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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
    

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
  

   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 
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 
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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 vprašan-
je 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 
zmagali 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.  Je aktiven v 
nacionalsocialističnem gibanju.  
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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! 
  

   "Generalni državni tožilec me je prosil, naj pričam.  V pismu je bil Lauck 
opisan kot 'vodja NSDAP/AO'.  Država mu je dala ta naziv!  NSDAP/AO je urad-
no priznana.  Sprejeta je kot organizacija - čeprav je v Nemčiji prepovedana." - 
Nekdanji VS-informator Peter Schulz v intervjuju za tageszeitung, 8. maj 1996     

  
   "(Tiskovni predstavnik nemške vlade) Wulf je dejal, da so bili nekateri dokazi 

proti Laucku zbrani s prisluhi čezatlantskih telefonskih klicev iz Nemčije na pet 
številk Nebraske, ki naj bi bile povezane z Lauckovo organizacijo, ki jih je odo-
brilo sodišče." - Washington Post, 9. maj 1996 

  
   "Lauck, eden največjih proizvajalcev NS-materiala na svetu, velja za ključno 

osebnost mednarodne neonacistične scene." - Süddeutsche Zeitung, 10. maj 1996  
  
   "Nemški preiskovalci menijo, da je sojenje vrhunec 20-letne kampanje za 

zaustavitev Lauckovih dejavnosti... 
   "Po navedbah preiskovalcev je Lauckova publikacija NS Kampfruf ali Nacion-

alsocialistični bojni krik izhajala vsaka dva meseca v desetih jezikih.  Na naslove 
po vsem svetu, predvsem v Nemčiji, je poslanih približno 20.000 izvodov... 

   "...in ima pomembno vlogo pri oskrbi nemških skupin s propagandnim 
gradivom, ki bi ga v tej državi lahko pripravili le z velikim tveganjem.  Gary 
Lauck je glavni dobavitelj sovražne pošte v Nemčijo," je dejal rabin Abraham 
Cooper iz Centra Simona Wiesenthala v Los Angelesu, ki spremlja neonacistične 
skupine." - New York Times, 10. maj 1996 

  
   "Tožilec je dejal, da velika večina zaseženega pronacističnega gradiva prihaja 

iz Združenih držav in da je bil Lauck glavni distributer." - Omaha World-World, 
20. avgust 1996 
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