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Kokemuksiani 

Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
    

Jatkuu edellisestä numerosta 

  

   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 laitoin julisteen nopeasti kylpyhuoneen ikkunan 

ulkopuolelle.  Sitten kiirehdin seuraavaan vaunuun.  Työnsin pääni ulos ikkunasta.  

Ja näin julisteen lepattavana tuulessa, kun kuljimme aseman läpi, 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 sanoo, 

että uutisissa kerrotaan Hampurissa asuvasta amerikkalaisesta kansallissosialis-
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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 Morgen-

postin otsikoihin.   

   Olin pitänyt puheen yksityistilaisuudessa.  Kun järjestäjä oli virallisesti päättänyt 

kokouksen, suostuin tulemaan valokuvaan muutaman toverin kanssa.  Hakaristil-

ipun edessä.  Tämä kuva ilmestyi päivälehdessä. 

   Konsultoin asianajajaa.  Hän oli ollut yksi puolustusasianajajista surullisenkuul-

uisassa Nürnbergin tuomioistuimessa. 

   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 kasettital-

lenteen.  Tämä nauhoite soitetaan kokouksessa. 

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

poliisilla.  He eivät odottaneet, että tulisin paikalle.   Suurin henkivartijani on 

suurempi kuin heidän suurin kollegansa.  Poikani virnistää kuin sanoakseen: 

"Voinko tappaa hänet nyt, pomo?"  Sen sijaan, että poliisi olisi pidättänyt 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 junaan kanssani.   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.   
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   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.  

  

   Kun kävelen Itä-Berliinissä sijaitsevan Neuvostoliiton suurlähetystön ohi, näen 

heti, että se on liian hyvin vartioitu.  Onnistun kuitenkin laittamaan tarroja muuta-

man korttelin päähän.   

   Paluumatkalla laitoin hakaristitarran liikkuvan junan kylkeen.  Vain 25 senttime-

trin (12 tuuman) päässä kommunistisen vyöhykkeen poliisin päästä!  (Hän katsoo 

vastakkaiseen suuntaan.) Otan valokuvan, jossa tarra on etualalla ja hänen univor-

mulakkinsa taustalla. 

   Valitettavasti yksikään kommunistisella alueella ottamistani valokuvista ei ole 

onnistunut.  (Käytin hyvin halpaa kameraa.) 

   Muut läntisen alueen valokuvat ovat kunnossa.  Yhdessä näkyy hakaristitar-

ramme kommunistisen vyöhykkeen (DDR) konsulaatin sisäänkäynnillä.    

   Toinen hakaristitarra koristaa poliisiaseman sisäänkäyntiä.   

   Kommunististen julisteiden päälle laitetaan usein hakaristitarroja. 

   Laitettuani hakaristitarran Hampurin päärautatieaseman sisäänkäyntiin kävelen 

kadun yli.  Istun bussipysäkin penkille.  Ja katselen.  Pian mies pysähtyy.  Katsoo 

hakaristitarraa.  Ottaa esiin muistilapun.  Ja kirjoittaa ylös yhteysosoitteen.  

Muutamaa viikkoa myöhemmin Lincolniin saapuu kysely.  Kirjoittaja kirjoittaa 

nähneensä yhden hakaristitarran tässä paikassa! 

  

   Osallistun nationalistisen poliittisen puolueen maakuntaosaston joulujuhlaan.   

   Yksi vieraista kysyy minulta: "Oletko sinä Gerhard Lauck?".  

   Vastaan: "Hänet on kuulemma karkotettu."   

   Vieressäni istuvat toverit virnistävät. 

   Yksi heistä menee ulos tupakalle.  Kun hän palaa, hänellä on hauska tarina.   

   Toinen toveri oli saapunut salin ovelle.  Hän kertoi, että poliisi oli käynyt hänen 

luonaan.  He etsivät Gerhardia.   

   Tämä vastikään saapunut toveri kysyi toiselta: "Tiedätkö, missä Gerhard on?" 
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   Vastaus: "Kyllä, hän on sisällä.  Juo kahvia." 

   Tämän toverin nuorella pojalla on muuten nimi "Adolf". 

  

   On keskellä yötä.  Nukun sikeässä unessa.  Yhtäkkiä herään kovaan koputukseen 

ovella.  Ja huutoon: "Polizei!" ("Poliisi!") 

   Kuulen hämärästi keskustelun.   

   Poliisi on minun huoneeni vieressä.   

   Oletettavasti poliisi haluaa minut.  He vain menivät väärään huoneeseen. 

   Ajattelin, että minulla on pari minuuttia aikaa pukeutua ja kiivetä ulos ikkunasta.  

Ilman matkatavaroita.   

