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"Generationer" af 

Vores tidsskrifter 
  
 

FØRSTE GENERATION  
  

Født i 1970'erne. 

  

Det tysksprogede NS KAMPFRUF startede i 1973 i form af en bulletin.  Det blev 

udvidet til tabloidformat i efteråret samme år. 

  

Den engelsksprogede NS REPORT startede i 1975 i form af en bulletin.  I 1977 
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blev den udvidet til tabloidformat.  Og blev omdøbt til THE NEW ORDER. 

  

Begge publikationer udkom regelmæssigt - nogle gange hver anden måned, andre 

gange hvert kvartal - i over tre årtier.  

  

De blev dog reduceret til bulletinformat omkring århundredeskiftet. 

  

Desuden tvang den store recession dem til at gå i "dvale" fra 2010 til 2015.  I fo-

råret 2015 kom de ud af dvaleperioden.  Og har dukket op hver måned siden da.  

  

  

ANDEN GENERATION 
  

Født i 1990'erne. 

  

Otte tabloidaviser mere.  De udkommer ca. tre gange om året. 

  

Svensk blev den tredje sprogudgave i 1990. Ungarsk blev det fjerde i 1991. 

Fransk, spansk, portugisisk, italiensk og nederlandsk kom til samtidig i januar 

1992.  Dansk blev det tiende i december 1992.  I 1993 finansierede NSDAP/AO 

delvist en russisk tabloid, der blev udgivet i Rusland.  

  

  

TREDJE GENERATION 
  

Født i det første årti af dette århundrede.  

  

For det meste er det blot neddroslede udgaver af de eksisterende ti tabloidaviser.  

Plus et par sprog mere. Bulletin-format.  Kun de tyske og engelske bulletiner blev 

stadig udgivet regelmæssigt.  De andre blev udsendt med mellemrum. 

  

  

FJERDE GENERATION 
  

Født i det andet årti af dette århundrede. 

  

De tyske, engelske og spanske sprogudgaver kom ud af dvale i 2015.  Og har 

siden da udkommet regelmæssigt hver måned.  En snes andre sprogudgaver er 

udkommet med mellemrum. 
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FEMTE GENERATION  
  

Født i maj 2022. 

  

Det nyeste medlem af vores "familie af tidsskrifter" er den flersprogede WEEKLY

-bulletin, der udgives online på 23 sprog.   

  

De månedlige "ældre søskende"-tidsskrifter udkommer fortsat hver måned.  Og 

antallet af sprogudgaver er også stigende. 

  

Vores udvidelse af publikationer og vores internetudvidelse startede samtidig i 

maj 2022 som en del af sommeroffensiven.  

  

Vores forsknings- og udviklingsteam arbejdede bogstaveligt talt 16 timer hver dag 

i over en måned for at skabe de systemer, der kan klare denne enorme udvidelse. 

  

  

DU KAN HJÆLPE! 

 

Så lidt som 15 minutter om dagen kan løbe op i 90 timer om 

året. 

 

Kontakt os for at få flere oplysninger. 

nsdapao.org@pm.me 
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De første fem "Lifeboat"-websteder gik online i løbet af 19 dage mellem den 

24. maj og den 11. juni 2022.  Disse websteder har funktionelle domæner hos 

mindst fire registratorer i mindst fire forskellige lande: USA, Island, Japan 

og De Forenede Arabiske Emirater.  [Bemærk: I praksis er der normalt et 

eller flere yderligere domæner registreret, men endnu ikke aktive, i et eller 

flere andre lande]. 
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Styrke gennem latter: 

Introduktion 
  

Baron 
  

Alle har hørt de vilde rygter om "hemmelige baser". 

  

I Sydamerika.  

  

På Sydpolen. 

  

På den mørke side af månen. 

  

Og selvfølgelig i Nebraska! 

  

Hvad er fakta? Hvad er fiktion? 
  

Jeg kan hjælpe dig! Men du kender jo det gamle ordsprog: 

  

Jeg kunne fortælle dig det. 

Men så ville jeg være nødt til at dræbe dig. 
  

Det giver mig et dilemma. Vores firma har trods alt en streng politik om at 

forblive lovlig. Og drab er ikke lovligt i staten Nebraska. (Desuden er I ikke 

kvægtyve!) 

  

Så jeg kan ikke afsløre for meget. Men jeg kan afsløre en lille smule. 

  

Lad mig først bevise min ærlighed ved at indrømme, at nogle få af rygterne fak-

tisk er sande (det ville desuden være direkte fjollet og kontraproduktivt at benægte 

det indlysende). 

  

Vi har for mange ansatte og er overbetalt. 

(Og angiveligt oversexet.) 
  

Privatjetfly, skyskraberkontorer og smukke sekretærer er virkelig dejlige. 
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Nogle af os arbejder dog også af og til i lange timer.  

  

Og der er en anden ting. 

  

Nogle af vores kolleger er underlige. 
  

Især de ledende medarbejdere! (Og fyrene i forsknings- og udviklingsafdelingen.) 

  

Det giver naturligvis nogle gange anledning til gnidninger.  

  

Ikke desto mindre 

VORES MORAL ER MEGET GOD! 

  

Vi griner af os selv. Og af vores kolleger.  

  

"In-jokes" er en 

vigtig del af 

vores "virksomhedskultur". 
  

Vores afdeling for menneskelige ressourcer har organiseret to hold. Disse hold 

konkurrerer. Målet er at se, hvilket hold der kan drille det andet hold mest. 

  

STYRKE GENNEM LATTER 

er vores version af 

STYRKE GENNEM GLÆDE! 
  

Deltagerne har nu et ANDET mål:  

  

UNDERHOLD DIG! 
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