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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
    

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
  
   Sedim s tovarišem na njegovem domu.  Zazvoni zvonec na vratih.  Poštar pri-
nese paket.  Moji sodelavci so ga pred nekaj tedni poslali s površinsko pošto.  V 
njem je več naših novih velikih plakatov s svastiko "DIN-A2" - približno 17 x 22 
palcev. 
   Pozneje obesim enega od teh velikih plakatov na okno, ko vlak pelje skozi 
železniško postajo v Magdeburgu na komunističnem območju.   
   Iz izkušenj sem vedel, da se vlak ustavi tik pred prihodom na postajo.  Med 
postankom sem plakat hitro postavil pred okno kopalnice.  Nato sem pohitel do 
naslednjega vagona.  Glavo sem potisnil skozi okno.  Videl sem, kako plakat plap-
ola v vetru, ko smo se peljali skozi postajo, ki je bila polna ljudi.  
   Takšen plakat se pozneje uporabi za obsežno propagandno akcijo.  Nameščeni so 
na nadvozih nad avtocesto.  Odsek avtoceste v Porurju je za več ur zaprt, medtem 
ko jih oblasti odstranjujejo. 
  
   Sedim s tovarišem na njegovem domu.  Zazvoni telefon.   Njegov sorodnik pra-
vi, da so v novicah poročali o ameriškem nacionalsocialistu v Hamburgu, ki so ga 
deportirali.  Pred nekaj dnevi sem bil v Hamburgu.  Ali obstaja povezava? 
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   Odločim se, da se vrnem v Hamburg in to ugotovim.  Na poti kupim časopis in 
zagledam članek z mojo fotografijo.  V naslovu piše, da sem "izginil brez sledu". 
   V Hamburgu vprašam tovariša.  Pravi, da sem se znašel na naslovnici Hamburg-
er Morgenpost.   
   Imel sem govor na zasebnem srečanju.  Ko je organizator uradno zaključil 
srečanje, sem privolil v fotografiranje z nekaj tovariši.  Pred zastavo s svastiko.  Ta 
fotografija je bila objavljena v dnevnem časopisu. 
   Posvetujem se z odvetnikom.  Bil je eden od zagovornikov na zloglasnem 
sodišču v Nürnbergu. 
   Vseeno nameravam kmalu zapustiti Nemčijo.  Vendar želim izkoristiti to 
priložnost.  Zato napovedujemo, da nameravam imeti govor na temo, zakaj ne 
priznavam naloga za izgon.  Ta napoved vključuje kraj in čas.   
   Seveda vemo, da tega govora ne bom mogel izreči.  Zato sem naredil kasetofon-
ski posnetek.  Ta posnetek bo predvajan na srečanju. 
   Ko prispem na kraj, vidim, da imam več "delovne sile" kot policija.  Niso priča-
kovali, da se bom dejansko pojavil.   Moj največji telesni stražar je večji od 
njihovega največjega kolega.  Moj fant se nasmehne, kot bi hotel reči: "Lahko ga 
zdaj ubijem, šef?"  Namesto da bi me aretirali, me policisti prosijo, naj jih sprem-
ljam.  Strinjam se.   
   Na policijski postaji jim pokažem letalsko vozovnico.  Icelandic Airlines.  Iz 
Luksemburga v Chicago.  Odhod naslednje jutro.  Pojasnim, da sem že preveril 
vse možnosti potovanja.  Edini način, da lahko opravim ta let, je, da z vlakom od-
potujem iz Hamburga v 45 minutah.  Policija me pospremi na železniško postajo v 
Hamburgu.  Policist vstopi na vlak z mano.   Ko vlak prispe na zadnjo postajo v 
Hamburgu, izstopi.   Od tam naprej sem sam.  
   Mesece pozneje sem v ZDA v glasilu zahodnoberlinske podružnice vzhodnober-
linske komunistične partije (!) prebral članek o tem.  V njem je bilo lažno 
navedeno, da sem še vedno v Nemčiji. 
  
   Pralnica je zaplet, ker se redko zadržim dovolj dolgo na enem mestu. Rešitev je, 
da žene tovarišev podkupim z moselskim vinom ali flensburškim rumom.  
   Enkrat poskušam prevažati preveč.  In zlomim tečaj na kovčku. 
  
   Po eni noči, ki sem jo preživel pri zelo privlačni tovarišici, sem se zelo veselil 
druge noči.   
   Žal naš varnostnik meni, da je preveč nevarno, da bi na isti lokaciji preživel več 
kot eno noč.   
   Seveda sem zelo razočaran! 
  
