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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje v 

Nemčiji v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja 

  

Gerhard Lauck 
    
    

Prvi del: 
Priprava na obisk spredaj 

  
Prvič, nikomur ne povejte, da je potovanje načrtovano. 
  
Drugič, zapomnite si vsako ime in naslov.  Zapisati jih je preveč nevarno.  Seznam 
bi lahko prišel v roke sovražniku.  (Telefonske številke so nepotrebne. Telefonom 
bi lahko prisluškovali.) 
  
Tretjič, pakirajte lahkotno.  En kovček za oblačila.  En kovček za ostalo.  Med 
potovanjem se lahko prtljaga izgubi.  (To se mi je dejansko zgodilo večkrat.) Ali 
pa jo namerno zapustite, da bi hitreje pobegnili!  (To se mi je skoraj zgodilo 
večkrat.) 
  
Obleka za obleko z dodatnimi žepi.  Denar razdelite v več žepov.  Obleka in hlače.  
In pas za denar. 
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Drugi del: 
Prvi stik 

  
Poletite v drugo evropsko državo.  Hitro prečkajte mejo z Nemčijo.  Ne-
napovedano obiščite stike.  Preprosto potrkajte na vrata zvečer ali ob koncu tedna.  
(Obstaja velika verjetnost, da bodo doma.) 
  
Vrata se odprejo.  Oseba pred menoj je presenečena.   
  
"Gerhard, nisem vedel, da si v Nemčiji!"  
  
"Da, to je zamisel." 
  
Tovariševa žena pripravi hrano.      
  
Postali smo dobri prijatelji.  To vključuje tudi njegovo družino. In njegove hišne 
ljubljenčke. 
  
Izdelamo preprosto kodo.  Samo za naju dva.  Za nikogar drugega.  Zato je omeje-
na le na nekaj ključnih konceptov.  Kot so kodna imena in možne lokacije srečanj.  
Ker si bom moral zapomniti veliko različnih kod.  (V ta namen so zelo uporabne 
zasebne šale.) 
  
Pogovarjamo se do zgodnjega jutra naslednjega dne.   Spimo le nekaj ur.  Nato to-
variš odide na delo.  Jaz pa odidem na naslednji sestanek. 
  
Prvih nekaj dni je še posebej intenzivnih.  Hočem narediti čim več.  Preden 
politična policija ugotovi, da sem v državi.   
  
Minejo tedni ali celo meseci.  Nato zapustim Nemčijo.   
  
Razen če prejmem vabilo, ki ga preprosto ne morem zavrniti.  In se nastanim v 
luksuznem hotelu.  Kot gost države. 
  
  

Tretji del: 
Prvi obisk domovine  

  
   september 1972.  
   Sem na letališču v New Yorku. Nenadoma se oglasi novica: Izraelska olimpijska 
ekipa je bila ubita!  (Seveda mi je žal za Palestince.) 
   Naslednji dan prvič pripotujem v Evropo.  Na železniški postaji zaslišim, da me 
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nekdo kliče po imenu.  Obrnem se in zagledam privlačno mlado študentko, ki sem 
jo poznal na fakulteti.  (Ne v svetopisemskem smislu.) 
   Prvi tovariš, ki ga srečam v Nemčiji na svojem prvem potovanju, je starejši pri-
padnik SA.  Pobegnil je s komunističnega območja, ko je izvedel, da ga komunisti 
prihajajo tretjič aretirat. 
   Prvi večer se sprehodimo po podeželski poti.  Sklonim se.  V roke vzamem 
peščico zemlje iz domovine prednikov.  In jo poljubim.   
   Res je, da nima dobrega okusa.  Ni važno.  To je simbolična gesta.   Srčna.     
   Na poti nazaj do hiše pokaže na grapo.  Temu območju se moramo izogniti.  
Divji prašiči! 
   Njegova starodavna kmetija je skromna.  Zunanja hiša.  Kuhinjska peč je edini 
vir ogrevanja.   
   Ko se usedemo k prvemu obroku, ponosno pokaže na svastike na krožnikih in 
srebrnem priboru.  Izvirniki tretjega rajha! 
   Pozneje mi podari originalno, ročno sešito zapestnico SA.  Postala je ena mojih 
najbolj dragocenih stvari.  Skupaj z našo družinsko Biblijo.   In originalno nemško 
knjigo MEIN KAMPF, ki mi jo je podaril ameriški tovariš.  (Kupil ga je v 
newyorški knjigarni za 10 dolarjev.)  
   V naslednjih nekaj tednih obiščem tovariše, ki so raztreseni po vsej Nemčiji.  
   Ko izvemo, da je bil tovariš aretiran, se odpravim še na eno obširno potovanje, 
da bi obvestil tovariše.  (Telefonom ne zaupamo.) Med tem potovanjem me skrbi, 
da bi me lahko aretirali.  Vendar se to ne zgodi.  Opravim to nalogo in se varno 
vrnem v ZDA. 
  
