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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

43 - TRO 
  
   Tron är nationalsocialisternas livsgrund! Nationalsocialismen kräver tro av alla 
sina anhängare - men särskilt av sina politiska soldater i Sturm-Abteilung. Bland 
de tio budorden för politiska soldater utgör "tro" det första budordet. Men kan man 
verkligen kräva tro? Är det inte snarare så att förmågan att tro till stor del undgår 
mänsklig viljestyrka, att man får eller förlorar tron på något helt oberoende av om 
man vill eller inte? 
   I själva verket kan och bör man inte "tro" på den nationalsocialistiska idén. Den 
är varken religion eller ideologi. Den lär inte ut dogmatism eller godtyckliga 
övertygelser. Nationalsocialismen är helt enkelt erkännandet av livets lagar om 
människans biologiska natur och öde i sin omgivning och den idealistiska 
föresatsen att arbeta för att förverkliga en ordning i enlighet med arten och 
naturen, för artens bevarande och utveckling. För den ena står den biologiska 
humanismen som vetenskaplig kunskapsteori, för den andra värdeidealismens etik. 
För att kämpa för den nya ordningen organiserar sig nationalsocialisterna i det 
nationalsocialistiska partiet - i Tyskland i det nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet. Och detta parti kräver nu av varje partimedlem - men särskilt av 
sina politiska soldater - en trefaldig tro: 
  

 förtroende för partiet; 
 tro på kamrater (se kamratskap); 
 tron på sig själv. 

  
   Detta bud: "Tro" kräver inte att man håller fast vid några ideologiska eller andra 
påståenden, utan denna tro är beslutet att lita på. Den innebär inte att man 
underkastar sig dogmer, utan kräver viljan att anförtro sitt eget liv åt 
gemenskapen, som ger det mening och värde! 
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   Att tro på partiet innebär att lita på att partiet, som folkets organiserade vilja att 
leva och nationens politiska avantgardeorganisation, alltid har rätt. Ingen 
nationalsocialist kan någonsin ha "rätt" mot partiet. Inte för att varje enskilt beslut 
alltid måste vara rätt, utan för att målet är rätt och utan det arbete som organiseras 
av partiet, utan den kamp som leds av partiet, skulle detta mål aldrig uppnås. 
  
   Tro på kamrater innebär att lita på att kamrater, trots alla mänskliga fel och 
brister, alltid kommer att stå vid din sida och fortsätta kampen där du själv var 
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tvungen att sluta - och det över generationsgränserna. 
  
   Tron på sig själv är en tilltro till sin egen styrka. Den som tror är starkare än 
vad han ofta vet själv. Han klarar av allting så länge han tror! Detta ger 
nationalsocialisten sin stolthet och sitt trots, som han kastar mot den härskande 
minusvärlden. 
  

44 - JÄMLIKHET 
  
   Som en världsåskådning av biologisk humanism utgår nationalsocialismen från 
livets verklighet som bestäms av naturlagar och förkastar all dogmatism. En sådan 
dogm är dock påståendet om människors jämlikhet. Inte jämlikhet utan mångfald 
är livets verklighet (se ävenDifferentiering). Människor skiljer sig biologiskt och 
därmed också andligt åt enligt raser och folk, liksom enligt kön som man eller 
kvinna och slutligen som enskilda människor. Denna mångfald måste bevaras och 
stärkas för att tjäna livet. 
   Därför kämpar nationalsocialismen för värdeidealismens människobild, som vill 
se och väcka det högsta förkroppsligandet av rasens och personlighetens värde i 
individen. Den kämpar för könens självförverkligande (se Männerbund och 
Mutterschaft). Framför allt kämpar han dock för artens bevarande och för 
utvecklingen av arten av folk och raser. I denna kamp för artens bevarande och 
utveckling har alla människor lika rättigheter och skyldigheter - detta är den enda 
jämlikheten:  
   Att alla har lika rättigheter och skyldigheter på sin plats och enligt sina förmågor 
och böjelser, för att tjäna sitt folk och sin ras på bästa möjliga sätt! 
   Därför kräver Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i punkt 9 i sitt 
partiprogram lika rättigheter och skyldigheter för alla Volksgenossen som 
medborgare. Som första plikt kräver punkt l0 konsekvent att varje Volksgenossen 
ska skapa mentalt eller fysiskt, varvid hans verksamhet måste ligga i 
Volksgemenskapens intresse. Varje plikt innefattar samtidigt en rättighet och utgör 
därmed Volksgenossens frihet. De viktigaste är: 
  
1. Rätt till arbete och skyldighet att arbeta för den nationella gemenskapen. 
  
2. Rätt till fritt val av avel och familjebildning (se familj) och skyldighet att hålla 
folkets kropp ren i enlighet med eugeniska lagar och raslagar (se även rashygien). 
  
