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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
    

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
  

   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. no-
vembra 1923.  Dvignemo roke v Hitlerjev pozdrav.   In zapojemo Horst Wessel 
Lied. 
   Ljudje, ki hodijo mimo, se nasmehnejo. 
  
   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 
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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! 
  
   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 
ploska 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? 
   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 Ham-
burger 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-
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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 vzhod-
noberlinske 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 
Adolfa Hitlerja.  Bila je izrezana iz povojnega (!) nemškega časopisa.  
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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! 
  

   "Toda nemški zvezni preiskovalci gaže dolgo obtožujejo, da je vodil tihotap-
sko operacijo, ki je neonacističnemu gibanju v Nemčiji prinašala prepovedane 
brošure, transparente, knjige in nalepke." 

   "Četrtkova obsodba je zaključek desetletnega lova nemških oblasti na Laucka, 
ki je bil po njihovem mnenju ena od gonilnih sil ponovnega vzpona nacistične 
ideologije v Nemčiji po padcu berlinskega zidu leta 1989... 

   "Lauckov časopis NS Kampfruf ali Nacionalsocialistični bojni krik je bralo 
približno 10.000 Nemcev, so povedali tožilci... 

   "Hasselbach v svojem spominu, Fuehrer-Ex, o Laucku pravi: "Bil je vir prak-
tično vse neonacistične propagande, nalepljene na stene in okna od Berlina do 
Sao Paola."" - The Dallas Morning Star, 23. avgust 1996. 

  
   "Lauck je imel dobro naoljen propagandni stroj, ki se je izpopolnjeval več kot 

20 let," je sodišču povedal predsednik sodišča Guenther Bertram.  "Postavil je 
propagandni top in z njim streljal na Nemčijo."" - The Washington Post, 23. 
avgust 1996 

  
   "Sodišče je močno omejilo gradivo, ki je bilo vključeno v zadevo.  Večina ton 

propagande, ki jo je Lauck dvajset let na konspirativen način tihotapil v Nemčijo, 
je zastarala ... 

   "Kljub temu ga strokovnjaki NS ocenjujejo kot najpomembnejšega neonacista 
sedanjega časa na svetu." - Süddeutsche Zeitung, 23. avgust 1996   

  
   "Tudi če bi Američan dobil pet let - glede na njegovo agitacijo, kriminalno en-

ergijo in vlogo v mednarodni mreži neonacistov - to ne bi bilo niti približno toli-
ko, kot si takšna osebnost zasluži." - Der Tagesspiegel, 23. avgust 1996  
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