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Kokemuksiani 

Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
    

Jatkuu edellisestä numerosta 

  
   Pidän lyhyen puheen kokouksessa, johon osallistuu nationalisteja useista Eu-

roopan maista. 

   Sattumalta tapaan muita osallistujia sen jälkeen suuressa oluthuoneessa.  Yksi 

heistä on sodanjälkeisessä Saksan Luftwaffessa.  (Seuraavien vuosien aikana hän 

lähettää meille lahjoituksen joka kerta, kun hänen yksikkönsä harjoittelee Yhdys-

valloissa.) 

  Useat meistä, myös espanjalaiset, kävelevät Feldherrnhalleen.  Seisomme täsmä-

lleen siinä paikassa, jossa 9. marraskuuta 1923 kuolleiden marttyyrien muistolaat-

ta oli aikoinaan ollut.  Nostamme kädet Hitler-tervehdykseen.   Ja laulamme 

Horst Wesselin laulun. 

   Ihmiset hymyilevät ohi. 

  

   Kolme toveria haluaa laulaa laulun.  Mutta kukin tietää eri tekstin.  Vanha 

Stormtrooper tietää kansallissosialistisen tekstin.  Kommunistialueelta paennut 

toveri tuntee Volksarmee-tekstin.  Minä tunnen Bundeswehrin tekstin.  (Olin 

opetellut ulkoa levyn takakannen takapuolella olevan tekstin.)  
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   Toveri ja minä istumme hänen keittiönsä pöydän ääressä.  Ovikello soi.  Hän 

menee ovelle ja palaa takaisin ystävänsä kanssa.  Me kolme istumme pöydän 

ympärillä.  Toverini esittelee meidät. 

   "Gerhard, tässä on ystäväni X. Hän on poliisipäällikkö." 

   "X, tämä on Gerhard Lauck.  Hän on NSDAP/AO:n johtaja." 

    Olen yllättynyt ja järkyttynyt.  "X" on yhtä yllättynyt.   

   "X" hyppää ylös.   

   Ja kättelee minua! 

  

   Istun toverin kanssa hänen kotonaan.  Ovikello soi.  Postimies tuo paketin.  

Työtoverini oli lähettänyt sen muutamaa viikkoa aiemmin maanpäällisen postin 

kautta.  Se sisältää useita uusia isoja DIN-A2 - noin 17 x 22 tuuman - ha-

karistijulisteitamme. 

   Myöhemmin ripustan yhden näistä suurista julisteista ikkunaan, kun juna 

kulkee Magdeburgin rautatieaseman läpi kommunistisella vyöhykkeellä.   

   Kokemuksesta tiesin, että juna pysähtyi vähän ennen asemalle saapumista.  

Tämän pysähdyksen aikana asetin julisteen nopeasti kylpyhuoneen ikkunan 

ulkopuolelle.  Sitten kiirehdin seuraavaan vaunuun.  Työnsin pääni ulos ikkunas-

ta.  Ja näin julisteen lepattavana tuulessa, kun ohitimme aseman, joka oli täynnä 

ihmisiä.  

   Tällaista julistetta käytetään myöhemmin laajamittaisessa propagandatoimin-

nassa.  Ne sijoitetaan moottoritien ylikulkusilloille.  Eräs moottoritieosuus Ruhrin 

alueella suljetaan useiksi tunneiksi, kun viranomaiset poistavat ne. 

  

   Istun toverin kanssa hänen kotonaan.  Puhelin soi.   Hänen sukulaisensa kertoo, 

että uutisissa kerrotaan Hampurissa asuvasta amerikkalaisesta kansallissosialis-

tista, joka on karkotettu.  Olin ollut Hampurissa pari päivää aiemmin.  Liittyykö 

tämä toisiinsa? 

   Päätän palata Hampuriin ja ottaa siitä selvää.  Matkalla ostan sanomalehden ja 

näen artikkelin, jossa on valokuvani.  Kuvatekstissä väitetään, että olin "kadonnut 

jäljettömiin". 

   Hampurissa kysyn eräältä toverilta.  Hän sanoo, että pääsin Hamburger Mor-

genpostin otsikoihin.   

   Olin pitänyt puheen yksityistilaisuudessa.  Kun järjestäjä oli virallisesti päät-

tänyt kokouksen, suostuin tulemaan valokuvaan muutaman toverin kanssa.  Ha-

karistilipun edessä.  Tämä kuva ilmestyi päivälehdessä. 

   Konsultoin asianajajaa.  Hän oli ollut yksi puolustusasianajajista surullisenkuul-

uisassa Nürnbergin tuomioistuimessa. 
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   Aion joka tapauksessa lähteä Saksasta pian.  Haluan kuitenkin hyödyntää tämän 

tilaisuuden.  Siksi ilmoitamme suunnitelmastani pitää puhe aiheesta, miksi en tun-

nusta karkotuspäätöstäni.  Ilmoitus sisältää myös paikan ja ajan.   

   Tiedämme luonnollisesti, etten pysty pitämään tätä puhetta.  Siksi teen kasetti-

tallenteen.  Tämä nauhoite soitetaan kokouksessa. 