3.  rätten till frihet för självförverkligande av den egna personligheten och 
skyldigheten att binda denna frihet till bevarandet och utvecklingen av folkets och 
rasens art. 
  
   Dessa rättigheter och skyldigheter skapar jämlikhet mellan människor i deras 
livsetik samtidigt som de respekterar den grundläggande biologiska ojämlikheten 
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mellan alla människor. 
  

45 - PROPAGANDA FÖR GRYMHETER 
  
   Sedan det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet grundades den 24 februari 
1920/30 JdF och särskilt efter Tredje rikets nederlag i andra världskriget har 
grymhetspropagandan varit ett konstant och effektivt vapen för fiendens sida i 
kampen mot nationalsocialismen. Grymhetspropagandan lyckades på så sätt måla 
upp en helt förvrängd, skrämmande bild av idén och partiet, som även utvidgades 
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till den nya generationens nationalsocialism och som än i dag bestämmer den 
allmänna bilden. 
   De viktigaste "argumenten" i grymhetspropagandan är lögnen om den planerade 
utrotningen av judarna (Förintelsen, se även Slutlösningen), lögnen om krigsskuld, 
parollen om den planerade diktaturen, som påstås dölja sig bakom den völkiska 
mobiliseringen i totalstaten, samt påståendet att nationalsocialisterna i medlemmar 
av främmande raser endast såg undermänniskor - trots att nationalsocialismen med 
sitt biopolitiska tänkande inte påstår att det finns någon skillnad mellan raser och 
folk, utan fastställer deras skillnad (se även Differentiering). Med allt detta har 
grymhetspropagandan efter krigsslutet faktiskt lyckats eliminera 
nationalsocialismen helt och hållet från den politiska formgivningskampen och 
försätta den völkiska rörelsen som helhet på defensiven. 
   Den revisionistiska historieskrivningens folkbildning, som stöds av hela den 
nationella oppositionen, är riktad mot grymhetspropagandan. Detta får också stöd 
av Nya fronten, men den vägrar att göra försvaret mot grymhetspropagandan till 
ett fokus för sin egen propaganda.  
   Snarare ignorerar man dem och går för sin del på offensiven i stället för att för 
alltid försvara sig mot alla grymma lögner. På så sätt förlorar fiendens 
grymhetspropaganda sin överordnade psykologiska betydelse och blir i slutändan 
ineffektiv genom den masspsykologiska omvändningsprocess som Nya front-
strategin kommer att åstadkomma. 

 

46 - HEAL 
  
   Frälsningen är ett gammalt begrepp från de germanska folkens livsuppfattning 
och begreppsvärld. Innebörden innefattar: Det är en del av de gamla mänskliga 
begreppen som är en del av den gamla tidens historia. Från de germanska folkens 
begreppsvärld fann detta begrepp sin väg in i den tyska Völkische-rörelsen och 
slutligen i nationalsocialismen, som antog önskan om frälsning i sin hälsning, som 
den tyska hälsningen. 
   Denna önskan om frälsning bygger på medvetenheten om hur långt ifrån den 
gamla frälsningsuppfattningen dagens minusvärld befinner sig: fallna i dekadens, 
avskurna från traditionen, alienerade från livets lagar genom ett liv som strider 
mot art och natur, sjuka och utlämnade åt den ariska människans hotande artdöd 
(se arisk), vars överlevnad och förnyade blomstring nationalsocialismen ändå vill 
möjliggöra. Därför är önskan om frälsning ett centralt begrepp i den 
nationalsocialistiska livshållningen, en krigsförklaring mot den gamla världen och 
ett engagemang för den nya ordningen. 
   Nationalsocialismen definierar frälsning konkret som den ariska människans 
enhetliga kunskap, vilja och handling i tjänst för en etiskt högklassig idé. Denna 
enhet gör det möjligt för människan att bli en personlighet och är en förutsättning 
för detta. Kunskap, vilja och handling - det vill säga kunskap, vilja och handling - 
är således grunden för det nationalsocialistiska personlighetsbegreppet: 
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Kognitionen förmedlas av den biologiska humanismens nationalsocialistiska 
epistemologi; 
  