   Spet drugič sem nastanjen s starejšo, a še vedno privlačno tovarišico.  Nasmehne 
se in mi zagotovi, da me ne bo nadlegovala.  
   Žal ne morem odgovoriti, da me to ne bi motilo. 
   Naslednji dan obiščemo vdovo SS.  Podari mi čudovito barvno fotografijo Adol-
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fa Hitlerja.  Bila je izrezana iz povojnega (!) nemškega časopisa.  
  
   Ko grem mimo veleposlaništva Sovjetske zveze v Vzhodnem Berlinu, takoj vi-
dim, da je preveč dobro varovano.  Vendar mi uspe nalepiti nalepke nekaj blokov 
stran.   
   Na povratni vožnji sem na stranico vozečega vlaka nalepil nalepko s svastiko.  
Le 25 centimetrov (12 palcev) od glave policista komunistične cone!  (Gledal je v 
nasprotno smer.) Fotografiral sem nalepko v ospredju in njegovo uniformno kapo 
v ozadju. 
   Na žalost se nobena fotografija, ki jo naredim na komunističnem območju, ne 
izide.  (Uporabil sem zelo poceni fotoaparat.) 
   Druge fotografije na zahodnem območju so v redu.  Ena prikazuje našo nalepko 
s svastiko na vhodu v konzulat komunistične cone (DDR).    
   Še ena nalepka s svastiko krasi vhod na policijsko postajo.   
   Nalepke s svastiko so pogosto nalepljene na komunistične plakate. 
   Po nalepitvi nalepke s svastiko na vhodu glavne železniške postaje v Hamburgu 
grem čez cesto.  Sedim na klopi na avtobusni postaji.  In gledam.  Kmalu se ustavi 
moški.  Pogleda na nalepko s svastiko.  Vzame beležko.  in si zapiše kontaktni 
naslov.  Nekaj tednov pozneje v Lincoln prispe poizvedba.  Avtor piše, da je na tej 
lokaciji videl eno od naših nalepk s svastiko! 
  
   Udeležim se božične zabave deželne podružnice nacionalistične politične 
stranke.   
   Eden od gostov me vpraša: "Ali ste Gerhard Lauck?"  
   Odgovorim: "Slišal sem, da so ga deportirali."   
   Tovariši, ki sedijo poleg mene, se nasmehnejo. 
   Eden od njiju gre ven kadit.  Ko se vrne, ima smešno zgodbo.   
   Na vrata dvorane je prišel še en tovariš.  Povedal je, da ga je obiskala policija.  
Iskali so Gerharda.   
   Ta novopečeni tovariš je vprašal drugega: "Ali veš, kje je Gerhard?" 
   Odgovor: Odgovor: "Da, je v notranjosti.  Pije kavo." 
   Mimogrede, malemu sinu tega tovariša je ime "Adolf". 
  
   Je sredi noči.  Dobro spim.  Nenadoma me prebudi glasno trkanje na vrata.  In 
krik: "Polizei!" ("Policija!") 
   Rahlo slišim pogovor.   
   Policija je v sosednji sobi.   
   Verjetno me išče policija.  Preprosto so šli v napačno sobo. 
   Pomislim, da imam nekaj minut časa, da se oblečem in splezam skozi okno.  
Brez prtljage.   
   K sreči je pogovor z mlahavim glasom daljši.  Ugotovim, da je policija odšla v 
pravo sobo.  Želeli so nekoga drugega.  Tokrat. 
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   Na železniški postaji slišim, da nekdo zakliče moje ime.  Sumim, da je to polici-
ja.  Zato grem naprej. Moški steče do mene.  Nasmehne se.  Tovariš! 
  
   Sledimo drugemu avtomobilu.  Ki vozi prehitro.  Zato obstaja nevarnost, da bo 
pritegnil pozornost policije. 
   Komentarji mojega voznika:  "Včasih se mi zdi, da bi morali vse ustrelili zaradi 
nesposobnosti.  Potem pa še mene, ker sem ustrelil vse naše tovariše." 
  
   Udeležujem se sestanka nacionalistične politične stranke.  In opazim zelo lepo 
mlado žensko.   
   Tovariš, ki stoji poleg mene, mi predlaga, naj se predstavim.  Toda naslednji dan 
moram oditi.  Zato mu predlagam, naj to stori on.   Mnogo let pozneje ga po 
naključju srečam.   In izvem, da se je poročil z njo! 
  
