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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

39 - ALLMÄN BUDGETPOST 
  
   Nya frontens allmänna linje ersätter NSDAP:s (Nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiets) partilinje under hela den tid som nazistförbudet varar. 
   Partiet i nationalsocialismen förkroppsligar folkets organiserade vilja att leva 
och är dess bärare av viljan på vägen mot den nya ordningen (se Vilja). För detta 
ändamål utsätter det sina partimedlemmar för en gemensam politisk viljebildning. 
Denna viljebildning, som organiseras av partiet, inkräktar inte på 
nationalsocialistens inre frihet, utan binder honom till den disciplin som är 
nödvändig för att leda revolutionen till seger. Den konkretiseras i partilinjen: 
  
ENDAST DE SOM UNDERORDNAR SIG PARTILINJEN KAN VARA 
PARTIMEDLEMMAR! 
  
   Partilinjen omfattar den bindande tolkningen av partiprogrammet, presentationen 
av partiets historia, grunderna för förståelsen av den nationalsocialistiska 
världsåskådningen och livshållningen och slutligen definitionen av partiets strategi 
och taktik i kampen för makten och, efter maktövertagandet, i kampen för att 
bygga upp den nya ordningen. Eftersom en nationalsocialistisk revolution är 
omöjlig utan partiet och den partilinje som det genomdriver, måste 
nationalsocialisterna, där det inte finns något nationalsocialistiskt parti eller där 
det är förbjudet, organisera sig för att skapa ett parti.  
   Denna uppgift har tagits över av Nya fronten i Tyskland. Den organiserade 
kampen för att grunda ett parti kräver också en bindande politisk linje, i detta fall 
Nya Frontens allmänna linje. Denna klargör samma frågor som den framtida 
partilinjen, hävdar sig militant och gör det därmed möjligt för de organiserade 
nationalsocialisterna - att bilda en disciplinerad vilja med målet att bygga det 
nationalsocialistiska partiet. 

#1042                                                                                                                                   05.03.2023 (134) 



2 

   Denna allmänna linje måste naturligtvis bekräftas av den senare legitima 
partiledningen, det vill säga den är bara giltig för tillfället. Därför förväntar sig 
Nya fronten stöd från alla sanna, dvs. välmenande, nationalsocialister i deras kamp 
för återupprättandet av NSDAP, även om de inte håller med om den allmänna 
linjen i frågor som program, historisk förståelse och ideologisk definition. Nya 
frontens allmänna linje är därför tydligt inriktad på strategi och taktik.  
   Nya frontens allmänna linje uttrycks i ledningens praktiska order och i de 
teoretiska förklaringarna i dess politiska lexikon. 
  

40 - TYSKLAND 
  
   De germanska folken utgör kärnan i den ariska rasen (se arier). De representerar 
en av deras fyra folkfamiljer (tillsammans med romarna, slaverna och de 
östindoeuropeiska folken) och bosätter sig i Europa, särskilt i kontinentens 
centrum och norr. De germanska folken tillhör rasmässigt den nordiska 
människotypen av arisk typ och är historiskt sett arvtagare till den romerska 
kejsaridén och sedan Roms fall de främsta etniska bärarna av imperiet.  
   Det viktigaste folket i den germanska folkfamiljen är tyskarna (se Tyskland). 
Följaktligen är den ursprungliga nationalsocialismen en skapelse av nordiskt-
germanskt-germanska tankar och känslor och riktade sig ursprungligen 
uteslutande till denna typ av folk. Det tyska riket skulle först bli det stortyska och 
slutligen det storgermanska riket och omfatta alla bärare av nordiskt-germanskt 
blod. 
   Den nya generationens nationalsocialism är trogen denna storgermanska strävan 
och kämpar också för en förening av alla germanska folk i Europa inom ramen för 
en germansk federation och som en del av det fjärde riket.  
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   På grund av de historiska resultaten och konsekvenserna av andra världskriget, 
som äventyrar hela den ariska rasens överlevnad och kräver dess frivilliga enhet, 
ser sig nationalsocialismen idag som den ariska rasens organiserade vilja att leva 
som helhet, som vill forma alla vita folk. Bärare av denna vilja hos folken är deras 
respektive nationalsocialistiska partier (se även Nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet). Men denna omfattande skyldighet för den politiska kampen för 
bevarandet och utvecklingen av den ariska rasens art kommer alltid att innefatta 
uppgiften att säkra den nordisk-germanska människosläktets överlevnad och högre 
utveckling i enlighet med arten och naturen. 
   De nationalsocialister som är förenade i Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 
Front är först tyskar, sedan germanska, sedan europeiska och slutligen vita. 
  

