta-

garen till Adolf Hitlers arv! 

   Vissa av dem förbjöd sina medlemmar att gå med i andra organisationer. Vissa 

krävde inte bara exklusiv lojalitet utan kallade sina "konkurrenter" för "partiets 

fiender". 

   Observera: Jag kommer inte att nämna några namn! Detta handlar inte om att 

öppna gamla sår. Jag vill helt enkelt förbereda nya människor om de skulle snub-

bla över några ruttnande kroppsdelar eller oexploderade landminor som finns kvar 

från de gamla inbördeskrig som gjorde så stor skada på rörelsen när jag var ung. 

Förhoppningsvis kommer de att lära sig av våra misstag! Inte upprepa dem! 

   Så här ser jag på min egen situation: 

 

   NSDAP/AO existerar inte för att tjäna mig. Jag existerar för att tjäna NSDAP/

AO ... NS-rörelsen existerar inte för att tjäna NSDAP/AO. NSDAP/AO existerar 

för att tjäna NS-rörelsen ... Den vita rasen existerar inte för att tjäna NS-rörelsen. 

NS-rörelsen existerar för att tjäna den vita rasen. 

 

   Om du håller med om det här tillvägagångssättet kan du kolla in oss. Om inte, 

kolla in en annan organisation.  

  

Ryggraden i NS-rörelsen: Våra kadrer 
  

   Varken NS:s ledare eller NS:s organi-

sation är ryggraden i den nationalsocial-

istiska rörelsen. Det är kadrerna som är 

rörelsens ryggrad! 

   Kadrerna har formats under åratal av 

intensiv politisk kamp. De bär ärren och 

har erfarenheten. Deras kunskap och sa-

marbete är helt avgörande i denna 

kamp!  

   Ibland kan förhållandet mellan kadern 

och "organisationsledaren" liknas vid 

förhållandet mellan en erfaren sergeant 

och en grön ung löjtnant som just kom-

mit från akademin.  
Gerhard Lauck 
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   Mitt råd som "högre officer" i rörelsen till mina yngre kollegor i 

"befälsställning" är följande: Lyssna på din sergeant! 

  

Mina förebilder 
  

   Mina förebilder var mina lärare, medarbetare och kamrater! 

   De var delvis män som hade deltagit i första världskriget, den (första) kampperi-

oden, andra världskriget och den (andra) kampperioden efter 1945! Därav delvis 

rikstyskar och emigranter... Men de var också delvis gamla medkämpar från Ger-

man-American Bund. 

   Vi nationalsocialister i efterkrigsgenerationen har inte upplevt och utstått något 

jämförbart! Vi måste böja våra huvuden i vördnad inför dem! 

   Det enda vi har att klaga på är att vi inte fick uppleva Führern och Tredje riket! 

   Förlusten av en efterkrigsorganisation eller organisationsledare kan vara mycket 

smärtsam och nedslående för USA, men i jämförelse med deras väg av lidande, 

uppoffring och ståndaktighet är det en bagatell!  

   Vi måste visa att vi är värdiga dem - och de miljontals fallna! Det finns bara ett 

sätt att göra detta: Att kämpa till sista andetaget! 

  

Det gamla gardet 
  

   Dagens Old Guard består till största delen av NS-ledare från min efterkrigsgen-

eration. De kännetecknas av årtionden av aktivism och (i Tyskland) i de flesta fall 

även flera år av politiskt fängelse. 

   Ändå anser vi att vi i bästa fall är svaga kopior av kamraterna i krigsgenera-

tionen, våra egna mentorer.  

   Vi finner det nästan skamligt att de unga kamraterna, vars uppfostrare vi måste 

vara, tyvärr måste stå ut med så usla förebilder - i jämförelse med våra uppfostra-

re och förebilder - nämligen med oss.   

   Ingen protest! Minimikravet för att fullgöra sin plikt är att kämpa till döden! 

Den som fortfarande lever har ännu inte uppnått detta minimikrav och har ingen 

rätt att låta sig förhärligas alltför mycket! (För kommande generationer av NS-

kämpar bör detta inte verka som en vacker formulering, utan snarare som något 

som är självklart!) 

   Våra efterföljare måste definitivt bli bättre nationalsocialister än vi! - Annars 

kommer rörelsen inte att förfoga över det värdefulla mänskliga material som 

krävs för att den historiska uppgiften ska kunna fullgöras! 

   Deras efterträdare måste fortsätta denna högre karaktärsutveckling!  

   Det är bra med motiverad uppskattning och erkännande. Ja, de är användbara 
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för rörelsens historia och för utbildning av ungdomar. Men inte när de är över-

drivna. 

   Våra alltför mänskliga brister ska inte hållas hemliga! För det första för den his-

toriska sanningens skull ... för det andra för en framgångsrik praktik ... och för det 

tredje för ungdomens utbildning. 

   Den som kämpar ärligt, lojalt, modigt och ihärdigt behöver inte oroa sig för sin 

heder och "berömmelse efter döden".  

   Hans eviga liv är förkroppsligat i hans barns blod och hans arv i andan hos 

kommande generationer av NS kamrater! 

  

Gerhard Lauck 
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Niels Mandell ur tiden 
 

Det kom redaktionen till kännedom, att den gamle nationalistiske 

kämpen Niels Mandell gått ur tiden. 75 år gammal. Kamrat Mandell 

fick redan 1967, kontakt med Nordiska Rikspartiet, då han bodde i Fin-

land, och flyttade sedermera till Sverige, och blev aktiv inom Nordiska 

Rikspartiet. Ofta kunde man se kamrat i Centrala Stockholm,med NRP 

kamrater, sälja Nordiska Rikspartiets officiella organ, Nordisk Kamp, 

som var vid 1960-1970-talen, Sveriges enda tryckningsbojkottade na-

tionella tidning, sen det socialdemokratiska  fackförbundet Typo-

graferna, bojkottade tryckningen av Nordisk Kamp i början av 1960-

talet. Kamrat Mandell kom sedermera till Bevara Sverige Svensk som 

blev Sverigedemokraterna, och deltog i uppbyggnaden av SD. Mandell 

var också grafisk expert, och tillverkade många av SD:s klistermärken 

och affischer under SD:s första uppbyggnadstid.  Det är alltid vemodigt 

och beklagligt när gamla kämpar bänkar sig i Valhall, och såväl 

solhjulsfanan som den svenska fanan sänks nu när kamrat Mandell ej 

längre finns bland oss:Kamrat Mandell - Närvarande! 
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