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Kokemuksiani 
Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
    

Jatkuu edellisestä numerosta 
  

   Koputan asunnon oveen.  Sen avaa tummahiuksinen mies.  Hän hymyilee.  
Panee kätensä olkapäilleni.  Ja suutelee shekkiäni. 
   Huudahdan: "On hyvä, että tiedän sinun olevan ranskalainen.   Muuten löisin 
sinua nenään!" 
   Me molemmat nauramme. 
   Sitten tapaan hänen vaimonsa.  Ja kissan. (Kissa varastaa myöhemmin sukkapa-
rin matkalaukustani.)  Se palautetaan seuraavalla vierailullani.) 
    Tämä ranskalaisen Waffen-SS-divisioona Charlemagnen veteraani oli taistellut 
Berliinin taistelussa.  Hänellä on monia mielenkiintoisia tarinoita! 
    Sodan jälkeen hän liittyi Ranskan muukalaislegioonaan.  Taisteli Algeriassa.  
Liittyi OAS:n kapinaan.   Pakeni Saksaan.   
   Puhelin soi.  Hän vastaa.  Lyhyt keskustelu.   
   Hän selittää:  "Se oli toveri.  Poliisi on tulossa.  Meillä on aikaa juoda tämä lasi 
viiniä loppuun.  Mutta sitten meidän on lähdettävä."       
   Me teemme sen.  Sitten kävelemme läheiseen tavernaan.  Sen omistaa toinen 
toveri. Vietämme siellä muutaman tunnin.  Keskustelumme järkyttää toista vieras-
ta.  Mutta kukaan ei soita poliisille. 
   Toisella kertaa hän ojentaa minulle pienen palan.  Siinä on joitakin epätavallisia 
symboleja.  Hän käskee minun pitää sen.  Mutta ei selitä sen merkitystä.  Enkä 
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minä kysy.   
  
   Suuri kunnia! Minut on kutsuttu legendaarisen Stuka-ässän eversti Hans-Ulrich 
Rudelinkotiin. (Puoli vuosisataa myöhemmin muistan yhä osoitteen.) 
   Rudel lensi yli 2000 taistelulentoa.  Tuhosi 500-600 panssarivaunua.  Upotti 
taistelulaivan ja risteilijän.  Oli toisen maailmansodan eniten palkintoja saanut 
saksalainen sotilas.  (Hitler suunnitteli erityisen mitalin vain häntä varten.) 
   Rudel pysyi uskollisena kansallissosialistina myös sodan jälkeen. 
   Kun astun hänen kotiinsa, näen hänen mitalinsa seinällä olevassa vitriinissä. 
   Hänen pieni poikansa haluaa sikailukyydin.  Annan sen hänelle mielelläni.   
   Tämä Tarzan-fani varastaa kynäni ja piilottaa sen hamsterihäkkiin.  Mutta hänen 
äitinsä löytää sen ja palauttaa sen minulle. 
   Kun kävelemme Rudelin kanssa vuoristopolkua pitkin, hän kysyy, pelkäänkö 
korkeita paikkoja.  Olen hämmentynyt tästä kysymyksestä.  Sitten katson sivulle.  
Ja näen jyrkän jyrkänteen aivan pensaiden takana! 
   Hän sanoo joskus toivovansa, että hänellä olisi vinot silmät.  Koska japanilaiset 
kunnioittavat sotilaitaan enemmän. 
   Olemme Rudelin kanssa samaa mieltä siitä, että Hitler oli liian inhimillinen.  
Hän kommentoi: "Muuten olisimme voittaneet sodan." 
   Hänen kotonaan juomme teetä hänen vaimonsa ja anoppinsa kanssa.  Kaikki 
uskollisia kansallissosialisteja! 
  
      Otto Riehs ojentaa minulle DER LANDSER -lehden.  Tässä numerossa 
kerrotaan, miten hänestä tuli yksi harvoista värvätyistä miehistä, joille myönnet-
tiin Ritariristi rautaristiin.   
   Yksin.  Haavoittunut.  Miehittää vaurioitunutta panssarintorjuntatykkiä.  Hän 
tuhosi kymmenen venäläistä panssarivaunua.   
   Nyt hän on taksinkuljettaja.  Hänellä on lemmikkinä boa constrictor.  Ja toimii 
aktiivisesti kansallissosialistisessa liikkeessä.  
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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! 

  

   "Oikeusministeri pyysi minua todistamaan.  Kirjeessä Lauckia kuvailtiin 

'NSDAP/AO:n johtajaksi'.  Valtio antaa hänelle tämän arvonimen!  NSDAP/AO 

on virallisesti tunnustettu.  Se hyväksytään järjestöksi - vaikka se on Saksassa 

kielletty." - Entinen VS-informantti Peter Schulz tageszeitungin haastattelussa 8. 

toukokuuta 1996.     

  

   "(Saksan hallituksen tiedottaja) Wulf sanoi, että osa todisteista Lauckia 

vastaan koottiin tuomioistuimen luvalla kuuntelemalla transatlanttisia puheluita, 

jotka oli soitettu Saksasta viiteen Nebraskan numeroon, joiden väitettiin olevan 

yhteydessä Lauckin järjestöön."" - Washington Post, 9. toukokuuta 1996 

  

   "Lauckia, joka on yksi maailman suurimmista NS-materiaalin tuottajista, 

pidetään keskeisenä hahmona kansainvälisessä uusnatsikentässä." - Süddeutsche 

Zeitung, 10. toukokuuta 1996  

  

   "Saksalaiset tutkijat pitävät oikeudenkäyntiä huipentumana 20 vuotta kes-

täneelle kampanjalle, jonka tarkoituksena oli pysäyttää herra Lauckin toiminta... 

   "Tutkijoiden mukaan herra Lauckin julkaisu NS Kampfruf eli kansallissosial-

istinen taisteluhuuto ilmestyy joka toinen kuukausi kymmenellä kielellä.  Noin 20 

000 numeroa postitetaan osoitteisiin ympäri maailmaa, pääasiassa Saksaan... 

   "...ja sillä on merkittävä rooli saksalaisryhmien toimittaessa propagandamate-

riaalia, jota ne voisivat tuottaa tässä maassa vain suurella riskillä.  'Gary Lauck on 

tärkein vihapostin toimittaja Saksaan', sanoi rabbi Abraham Cooper Los An-

gelesissa sijaitsevasta Simon Wiesenthal Centeristä, joka tarkkailee uusnatsiry-

hmiä."" - New York Times, 10. toukokuuta 1996 

  

   "Syyttäjä sanoi, että valtaosa takavarikoidusta natsimyönteisestä materiaalista 

on peräisin Yhdysvalloista ja että Lauck on ollut sen pääasiallinen jakelija." - 

Omaha World-World, 20. elokuuta 1996. 
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