41 - MINDED 
  
   Under de förhållanden som råder i en demokrati av västerländsk typ använder 
det nationalsocialistiska partiet den lagliga revolutionens taktik. Det vill säga, det 
försöker ta makten genom att övertyga majoriteten av folket och inom ramen för 
den befintliga konstitutionen.  
   Detta görs inte av opportunism, får inte leda till en intern anpassning till det 
härskande systemet och innebär inte ett förräderi mot revolutionen. Snarare är det 
en konsekvens av insikten att nationalsocialismens mål - Volksgemeinschaft som 
grund för den nya ordningen - inte kan uppnås mot folkmassan, utan endast med 
dess samtycke. Därför kan det nationalsocialistiska partiet använda sig av 
demokratins formella mekanismer utan att förråda revolutionen. 
   Naturligtvis är det styrande systemet också medvetet om att respektera 
demokratiska formaliteter inte innebär att erkänna dem och att revolutionen ligger 
vid vägs ände. Det är därför som det nationalsocialistiska partiet förföljs alltmer 
även i en demokrati. Detta gäller särskilt i Förbundsrepubliken Tyskland, som bara 
till det yttre är en demokrati av västerländsk typ, men som i själva verket är en 
halvkolonial enhet under USA:s och sionismens kontroll, ett i huvudsak icke-
sovralt ockupationsområde (se även suveränitet). 
   Detta förklarar den särskilt hårda förföljelsen av den völkiska frihetsviljan i 
Förbundsrepubliken Tyskland - och därmed förbudet mot det nationalsocialistiska 
tyska arbetarpartiet. Men även under dessa förhållanden utnyttjar Nya fronten den 
formella demokratins spelrum. Den utsätter medvetet sina ledare, kadrer och 
medlemmar för politisk förföljelse, till och med till fängelse, och ser detta som en 
del av sin strategi: 
  
Nya fronten ser inte fängslingen av anhängare som en katastrof eller ett nederlag, 
utan som ett bevis på att systemet har insett faran, ser ett hot i denna kamp och att 
rörelsen därför är på rätt väg. 
Nya fronten inser att även om fängslingen av anhängare medför kortsiktiga 
problem, så leder det till en långsiktig urvalsprocess som stärker och stärker 
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kadrerna och skapar en militant elit. 
Nya fronten ser fängslingen av anhängare som ett nödvändigt offer som i längden 
får effekt i folkets medvetande och ger rörelsen uppmärksamhet, intresse, respekt 
och slutligen beundran. 
Den nya fronten lyckas bevisa systemets hyckleri genom att visa på fängslingen av 
anhängare och avslöja att de ädla fraserna om yttrandefrihet och grundläggande 
rättigheter är vilseledande för folket och ett fikonlöv för internt och externt slaveri. 
  
   Av alla dessa skäl accepterar Nya fronten att anhängare fängslas i sin politiska 
kamp och använder det propagandistiskt. Den bedriver dock inte någon kult av 
olaglighet, utan strävar efter att utnyttja alla möjligheter, följer lagen och överlåter 
åt systemet att offentligt bevisa att det har fel genom att förfölja och fängsla sina 
motståndare. 
   Denna form av kamp för en laglig revolution under nazistförbudets villkor kan 
bara lyckas om Nya fronten alltid lyckas avlägsna rädslan för förföljelse och 
Gesinnungshaft från sina anhängare och förmedla vissheten om att 
nationalsocialisternas Gesinnungshaft gynnar rörelsen på lång sikt och bidrar till 
att störta det härskande systemet. Nya fronten förkastar däremot det väpnade 
motståndets taktik - varulven - som olämplig i det nuvarande historiska skedet av 
den tyska frihetskampen. 
  

