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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILITET 
  

   Alla ursprungliga traditionella ordningar och kulturer (se tradition) är baserade 

på arvsrättens livslag och livets hierarkiska och därför ytterst "aristokratiska" 

grundprincip. Monarkins styrelseskick och generellt sett den biologiskt bästa - 

adeln - motsvarar detta! 

   Den europeiska dekadensen har dock förstört alla grunder för den traditionella 

ordningen och skapat dagens minusvärld, där det inte längre är bevarandet och 

utvecklingen av arter genom en äkta blod-, folk- och rasadel som råder, utan ett 

livsfientligt minusurval som råder. 

   Den gamla adeln i Europa och därmed den ariska rasen (se arisk) som helhet har 

också till övervägande del upplösts och gett efter för dekadens, vilket bevisades i 

Tyskland framför allt genom den höga andelen hög- och landsförräderi under 

andra världskriget. Med tanke på den rådande minusvärlden kan 

nationalsocialismen därför inte bygga på ruinerna av det gamla utan måste lägga 

nya grunder: Det nationalsocialistiska partiets kamp (se Nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet) skapar en ny militant, folk- och rasmedveten elit och säkrar dess 

herravälde genom Führerprincipen, först i partiet och efter revolutionen även i 

staten. Den medvetna och ständiga elitbildningen under kampens tid och 

uppbyggnaden av en nationalsocialistisk folkstat skapar således förutsättningar för 

en ny och sann adel i den nya ordningen. 

 

2 - PENSIONER 
  

   Nationalsocialismen bygger på arbetets etiska grund (se Etik och arbetarism) och 
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förverkligar därmed det populära talesättet: Den som inte arbetar skall inte äta! 

Således skapar den nationalsocialistiska folkstaten i framtiden (se Staten) rättvisa 

på grundval av jämlikhet i rättigheter och skyldigheter. 

   Men rättvisan omfattar också en ålderspension som motsvarar folkkamratens 

livsverk. Därför kräver det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram 

i punkt 15 en generös utökning av ålderspensionerna. På detta sätt uttrycker partiet 

sin utomordentliga respekt för livsgärningen hos människor som troget och 

pålitligt har uppfyllt sina arbetsskyldigheter under hela sitt vuxna liv. De drivs inte 

- som i kapitalismen - till samhällets utkant som improduktiva ätare, utan i den 

nationalsocialistiska folkstaten åtnjuter de en pensionering som präglas av 

samhällets respekt för deras livsverk och som kan ordnas utan ekonomiska 

bekymmer. Dagens pensionssystem är dödligt sjukt och orättvist. Det måste 

omorganiseras helt och hållet:  

   En rättvis och generös ålderspension måste utgå från principen att folkets kamrat 

med sin egen livsprestation också bestämmer storleken på sin ålderspension. - Ju 

    Michael Kühnen 
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bättre han har arbetat på sin plats och enligt sin förmåga, desto högre har hans 

inkomst varit. Denna inkomst ska betalas ut till honom efter hans pensionering 

från arbetslivet i full omfattning som pension vidare! Allt annat skulle vara 

orättvist, eftersom han skulle kunna förstå en minskning av sin inkomst endast 

som ett straff för åldrandets biologiska öde, vilket gör narr av varje känsla av 

rättvisa. 

   För ensamstående kvinnor i ålderdomen införs en generös folkpension som 

standardpension, vars belopp ökar med varje barn som kvinnan har fött och 

uppfostrat under sitt liv. Dessa barnpremier kommer också att betalas ut till varje 

kvinna som fortfarande lever med sin man i ålderdomen och därför inte har rätt till 

folkpension, men som ändå ska få ett erkännande för sina livsverk som mor (se 

även Moderskap).  

   Pensionerna betalas direkt från statsbudgeten. Den nationalsocialistiska 

folkstaten garanterar därmed att utbetalningarna är säkra och att de är tillräckliga. 

De nödvändiga medlen samlas in genom en pensionsskatt. - De vanliga 

löneavdragen för pensionsförsäkringar slopas. Det nya pensionssystemet innebär 

betydande bördor för Volksgemeinschaft, särskilt så länge som efterverkningarna 

av dagens sjunkande födelsetal fortsätter. Dessa bördor är dock en hedersplikt för 

folkgemenskapen och kommer att värderas därefter. 

 

3 - AMERIKANISM 

  

   Amerikanismen är den mest extrema manifestationen av den borgerligt-

materialistiska attityden till livet (se borgerlighet och materialism) och därmed 

huvudkraften bakom dagens dekadens. Detta är emellertid inte en naturlig 

förfallsprocess hos gammaldags folk, utan en målmedveten och kontrollerad 

utveckling med syfte att förstöra de vuxna folken och för att skapa en 

världsomspännande, lättstyrd och manipulerbar uniformsmänniska i en 

materialistisk världscivilisation. 

