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"Generationer" av 

Våra tidskrifter  

FÖRSTA GENERATIONEN  
  

Född på 1970-talet. 

  

Den tyskspråkiga NS KAMPFRUF startade 1973 i form av en bulletin.  Den utök-

ades till tabloidformat på hösten samma år. 
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Den engelskspråkiga NS REPORT började publiceras 1975 i form av en bulletin.  

År 1977 utökades den till tabloidformat.  Och bytte namn till THE NEW ORDER. 

  

Båda publikationerna utkom regelbundet - ibland två gånger i månaden, ibland 

kvartalsvis - i över tre decennier.  

  

De minskades dock till bulletinformat runt sekelskiftet 1900. 

  

Dessutom tvingade den stora recessionen dem i "dvala" mellan 2010 och 2015.  

Våren 2015 kom de ur dvala.  Och har dykt upp varje månad sedan dess.  

  

  

ANDRA GENERATIONEN 
  

Född på 1990-talet. 

  

Ytterligare åtta tabloidtidningar.  De kommer ungefär tre gånger om året. 

  

Svenskan blev den tredje språkversionen 1990. Ungerska blev den fjärde år 1991. 

Franska, spanska, portugisiska, italienska och nederländska kom samtidigt i janu-

ari 1992.  Danska blev den tionde i december 1992.  År 1993 finansierade 

NSDAP/AO delvis en rysk tabloid som publicerades i Ryssland.  

  

  

TREDJE GENERATIONEN 
  

Född under det första decenniet av detta århundrade.  

  

De flesta är helt enkelt nedbantade versioner av de tio befintliga tabloiderna.  Plus 

några fler språk. Format för bulletiner.  Endast de tyska och engelska bulletinerna 

publicerades fortfarande regelbundet.  De andra kom med jämna mellanrum. 

  

  

FJÄRDE GENERATIONEN 
  

Född under det andra decenniet av detta århundrade. 

  

De tyska, engelska och spanska utgåvorna kom ur sin dvala 2015.  De har sedan 
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De första fem webbplatserna för "Lifeboat" gick online under en period av 

nitton dagar mellan den 24 maj och den 11 juni 2022.  Dessa webbplatser har 

fungerande domäner hos minst fyra registratorer i minst fyra olika länder: 

USA, Island, Japan och Förenade Arabemiraten.  [Anmärkning: I praktiken 

finns det vanligtvis ytterligare en eller flera domäner registrerade, men ännu 

inte aktiva, i ytterligare ett eller flera länder.] 
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dess utkommit regelbundet varje månad.  Ett dussintal andra språkutgåvor har 

dykt upp med jämna mellanrum. 

 

 

FEMTE GENERATIONEN  
  

Född i maj 2022. 

  

Den nyaste medlemmen i vår "familj av tidskrifter" är den flerspråkiga WEEKLY

-bulletinen som publiceras online på 23 språk.   

  

De månatliga "äldre syskon"-tidskrifterna fortsätter att utkomma varje månad.  

Och antalet språkutgåvor ökar också. 

  

Vår publikationsexpansion och vår internetexpansion inleddes samtidigt i maj 

2022 som en del av sommaroffensiven.  

  

Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetade bokstavligen 16 timmar varje dag i 

över en månad för att skapa system som klarar av denna enorma expansion. 

  

  

DU KAN HJÄLPA TILL! 

  

Så lite som 15 minuter per dag 

Det blir sammanlagt 90 timmar per år. 

  

Kontakta oss för mer information. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Styrka genom skratt: 

Introduktion 
  

Baron 
  

Alla har hört de vilda ryktena om "hemliga baser". 

  

I Sydamerika.  

  

På Sydpolen. 

  

På månens mörka sida. 

  

Och naturligtvis i Nebraska! 

  

Vad är fakta? Vad är fiktion? 
  

Jag kan hjälpa dig! Men du känner till det gamla talesättet: 

  

Jag skulle kunna berätta det för dig. 

Men då skulle jag vara tvungen att döda dig. 
  

Detta innebär ett dilemma för mig. Vårt företag har trots allt en strikt policy att 

förbli laglig. Och mord är inte lagligt i delstaten Nebraska. (Dessutom är ni inte 

boskapstjuvar!) 

  

Så jag kan inte avslöja för mycket. Men jag kan avslöja lite. 

  

Låt mig först bevisa min ärlighet genom att erkänna att några av ryktena faktiskt 

är sanna (det vore dessutom rent ut sagt dumt och kontraproduktivt att förneka 

det uppenbara). 

  

Vi är överbemannade och överbetalda. 

(Och påstås vara översexuell.) 
  

Det är verkligen trevligt med privatjetflygplan, skyskrapa-kontor och vackra 
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sekreterare. 

  

Vissa av oss arbetar dock också ibland länge.  

  

Och det finns en annan sak. 

  

En del av våra medarbetare är konstiga. 
  

Särskilt de högre cheferna! (Och killarna på forsknings- och utvecklingsav-

delningen.) 

  

Naturligtvis leder detta ibland till friktion.  

  

Ändå 

VÅR MORAL ÄR MYCKET GOD! 

  

Vi skrattar åt oss själva. Och åt våra kollegor.  

  

"In-jokes" är en 

en viktig del av 

vår "företagskultur". 
  

Vår personalavdelning har organiserat två team. Dessa lag tävlar. Målet är att se 

vilket lag som kan reta det andra laget mest. 

  

STYRKA GENOM SKRATT 

är vår version av 

STYRKA GENOM GLÄDJE! 
  

De tävlande har nu ett andra mål:  

  

UNDERHÅLLER DIG! 
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