  

Del IV: 
Moje lastne izkušnje 

  
 Trkam na vrata stanovanja.  Odpre jih temnolas moški.  Nasmehne se.  Položi mi 
roke na ramena.  In me poljubi. 
   Vzkliknem: "Še dobro, da vem, da ste Francozi.   Drugače bi te udaril po nosu!" 
   Oba se smejiva. 
   Nato spoznam njegovo ženo.  In mačko. (Mačka mi pozneje iz kovčka ukrade 
par nogavic.  Ob naslednjem obisku mi jih vrne.) 
    Ta veteran francoske divizije Waffen-SS Charlemagne se je boril v bitki za Ber-
lin.  Ima veliko zanimivih zgodb! 
    Po vojni se je pridružil francoski tujski legiji.  Boril se je v Alžiriji.  Pridružil se 
je uporu OAS.   Pobegnil v Nemčijo.   
   Telefon zazvoni.  Odgovarja.  Kratek pogovor.   
   Pojasnjuje:  "To je bil tovariš.  Prihaja policija.  Imamo čas, da spijemo kozarec 
vina.  Potem pa moramo oditi."       
   To tudi počnemo.  Nato se sprehodimo do bližnje gostilne.  Ta je v lasti drugega 
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tovariša. V njej preživimo nekaj ur.  Naš pogovor šokira drugega gosta.  Vendar 
nihče ne pokliče policije. 
   Spet drugič mi poda majhen list.  Na njem je nekaj nenavadnih simbolov.  Rekel 
mi je, naj ga obdržim.  Vendar mu ne razloži njegovega pomena.  In jaz ne 
vprašam.   
  
   Velika čast! Povabljen sem na dom legendarnega asa, polkovnika Hansa-Ulricha 
Rudla. (Pol stoletja pozneje se še vedno spomnim naslova.) 
   Rudel je opravil več kot 2.000 bojnih poletov.  Uničil je 500-600 tankov.  
Potopil je bojno ladjo in križarko.  Bil je najbolj odlikovani nemški vojak v drugi 
svetovni vojni.  (Hitler je dal samo zanj izdelati posebno medaljo.) 
   Rudel je tudi po vojni ostal zvest nacionalsocialist. 
   Ko vstopim v njegov dom, na steni v vitrini zagledam njegove medalje. 
   Njegov mladi sin se želi peljati s prašičkom na hrbtu.  Z veseljem mu jo omogo-
čim.   
   Ta oboževalec Tarzana mi izmakne pisalo in ga skrije v kletko za hrčke.  Toda 
njegova mama ga najde in mi ga vrne. 
   Ko z Rudlom hodiva po gorski poti, me vpraša, ali se bojim višine.  To vprašanje 
me zmede.  Nato pogledam na stran.  In zagledam strmo pečino takoj za 
grmovjem! 
   Pravi, da si včasih želi, da bi imel poševne oči.  Ker Japonci bolj spoštujejo svo-
je vojake. 
   Z Rudlom se strinjam, da je bil Hitler preveč human.  On pravi: "Sicer bi zmaga-
li v vojni." 
   V njegovi hiši smo na čaju z njegovo ženo in taščo.  Vsi zvesti nacionalsocialis-
ti! 
  
   Otto Riehs mi izroči izvod revije DER LANDSER.  V tej številki je opisano, 
kako je postal eden redkih nabornikov, ki so prejeli viteški križ k železnemu križu.   
   Samostojno.  Ranjen.  Upravlja poškodovano protitankovsko orožje.  Uničil je 
deset ruskih tankov.   
   Zdaj je voznik taksija.  Ima hišnega ljubljenčka boa constrictor.  In je aktiven v 
nacionalsocialističnem gibanju.  
  