   Amerikanismens och den planerade världscivilisationens maktbärare är USA, 

vars förebild den ska formas efter. Amerikanismen är således den liberala 

kapitalismens andliga vapen och möjliggör en kulturell kolonialism av dess 

huvudmakt - USA - som utgör grogrunden för den us-amerikanska imperialismen. 

Amerikanismen vill i slutändan förvandla alla människor till avtrubbade 

masskonsumenter utan högre intressen och utan någon som helst anknytning till 

folk, ras, kultur och traditioner; den är således också en av flera manifestationer av 

internationalismen, som kulminerar i idén om "en enda värld", som endast kan 

uppnås genom världsherravälde. 

   Ursprungligen föddes den ur de amerikanska kapitalisternas vinstintresse och 
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drömde om en värld av manipulerade masskonsumenter, men denna specifikt 

amerikanska manifestation av materialism blev också mer och mer ett verktyg för 

sionismens yttersta mål i dess kamp för världsherravälde.  

   Medan andra former av internationalism i första hand använder tvångsmedel, 

söker amerikanismen folkets samtycke och medgivande, vars vilja den 

korrumperar genom att vädja till de lägsta instinkterna - besatthet, egoism, 

avundsjuka osv. - korrumperar. Amerikanismen är således folkens farligaste 

fiende, eftersom den förstör inte bara deras frihet utan också och först och främst 

deras själ och vilja. Dess motsvarighet på det politiska området är demokratin av 

västerländsk typ, där den kan utvecklas mest effektivt och ostört och där den kan 

utveckla och fullborda sitt förintelseverk. Den dekadens som amerikanismen har 

påskyndat till halsbrytande hastighet är därför inte ödesbestämd utan artificiellt 

framkallad. Här kommer alltså folkens naturliga vilja att överleva in och bekämpar 

amerikanismen genom en völkisk kulturrevolution. 

   Bäraren av den tyska kulturrevolutionen är Nya fronten, vars kamp mot 

amerikanismen utgör en väsentlig del av dess politiska taktik. Eftersom 
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amerikanismen sedan 1945/56 års JdF i Förbundsrepubliken Tyskland har kommit 

längst utanför USA och haft den mest förödande effekten, är kulturrevolutionen 

mot denna amerikanism också här viktigast och mest brådskande, om det tyska 

folket skall överleva! 
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 Kul under hakkorset 
  
Nationalsocialistisk aktivism har också sina ljusare stunder! Här är ett ut-
drag ur Gerhard Laucks broschyr "Kul under hakkorset". 
   

6. 
  
   Den nordligaste provinsen i Västtyskland är Schleswig-Holstein, vars invånare 
är kända för sina nationalistiska och nationalsocialistiska åsikter. Många vikingar 
bosatte sig där. Och många av de saxiska/tyska invasionerna av England kom 
därifrån. 
   De är en tuff ras. 
   En vän till mig, Uwe, var med i ett slagsmål med kommunister. En röd man 
slog honom i huvudet med en flaska (bakifrån).  Uwe vände sig långsamt om. 
Han skakade på huvudet så att glasfragmenten flög ut ur hans korta hår. Sedan 
tog han tag i den röda och slog honom medvetslös med ett enda slag. 
   Efter att ha avslutat den lilla uppgiften fortsatte han att slåss mot de andra röda. 
   Du kan inte hålla en bra man nere. 
  

  
7. 

  
   Min kamrat Bob och jag hade länge beklagat att FBI aldrig hade skickat en 
vacker kvinnlig agent för att förföra oss för att få information. Vi skulle gärna ha 
samarbetat (åtminstone under den första halvan). 
   En dag gick vår önskan äntligen i uppfyllelse... nästan. 
   En attraktiv ung blond kvinnlig FBI-agent kom till dörren. Tyvärr var jag inte 
hemma! 
   Istället var det min flickvän som öppnade dörren. Av en slump hade hon en kha-
kiblus med axelband och khakibyxor på sig. Hennes kläder såg ut som en uniform 
från NS:s kvinnliga hjälporganisation! Det var bara hakkorsarmbandet som sak-
nades. 
   Från och med den dagen insisterade jag på att FBI nu hade bevis för att hon var 
den verkliga hjärnan bakom den lokala naziströrelsen, inte jag. 
   Dessutom vet alla att kvinnan är den dödligaste av arterna.  
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