   To je prvi dan mojih prvih državno plačanih počitnic.  Eden od uslužbencev luk-
suznega hotela me vpraša, ali kadim.  Odgovorim, da ne.  Nasmehne se in reče: 
"Niti hašiša ne?"  Zavrtim z glavo. 
  Drugi uslužbenec me pospremi v zasebno sobo.  Zdi se presenečen in vpraša: 
"Zakaj ste tukaj?"   
   Ko mu namignem, vzklikne. "Oh, 20.000 nalepk s svastiko!  O tem sem bral v 
časopisu." 
   Kmalu je vse osebje seznanjeno z mojim zvezdniškim statusom.   
   Naslavljajo me "gospod Lauck". 
   Osebje iz drugih delov hotela me obišče v moji zasebni sobi.   
   Pozneje mojo sobo krasi majhen transparent s svastiko, ki mi ga je poslal tovariš 
iz Argentine. 
   Med bivanjem napišem kratko knjižico v nemščini o NSDAP/AO. 
   Po nekaj mesecih me premestijo v drug luksuzni hotel.  Tu je osebje manj 
naklonjeno.  Zasegli so mi celo moj argentinski transparent s svastiko.  (Ob od-
hodu ga dobim nazaj.) 
   V tem hotelu je na voljo skupna ura.  Vsi gostje so vabljeni v veliko sobo s tele-
vizijo.   
   Ko je pošta razdeljena, drug gost vpraša osebje, zakaj sem dobil vso pošto.  Ose-
bje mu odgovori, da nisem dobil VSE pošte.  Dobil sem samo MOJO pošto.  
(Dobil sem več pošte kot vsi ostali skupaj.)  
  Nekega dne me eden od igralcev kart za drugo mizo pogleda in vpraša: 
"Mord?" ("Umor?") 
   Nasmehnem se in stresem glavo.    
   Po štirih mesecih in pol se moje počitnice končujejo.   
   Najprej pa je na vrsti politični proces.   
   V nekem trenutku ostanem sam v sobi v drugem nadstropju sodne stavbe.  Mika 
me, da bi splezal skozi odprto okno, vendar tega ne storim.  
   Med sojenjem me odvetnik označi za "civiliziranega Srednjeevropejca, čeprav 
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rojenega v Ameriki". 
   Ko sodnik zapoje himno Hitlerjeve mladine, menim, da bo kazen milejša.   
   Nekaj dni pozneje se sprehajam po hotelskem dvorišču.  Znan glas me pokliče 
po imenu.  To je tovariš!  Opravlja gradbena dela.  Zahvalim se mu za priložnost 
za pobeg.  Vendar pojasni, da bom tako ali tako kmalu odšel. 
   Ko se vrnem v Nebrasko, prvič občutim seneni nahod. 
   Zdravljenje: viski! 
  
   Ko obiščem podzemne celice, me včasih vprašajo, ali poznam določeno osebo.  
Igram neumnega.   
   Če se ljudje že poznajo in si zaupajo, se lahko sami odločijo, ali želijo sodelovati 
ali ne.   
   V vsakem primeru ne bom kršil varnostnih ukrepov našega celičnega sistema.  
   Včasih me "svarijo" pred drugo osebo. 
   Včasih me oboji svarijo pred drugim! 
   Mislim, da je to le osebnostni konflikt. 
   Včasih se šalim: če bi se vsi zbrali, bi se verjetno pobili! 
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Zabava pod svastiko 
  

Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

   Prijatelj mi je povedal, da ga je precej razjezilo, ko je FBI začel družino, prijatel-
je, sosede in delodajalce spraševati o njegovi politiki. 
   Zato si je nadel popolno uniformo Stormtrooperja, vstopil v agentovo pisarno, se 
z nogami postavil na njegovo mizo in rekel: "Slišal sem, da sprašujete o meni, 
(izbrisan). Kaj vas zanima?" 
  

* * * * * 
  
   Tovariši so se že zdavnaj naučili, da ni pametno čez noč parkirati vozil pred 
sedežem stranke. Vendar tega niso vedeli vsi zunanji obiskovalci. In opozicija je 
očitno podcenjevala našo inteligenco. 
   Neke noči se je po štabu oglasil prepogost krik: "Požar!" 
   Pravzaprav je požar izbruhnil zunaj stavbe. Tridesetmetrski plameni so švigali iz 
kombija, parkiranega neposredno pred našim sedežem. 
   Vendar to ni bilo naše vozilo! Rdeči so domnevali, da je naše, in ga zažgali. 
   Uživali smo v vizualnem spektaklu in hkrati obžalovali pravega lastnika. Seveda 
nam humor v tej situaciji ni umanjkal. Nekdo se je pošalil: "Kdo želi marsh-
mellows?" 
  

* * * * * 
  
   Moj prijatelj Gunnar se je sprehajal po pristanišču v Kielu. Pristopil je k njemu 
komunist in mu hotel prodati komunistični časopis. 
   Ni mu bilo všeč, da ga med sprehodom prekinja rdeča barva, še najmanj pa 
rdeča. Zato je komunista - s časopisi in vsem ostalim - preprosto vrgel v 
pristanišče! 
   Gledalci so mu zaploskali, on pa je nadaljeval sprehod. 



8 

 

 