   Na srečanju, ki se ga udeležijo nacionalisti iz več evropskih držav, imam kratek 
govor. 
   Naključje je hotelo, da sem po dogodku v veliki pivnici naletel na druge 
udeležence.  Eden od njih je v povojni nemški Luftwaffe.  (V naslednjih nekaj 
letih nam pošlje donacijo vsakič, ko se njegova enota usposablja v ZDA.) 
  Nekaj nas, med njimi tudi nekaj Špancev, se sprehodi do Feldherrnhalle.  Stojimo 
na mestu, kjer je nekoč stala spominska plošča mučencem z dne 9. novembra 
1923.  Dvignemo roke v Hitlerjev pozdrav.   In zapojemo Horst Wessel Lied. 
   Ljudje, ki hodijo mimo, se nasmehnejo. 
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   Trije tovariši želijo zapeti pesem.  Toda vsak pozna drugo besedilo.  Stari 
Stormtrooper pozna nacionalsocialistično besedilo.  Tovariš, ki je pobegnil iz 
komunistične cone, pozna besedilo Volksarmee.  Jaz poznam besedilo Bun-
deswehra.  (Zapomnil sem si besedilo na hrbtni strani ovitka plošče.)  
  
   S tovarišem sediva za njegovo kuhinjsko mizo.  Zazvoni zvonec na vratih.  Gre 
do vrat in se vrne s prijateljem.  Vsi trije sedimo za mizo.  Moj tovariš nas pred-
stavi. 
   "Gerhard, to je moj prijatelj X. Je načelnik policije." 
   "X, to je Gerhard Lauck.  Je vodja NSDAP/AO." 
    Presenečen in šokiran sem.  "X" je prav tako presenečen.   
   "X" poskoči.   
   In mi stisne roko! 
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Zabava pod svastiko 
  

Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 

iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

   Bil sem v St. Louisu na obisku pri lokalnih tovariših. Ko sem se sprehajal po 

ulici, me je tovariš opozoril na stojnico s časopisi, ki jo je vodil "star komunistični 

Jud". 

   Ko sem se jim približal, sem zagledal odprt časopis komunistične partije. 

Vprašal sem ga: "Ali ste komunist?" Odgovoril je: "Sem antifašist." 

   "Vidim, da prodajate komunistični časopis. Ali prodajate tudi nacionalsocialis-

tični časopis?" (Seveda ga ni prodajal.) 

   Pogledal sem mu v oči, se nasmehnil in rekel: "Se vidimo pri peči!" 

   Ko sva se s prijateljem obrnila in odšla s smehom, se je še nekaj časa slišalo nje-

govo "antifašistično" vpitje. 

  

* * * * * 

  

   Na vrata je potrkalo. Ko sem jih odprl, sem zagledal dva moška v plaščih. Pred-

stavila sta se kot agenta FBI in pokazala znački. No, obisk FBI sem pričakoval že 

nekaj časa, vendar ne to jutro. 

   Ko so me začeli spraševati o nekem tovarišu, sem preprosto rekel: "I kann kein 

Englisch." ("Ne govorim angleško.") 

   Vendar ni delovalo. Eden je odgovoril: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("To ni pomembno. Lahko govorim nemško.") 

   V naslednjem pogovoru sem dajal vtis, da mi je ime "Otto Schmierkäse", in 

mislil sem, da ta človek dela za "Franz Eher Verlag" [nemški založnik knjige Mein 

Kampf]. Seveda nisem poznal naslova človeka, ki so ga iskali. 

   Ko sta odšla, sem si oblekla plašč in odšla do najbližje telefonske govorilnice. 

Ko sta se pripeljala okoli bloka, sta me videla, kako grem. Nihče mi ni pomahal. 

   Zdaj pa najhujši del. Dve lepi mladi dekleti, ki sta hodili po istem pločniku, sta 

se mi nasmehnili. Pulz se mi je pospešil ob misli na njuno poznanstvo. Na žalost 

sem se čutil dolžnega čim prej priti do telefonske govorilnice (nekaj ulic stran). 

Tako sta dekleti pobegnili. Prekleto! 

   Ko sem se vrnil, se je sosedov fant nasmehnil, dvignil roko v pozdrav in me 

pozdravil z glasnim Heil Hitler! 

   Joj, zanima me, kako je to izvedel? 
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