42 - VINSTUTDELNING 
  
   Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet är den tyska socialismens parti och 
strävar därför efter att bygga upp en socialistisk nationell gemenskap. Detta 
förverkligas i den ekonomiska formen korporativism, där arbetarklassen deltar i 
nationalekonomins produktionsmedel och bär ett gemensamt ansvar. Detta mål 
tjänas av kravet på vinstdelning i stora företag i punkt 14 i NSDAP:s 
partiprogram.  
   Detta är tydligt riktat mot de nyckelindustrier som nationaliserades av den 
nationalsocialistiska Volksstaat (se Stat) och mot företag som redan tidigare hade 
socialiserats (se även Nationalisering). En sådan vinstdelning är meningsfull 
endast som en delaktighet i företagets produktionsmedel, eftersom arbetstagarens 
anknytning till sitt arbete på detta sätt främjas och hans mycket personliga intresse 
för framgång väcks, eftersom hans vinstdelning är beroende av den konkret 
uppnådda vinsten. 
   Alla förstatligade företag som gör en betydande vinst återbildas därför snart, och 
aktiebreven utfärdas denna gång till de anställda som arbetstagarnas omistliga 
egendom i produktionstillgångarna. På detta sätt blir företagssamhället som sådant 
ägare till företaget.  
   Undantagna från denna reglering är företag som tjänar pengar, alla företag som 
inte har vinstsyfte och därför oundvikligen går mer eller mindre med förlust, samt 
små och medelstora företag som är klart privata företag och som tjänar 
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medelklassen. För de anställda i dessa företag finns lagstadgade 
ersättningsbestämmelser för deras delaktighet i det nationella välståndet. 
   Eftersom förfoganderätten över produktionsmedlen i den nationalsocialistiska 
Volksstaten - frånsett undantag - fortfarande är knuten till privategendomen, 
innebär detta för de storföretag som övergår i arbetarnas ägo att 
fabriksgemenskapen blir herre över företaget, eftersom den har blivit ägare. Därför 
leder vinstdelning oundvikligen till att arbetaren blir medansvarig för sitt företag. 
Detta medansvar utövas av företagsråd, vars befogenheter utökas och som är 
sammansatta på grundval av en tredjedels paritet: En tredjedel av företagsråden 
utses av staten, en tredjedel av arbetsfronten i egenskap av beskyddare och 
företrädare för hela arbetskraftens intressen och en tredjedel väljs direkt av 
företagsgemenskapen genom fritt personligt val.  
   För att förhindra att andra arbetstagare missgynnas införs ett liknande medansvar 
även i statliga och privata företag över en viss minsta storlek. I privata företag 
består företagsråden av en tredjedel vardera av arbetsgivarföreträdare, arbetsfront 
och företagsgemenskap.  
   På så sätt främjar folkets kamrats ackumulering av rikedomar samtidigt hans 
medansvar och vinstdelning i folkets rikedomar och bygger på så sätt upp det 
sanna, socialistiska folkets samhälle. 
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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". 
  
  

  
26. 

  
   Fabriken hade ingen luftkonditionering och det var mycket varmt på sommaren, 
ofta över 100 grader. En gång var det till och med 110 grader! 
   Naturligtvis var hela min besättning mycket förtjust i vår fläkt. 
   När vi kom till jobbet på morgonen saknades tyvärr ofta vår älskade fläkt. Tydli-
gen hade andra eller tredje skiftarbetare från andra arbetsstationer tagit den när vi 
inte var där för att vakta den. När vi letade efter den i fabriken svor de "nya ägar-
na" alltid att det var deras fläkt och vägrade att ge tillbaka den. 
   En dag kom jag på en lösning: Jag satte ett NSDAP/AO-hakkorsmärke på vår 
fläkt. 
   Nästa gång den saknades hittade jag den lätt. Jag gick fram till den närmaste ar-
betaren och frågade ilsket: "Vem har satt det där nazistmärket på den här fläkten? 
   "Inte jag, det är inte vårt fan. Den var här när vi började vårt skift", svarade han 
med en nervös och lite rädd röst. 
   "Jag vet. Jag satte klistermärket på fläkten. Det är min fläkt!" Jag kontrade när 
jag tog upp fläkten och gick iväg. 
   Mitt team var glada över att få tillbaka fläkten... med eller utan hakkorsmärket.   
  

  
27. 

  
   Vi stannade för att tanka på en motorväg genom Iowa. Min vän märkte att män-
niskorna i skåpbilen bredvid oss talade tyska. Så han skyndade sig tillbaka och 
hämtade ett exemplar av NSDAP/AO:s tyskspråkiga tidning, NS Kampfruf. Sedan 
gick han över till tyskarna, gav dem tidningen och berättade lite om NSDAP/AO. 
   När de återvände till Tyskland kan jag tänka mig att de berättade för en hel del 
vänner om detta lilla möte. 
   Vem vet, kanske blev de till och med prenumeranter. 
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