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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 i allmänhet 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 
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 
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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 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 
livshållningen (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 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 
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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 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! 

 

4 - ANTISEMITISM 
  

   Den semitiska rasen - även kallad den närösternska rasen - är en märklig blandras, vars 
huvudsakliga bosättningsområde är Nordafrika och Nära Asien och som tränger in i detta 
område som en buffert och en medlare mellan de tre stora raserna (vit, svart, gul). Den semitiska 
rasen har tydliga, biologiskt stabila fysiska och mentala rasegenskaper och är därför att betrakta 
som artfrämmande i förhållande till de andra raserna.  
   Den semitiska rastypen motsvarar följaktligen också en rastypisk världsåskådning, 
livshållning och religiositet. I den mån dessa tjänar till att bevara och fullända den egna sorten, 
som till exempel islam för de semitiska araberna, är det inget problem för människor av annan 
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sort. 
Under den europeiska kulturhistoriens lopp kom dock andliga influenser från den semitiska 
judendomen, som blev allt starkare och måste kallas för katastrofala. Till dessa hör framför allt 
dogmatism, fanatism, jämlikhetsideologi och individualism, som alla är främmande för den 
ariska andan och själen (se arisk) och främjar dess förfall. Dessa influenser konkretiseras i 
andliga eller politiska strömningar som kristendom, marxism, liberal kapitalism, psykoanalys 
och liknande, för att slutligen, helt tömd på allt andligt innehåll, sluta i materialismen. 
   Det är mot dessa influenser och strömningar som antisemitismens intellektuella försvarskamp 
riktas, som i Tyskland finner sitt politiska uttryck i punkt 24 i det nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiets partiprogram, där kampen mot den "judiska materialistiska anden inom och 
utanför oss" beskrivs som en förutsättning för att återupprätta den nationella gemenskapen. 
Antisemitismen är alltså en väsentlig del av nationalsocialismen - av nationalsocialismen både 
som världsåskådning och som livsstil.  
   Dessa influenser och strömningar av semitiska tankar och känslor är emellertid inte bara 
tillfälliga resultat av mötet mellan olika raser, utan också politiska vapen för judendomen i dess 
strävan efter världsherravälde. Bäraren av denna politiska strävan hos judendomen i nutiden är 
sionismen som en organiserad makt hos världsjudenheten och därmed som en judisk nationell 
rörelse. 
   Mot detta organiserar det nationalsocialistiska partiet sin politiska försvarskamp. Eftersom den 
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islamiska världen och de semitiska araberna i denna kamp inte utgör ett ytterligare hot utan en 
önskvärd allianspartner, är det lämpligt att använda termen antijudaism för den intellektuella 
försvarskampen och antisionism för den politiska försvarskampen och låta den historiska termen 
"antisemitism" träda i bakgrunden. 
   Nationalsocialismens mål i denna kamp är att undanröja den andliga och politiska fara som 
utgår från judendomen genom en slutgiltig lösning av den judiska frågan, som i motsats till den 
vanliga grymhetspropagandan inte innebär att det judiska folket utrotas eller förföljs, utan 
endast att möjliggöra och återupprätta de ariska folkens frihet i enlighet med deras eget sätt att 
tänka, känna och leva. 
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Mina erfarenheter från 
Nationalsocialistisk underjordisk verksam-

het 
i Tyskland på 1970-talet 

  

av Gerhard Lauck 
    

Fortsatt från föregående nummer 
  
   Vissa kamrater litar inte på någon förrän efter att de har druckit sig fulla tillsammans.   
   Andra kamrater litar inte på någon som dricker för mycket.   
   I början måste jag ta hänsyn till detta vid det första mötet med en kamrat.   
   Senare blir detta onödigt. 
   I alla fall njuter jag av mycket god tysk öl och gott vin! 
  
    

Del V: 
Andra kamraters erfarenheter 

  
   Militärpolisen förhör en kamrat som är känd för att vara nationalist.  De informerar honom om 
att en NSDAP/AO-affisch hade dykt upp på väggen i en militärbarack.  Han säger sanningsen-
ligt att han inte har någon aning om vem som har satt upp den där.  Veckan därpå sätter han upp 
ett NSDAP/AO-hakkorsmärke på samma plats.  Den okända kamraten kommer att veta att det 
finns ytterligare en nationalsocialist på basen. 
   Det är inte ovanligt att kamrater ser hakkorsdekaler som de inte har klistrat dit.  Det vet de: Vi 
är inte ensamma! 
  
   En av de civilanställda i Bundeswehr har ett fotografi av Groβadmiral Karl Dönitz på sitt 
skrivbord. Inga problem! 
  
   En nationalsocialist gifter sig med en kommunist.  År 1933 får han henne ut ur fängelset.  
1945 får hon honom ut ur fängelset.  Ett praktiskt arrangemang!   
  
   En nationalsocialist placerar en enorm hakkorsflagga i toppen av en hög industriskorsten.  På 
vägen ner tar han bort flera stegringar.  Nästa morgon är denna flagga synlig i hela staden.  Det 
tar flera timmar för brandkåren att ta bort den. 
  
   Min förare pekar på den gräsbevuxna kullen bredvid Autobahn.  "För flera år sedan brände 
kamrater ett femtio meter långt hakkors i gräset där.  Det var synligt på flera mils avstånd." 
  
  En kamrat säger att han deltog i en födelsedagsfest för Hitler (Führersgeburtstagfeier).  Hela 
byn var där.  Inklusive borgmästaren.      
  
   En kamrat har blivit inbjuden att gå med i ett nationalistiskt partis talarskola.   Men han får 
inte säga "nationaldemokratisk".  Han kan bara säga "nationalsocialist". 
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   En annan kamrat blir offentlig talesman för ett nationalistiskt politiskt parti.  Han bär alltid en 
hakkorsnål på insidan av sin kavajrevers.  Under en tv-intervju vänds reversen om.   Hakkorset 
är synligt.   På tv. 
  
   En ledamot av det tyska parlamentet (Bundestag) har druckit för mycket.  Han går ner på ga-
tan.  Han sjunger en nationalsocialistisk sång.  Och blir arresterad. 
  
   En kamrat sätter upp NSDAP/AO-hakkorsmärken på stadion i Nürnberg.  Han ser tre poliser 
närma sig.  Det är för sent att fly.  Han står med ryggen mot väggen.  Han hoppas kunna gömma 
klistermärkena.  Polisen ber honom att gå åt sidan.  Han gör det.  Han förväntar sig att bli ar-
resterad omedelbart.    
   De tre poliserna står i givakt.  De klickar med klackarna.  Gör Hitlerhälsning.   Vänder sig om.  
Och går iväg.  
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Kul under hakkorset 
  
Nationalsocialistisk aktivism har också sina ljusare stunder! Här är ett utdrag 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 hu-
vudet 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 god 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 på sig en khakiblus 
med axelband och khakibyxor. Hennes kläder såg ut som en uniform från NS:s kvinnliga hjäl-
porganisation! Det var bara hakkorsarmbandet som saknades. 
   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.  
  

  
 8. 

  
   Den tjänstgörande tjänstemannen vid partiets högkvarter svarade i telefonen. Svarten i andra 
änden hade uppenbarligen slagit fel nummer. Han trodde att han hade sin chef på linjen och bad 
om ursäkt för att han kom för sent till jobbet ... igen. 
   När han hade avslutat sade vakthavande befäl: "Kom INTE till jobbet. Du är avskedad!" Se-
dan lade han på luren. 
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