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Kokemuksiani  
Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
  
  

Osa III: 
Ensimmäinen vierailu isänmaahan  

  
   Syyskuu 1972.  
   Olen New Yorkin lentokentällä. Yhtäkkiä kuulen uutisen: Israelin olympiajouk-
kue on tapettu!  (Luonnollisesti olen pahoillani palestiinalaisten puolesta.) 
   Seuraavana päivänä saavun ensimmäistä kertaa Eurooppaan.  Juna-asemalla 
kuulen jonkun huutavan nimeäni.  Käännyn ympäri ja näen viehättävän nuoren 
naisopiskelijan, jonka olin tuntenut yliopistossa.  (Ei raamatullisessa mielessä.) 
   Ensimmäinen toveri, jonka tapaan Saksassa ensimmäisellä matkallani, on vanha 
SA-mies.  Hän oli paennut kommunistialueelta, kun hän kuuli, että kommunistit 
olivat tulossa pidättämään häntä kolmannen kerran. 
   Ensimmäisenä iltana kävelemme maalaispolulla.  Kumarran.  Poimin 
kourallisen esi-isieni kotimaan multaa.  Ja suutelen sitä.   
   Myönnettäköön, että se ei maistu hyvältä.  Ei haittaa.  Tämä on symbolinen ele.   
Sydämellinen.     
   Matkalla takaisin kotiinsa hän osoittaa rotkoon.  Meidän on vältettävä sitä aluet-
ta.  Villisika! 
   Hänen vanha maalaistalonsa on vaatimaton.  Ulkotalo.  Keittiön liesi on ainoa 
lämmityslaite.   
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   Kun istumme alas ensimmäiselle aterialle, hän osoittaa ylpeänä hakaristejä lau-
tasilla ja aterimissa.  Kolmannen valtakunnan alkuperäisiä! 
   Myöhemmin hän antaa minulle alkuperäisen, käsin ommellun SA:n 
käsivarsinauhan.  Siitä tulee yksi rakkaimmista tavaroistani.  Perheemme Raama-
tun ohella.   Ja alkuperäisen saksalaisen MEIN KAMPFin, jonka amerikkalainen 
toveri antoi minulle.  (Hän oli ostanut sen käytetystä kirjakaupasta New Yorkissa 
10,00 dollarilla.)  
   Seuraavien viikkojen aikana vierailen toverien luona, jotka ovat hajallaan eri 
puolilla Saksaa.  
   Kun saamme kuulla, että joku toveri on pidätetty, lähden jälleen laajalle mat-
kalle ilmoittamaan asiasta tovereille.  (Emme luota puhelimiin.) Tämän matkan 
aikana olen huolissani siitä, että minut saatetaan pidättää.  Mutta näin ei tapahdu.  
Suoritan tehtäväni loppuun ja palaan turvallisesti Yhdysvaltoihin. 
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Median otteita 
  

Ystäviemme kehut antavat meille rohkaisua.  Vihollisiltamme saatu tunnustus 

on kuitenkin vielä vakuuttavampi todiste tehokkuudestamme.  Se on var-

masti aivan yhtä vilpitöntä, mutta vähemmän puolueellista eduksemme.  Ja 

siksi sitäkin vakuuttavampi! 

  

   "Pelkästään se, että NS KAMPFRUF esiintyy edelleen, osoittaa, että 

maaliskuussa toteuttamamme laajamittainen toiminta ei ilmeisesti tuottanut 

paljon tulosta", kommentoi eräs poliisiviranomainen. Poliisiasiantuntijat valitta-

vat, että NSDAP/AO jatkaa toimintaansa Lincolnissa, Nebraskassa, ja että se 

levittää edelleen propagandamateriaalia saksalaiselle uusnatsi-skenelle. - Offen-

bach Post, 10. lokakuuta 1995 

  

   "Oikeudenkäynti johtaa ulkomaille.  Erityisesti amerikkalaista NSDAP/AO:ta 

pidetään Saksan oikeiston salaisena maanpaossa toimivana hallituksena ja pe-

rustuslakivaliokunnan mukaan ´maailman suurin NS-propagandamateriaalin 

tuottaja ja levittäjä´."" - Süddeutsche Zeitung, 13. tammikuuta 1996 

  

   "Gary `Rex` Lauck, Nebraskan johtaja, vieraili Hasselbachin luona. Lauck on 

luultavasti maailman vaikutusvaltaisin natsi, ja suunnilleen ainoa todellinen 

toimija, joka voi käyttää nimeä natsi.  Se on laillista Amerikassa.  Hän tukee 

jokaista merkittävää natsijärjestöä maailmassa propagandamateriaalilla ja koordi-

noi lukemattomia terroristisoluja.  (Hän on nyt pidätettynä Saksassa, ja hän on 

yksi niistä miehistä, joita vastaan Hasselbach todistaa.)  

   "Hasselbach löysi natsikentän, joka oli rauhoittavan suuri ja vankka, joka 

ulottui ympäri maailmaa, jolla oli tasainen kassavirta, vahva historiallinen 

päämäärätietoisuus ja ylijäämä aseita ja asiantuntemusta.  Kun hän vuosia 

myöhemmin kertoi kaiken poliisille, tämä tuskin uskoi häntä.  Hänen palja-

stustensa seuraukset eivät rauhoitu vielä vuosiin." - Spectrum (Yhdistynyt 

kuningaskunta), 3. maaliskuuta 1996. 

  

   "Simon Wiesenthal Center luokittelee hänet yhdeksi maailman vaarallisimmis-

ta uusnatsiterroristeista". - Hamburger Morgenpost, 8. maaliskuuta 1996 

  

   "NS KAMPFRUFin jakelu oli hajautettu jo kauan ennen Lauckin pidätystä.  

Laiton NSDAP/AO-rakenne Saksan sisällä on säilynyt lähes täysin koskematto-

mana." - die tageszeitung, 5. toukokuuta 1996 
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