viljan är den avgörande förutsättningen för den politiska kamprörelsen, det 
nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet); 
  
Handlingen förverkligas som en kamp för tillvaron, som säkerställer bevarandet 
och utvecklingen av den nationella gemenskapens arter och därmed förverkligar 
en ny högkultur. 

  
   Allt detta är en del av den nationalsocialistiska värdeidealismens etik. 
   På detta sätt utbildar nationalsocialismen människor som återigen kan bli bärare 
av frälsning för sin ras och sitt folk, och därmed fortsätta traditionen av den 
germanska frälsningsuppfattningen; människor som, enligt Führern Adolf Hitlers 
ord, förkroppsligar "det högsta värdet av ras och personlighet" som 
nationalsocialister. 
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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". 
  
  

  
28. 

  
   På något sätt lyckades jag sätta ett NSDAP/AO-klistermärke precis vid ingången 
till den livliga Hamburgs centralstation utan att åka fast. Jag gick ungefär 30 meter 
bort och vände mig sedan långsamt om för att se om jag förföljdes av poliser eller 
röda (allt var okej) ... och för att se om jag fick någon reaktion på klistermärket. 
   Nästan omedelbart stannade en äldre man, som gick långsammare än de flesta 
andra, framför klistermärket och stirrade på det. Sedan sträckte han sig ner i fickan 
och tog fram vad som verkade vara papper och penna. Visst skrev han ner något, 
förmodligen NSDAP/AO-adressen från klistermärket, antog jag. 
   Senare fick NSDAP/AO ett brev från en tysk man som skrev att han hade fått 
vår adress från ett klistermärke som han hade sett på tågstationen i Hamburg och 
att han ville ta emot vår litteratur. 
  

  
29. 

  
   Som son till en av Vaudevilles ledande komiker hade Commander Rockwell en 
teaterbakgrund som var tydlig i många av de offentliga handlingar han hittade på. 
Han visste att ett gemensamt skratt åt våra svarta och judiska fiender avvärjde de-
ras förmåga att skrämma och hjälpte till att samla vår sida i gemensam humor. Un-
der vissa gatudemonstrationer inkluderade han till exempel ofta en Stormtrooper 
klädd i fullfjädrad gorillakostym som bar en skylt med texten "Jag är för jäm-
likhet!". 
   Vid ett hemligt möte för det rasblandade homosexuella Matachine Society, som 
hölls diskret på ett exklusivt hotell i New York, lät Rockwell en Stormtrooper rusa 
in i lobbyn, som var full av välbeställda societetsmedlemmar, och skrika högt och 
ljudligt att han hade "en nödsändning för Queers' Convention". I händerna hade 
han en stor rosa låda med en rosa rosett och ett kort där det stod med feta 
bokstäver: "Rush - en låda vaselin till Queer's Convention!". 
   Några av de föremål som Rockwell tillverkade för det amerikanska nazistpartiet 
blev mycket populära. Minst en miljon exemplar trycktes och distribuerades av 
hans berömda "båtbiljett" som gav varje svart person rätt till en enkel resa i en 
läckande båt till Afrika. Den innehöll till och med en kupong för livräddningsväs-
kor, 500 dollar per styck från den storhjärtade Izzy Pilebaum. 
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   En enda 45-varvsskiva som släpptes 1965 av "G.L. Rockwell and the Coon-
hunters" innehöll ett par låtar som gick direkt till toppen av Hootenanny Hit Pa-
rade: "Ship those Blacks back!" (Skicka tillbaka de svarta) och "We're non-violent 
Blacks" (Vi är icke-våldsamma svarta). Musiken var strikt folkmusik, men texter-
na var okonventionella. 
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