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Moje izkušnje v  
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
  
  

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 
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 komunis-
ti 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 
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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 pot, 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. 
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Odlomki iz medijev 
  
Pohvale prijateljev nam dajejo spodbudo.  Vendar pa je priznanje naših sov-
ražnikov še bolj prepričljiv dokaz naše učinkovitosti.  Zagotovo je prav tako 
iskreno, vendar manj pristransko v našo korist.  Zato je še toliko bolj pre-
pričljivo! 
  

   "Že samo dejstvo, da se NS KAMPFRUF še vedno pojavlja, kaže, da naša ob-
sežna akcija marca očitno ni prinesla veliko," je komentiral policijski uradnik. 
Policijski strokovnjaki se pritožujejo, da NSDAP/AO nadaljuje svoje delo s 
sedežem v Lincolnu v Nebraski in da še vedno razširja propagandno gradivo za 
nemško neonacistično sceno. - Offenbach Post, 10. oktober 1995 

  
   "Proces vodi v tujino.  Predvsem ameriška NSDAP/AO velja za tajno izsel-

jensko vlado nemške desnice in je po navedbah Urada za zaščito ustave "po vsem 
svetu največji proizvajalec in distributer NS-propagandnega gradiva"." - 
Süddeutsche Zeitung, 13. januar 1996 

  
   "Gary `Rex` Lauck, vodja iz Nebraske, je obiskal Hasselbach. Lauck je ver-

jetno najmočnejši nacist na svetu in približno edini pravi igralec, ki lahko upora-
blja ime nacist.  To je v Ameriki zakonito.  S propagandnim gradivom podpira vse 
večje nacistične organizacije na svetu in koordinira nepregledno število teroris-
tičnih celic.  (Zdaj je aretiran v Nemčiji, eden od tistih, proti katerim bo pričal 
Hasselbach).  

   "Hasselbach je odkril nacistično sceno, ki je bila pomirjujoče velika in trdna, 
razpeta po vsem svetu, s stalnim denarnim tokom, močnim zgodovinskim 
občutkom za cilj ter presežkom orožja in strokovnega znanja.  Ko je leta pozneje 
vse to povedal policiji, mu je le stežka verjela.  Posledice njegovih razkritij se ne 
bodo umirile še leta." - Spectrum (Združeno kraljestvo), 3. marec 1996 

  
   "Center Simona Wiesenthala ga uvršča med "najnevarnejše neonacistične 

teroriste na svetu". - Hamburger Morgenpost, 8. marec 1996 
  
   "Distribucija NS KAMPFRUF je bila decentralizirana že dolgo pred Lauckovo 

aretacijo.  Ilegalna struktura NSDAP/AO v Nemčiji je ostala skoraj popolnoma 
nedotaknjena." - die tageszeitung, 5. maj 1996 
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