   Kun saavun paikalle, huomaan, että minulla oli enemmän "miesvoimaa" kuin 

poliisilla.  He eivät odottaneet, että minä todella ilmestyisin paikalle.   Suurin 

henkivartijani on suurempi kuin heidän suurin kollegansa.  Poikani virnistää kuin 

sanoakseen: "Voinko tappaa hänet nyt, pomo?"  Sen sijaan, että poliisi olisi pidät-

tänyt minut, se PYYTÄÄ minua tulemaan mukaansa.  Minä suostun.   

   Poliisiasemalla näytän heille lentolippuni.  Icelandic Airlines.  Luxemburgista 

Chicagoon.  Lähtö seuraavana aamuna.  Selitän, että olen jo tarkistanut kaikki 

matkavaihtoehdot.  Ainoa tapa päästä lennolle on lähteä Hampurista junalla 45 

minuutin kuluttua.  Poliisi saattaa minut Hampurin rautatieasemalle.  Poliisi 

nousee kanssani junaan.   Hän kuitenkin poistuu junasta, kun se saapuu 

viimeiselle asemalle Hampurin sisällä.   Siitä eteenpäin olen yksin.  

   Kuukausia myöhemmin, takaisin Yhdysvalloissa, luin Itä-Berliinin kommunis-

tisen puolueen Länsi-Berliinin osaston (!) tiedotteesta artikkelin tästä.  Siinä 

väitetään virheellisesti, että olen edelleen Saksassa. 

  

   Pyykinpesu on hankalaa, koska olen harvoin tarpeeksi kauan yhdessä paikassa. 

Ratkaisuni on lahjoa toverien vaimot joko Moselin viinillä tai Flensburgin rom-

milla.  

   Kerran yritän kuljettaa liikaa.  Ja hajotin matkalaukkuni saranan. 

  

   Vietettyäni yhden yön erittäin viehättävän naispuolisen toverin kotona odotan 

innolla toista yötä.   

   Valitettavasti turvallisuusvirkailijamme mielestä on liian vaarallista viettää 

samassa paikassa useampi kuin yksi yö.   

   Olen luonnollisesti hyvin pettynyt! 

  

   Toisen kerran minut majoitetaan vanhemman, mutta silti viehättävän nais-

puolisen toverin kanssa.  Hän hymyilee ja vakuuttaa minulle, ettei ahdistele min-

ua.  

   Valitettavasti en pysty vastaamaan, että se ei haittaisi minua. 

   Seuraavana päivänä vierailemme SS-lesken luona.  Hän antaa minulle kauniin 

värikuvan Adolf Hitleristä.  Se oli leikattu sodanjälkeisestä (!) saksalaisesta 

sanomalehdestä.  
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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! 
  

   "Mutta Saksan liittovaltion tutkijat ovat jo pitkään syyttäneet Lauckia sala-
kuljetusoperaation johtamisesta, joka toi kiellettyjä esitteitä, banderolleja, kirjoja 
ja tarroja uusnatsiliikkeelle Saksassa." 

   "Torstain tuomio päättää Saksan viranomaisten vuosikymmeniä kestäneen 
jahdin herra Lauckia vastaan, jota he pitävät yhtenä natsi-ideologian uudelleen 
nousun liikkeellepanevana voimana Saksassa Berliinin muurin murtumisen jä-
lkeen vuonna 1989.... 

   "Herra Lauckin sanomalehteä, NS Kampfrufia eli kansallissosialistista 
taisteluhuutoa, luki arviolta 10 000 saksalaista, syyttäjien mukaan... 

   "Muistelmateoksessaan Fuehrer-Ex Hasselbach sanoo herra Lauckista: 'Hän 
oli käytännössä kaiken seinille ja ikkunoihin liimatun uusnatsistisen propagandan 
lähde Berliinistä Sao Paoloon.`" - Dallas Morning Star, 23. elokuuta 1996. 

  
   "Luckilla oli hyvin öljytty propagandakoneisto, jota oli hiottu yli 20 vuoden 

aikana", kertoi oikeuden puheenjohtajana toiminut tuomari Günther Bertram.  
"Hän pystytti propagandatykin ja ampui sillä Saksaa kohti." - The Washington 
Post, 23. elokuuta 1996. 

  
   "Tuomioistuin rajoitti huomattavasti tapaukseen esitettyä aineistoa.  Suurin osa 

niistä propagandatonneista, joita Lauck oli salakuljettanut Saksaan salaliiton 
keinoin kahdenkymmenen vuoden ajan, oli vanhentunut... 

   "Siitä huolimatta NS-asiantuntijat pitävät Lauckia tämän hetken maailman-
laajuisesti merkittävimpänä uusnatsina." - Süddeutsche Zeitung, 23. elokuuta 
1996   

  
   "Vaikka amerikkalainen olisi saanut viisi vuotta - kun otetaan huomioon hänen 

kiihkoilunsa, hänen rikollinen energiansa, hänen roolinsa uusnatsien kansainvälis-
essä verkostossa, se ei olisi ollut läheskään niin paljon kuin tällainen henkilö an-
saitsee." - Der Tagesspiegel, 23. elokuuta 1996.  
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