   Onneksi heikko keskustelu kestää pidempään.  Tajuan, että poliisi meni oikeaan 

huoneeseen.  He halusivat jonkun muun.  Tällä kertaa. 

    

   Juna-asemalla kuulen jonkun huutavan nimeäni.  Epäilen, että se on poliisi.  

Joten jatkan kävelyä. Mies juoksee luokseni.  Hän hymyilee.  Toveri! 

  

   Seuraamme toista autoa.  Joka ajaa ylinopeutta.  Ja siten vaarassa herättää po-

liisin huomion. 

   Kuljettajani kommentoi:  "Joskus minusta tuntuu, että minut olisi pitänyt ampua 

epäpätevyyden vuoksi.  Ja sitten minut pitäisi ampua, koska olen ampunut kaikki 

toverimme." 

  

   Osallistun nationalistisen poliittisen puolueen kokoukseen.  Ja huomaan hyvin 

kauniin nuoren naisen.   

   Vieressäni seisova toveri ehdottaa, että esittäydyn.  Minun on kuitenkin 

lähdettävä seuraavana päivänä.  Joten ehdotan, että hän tekee niin.   Monta vuotta 

myöhemmin tapaan hänet sattumalta.   Ja saan tietää, että hän nai naisen! 

  

   On ensimmäisen valtion palkkaaman lomani ensimmäinen päivä.  Yksi luk-

sushotellin henkilökunnasta kysyy minulta, poltanko.  Vastaan, että en.  Hän virn-

istää ja kysyy: "Etkö edes hasista?".  Ravistelen päätäni. 

  Toinen henkilökunnan jäsen saattaa minut yksityishuoneeseeni.  Hän vaikuttaa 

yllättyneeltä ja kysyy: "Miksi sinä olet täällä?"   

   Kun annan vihjeen, hän huudahtaa. "Voi, 20 000 hakaristitarraa!  Luin siitä 

lehdestä." 

   Pian koko henkilökunta on tietoinen julkkisasemastani.   

   Minua puhutellaan nimellä "Herr Lauck". 

   Hotellin muiden osastojen henkilökunta vierailee luonani yksityishuoneessani.   

   Myöhemmin huonettani koristaa pieni hakaristibanderolli, jonka eräs argenti-
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inalainen toveri on lähettänyt. 

   Kirjoitan oleskeluni aikana lyhyen saksankielisen kirjasen NSDAP/AO:sta. 

   Muutaman kuukauden kuluttua minut siirretään toiseen luksushotelliin.  Täällä 

henkilökunta on vähemmän myötämielistä.  He jopa takavarikoivat argentiinal-

aisen hakaristilippuni.  (Saan sen takaisin lähtiessäni.) 

   Tämä hotelli tarjoaa yhteisen tunnin.  Kaikki vieraat kutsutaan suureen hu-

oneeseen, jossa on televisio.   

   Kun posti on jaettu, toinen vieras kysyy henkilökunnalta, miksi minä sain kaiken 

postin.  Henkilökunta vastaa, että en saanut KAIKKIA posteja.  Sain vain MINUN 

postini.  (Sain enemmän postia kuin kaikki muut yhteensä.)  

  Eräänä päivänä eräs kortinpelaaja toisessa pöydässä katsoo minua ja kysyy: 

"Mord?" ("Murha?"). 

   Hymyilen ja pudistan päätäni.    

   4 ½ kuukauden jälkeen lomani päättyy.   

   Mutta ensin on poliittinen oikeudenkäynti.   

   Jossain vaiheessa minut jätetään yksin oikeustalon toisen kerroksen huoneeseen.  

Minua houkuttaa kiivetä ulos avoimesta ikkunasta, mutta en tee sitä.  

   Oikeudenkäynnin aikana asianajajani kuvailee minua "sivistyneeksi 

keskieurooppalaiseksi, vaikka olenkin syntynyt Amerikassa". 

   Kun tuomari hyräilee Hitler-nuorten hymniä, luulen, että tuomio on lievä.   

   Muutamaa päivää myöhemmin kävelen hotellin sisäpihalla.  Tuttu ääni kutsuu 

nimeäni.  Se on toveri!  Hän tekee rakennustöitä.  Kiitän häntä pakomahdollisuud-

esta.  Mutta selittää, että lähden kuitenkin pian. 

   Kun palaan Nebraskaan, minulla on ensimmäistä kertaa heinänuha. 

   Hoito: viski! 

  

   Kun vierailen maanalaisissa selleissä, minulta kysytään joskus, tunnenko jonkun 

tietyn henkilön.  Esitän tyhmää.   

   Jos kyseiset ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat heihin, he voivat itse päättää, 

haluavatko he tehdä yhteistyötä vai eivät.   

   En kuitenkaan aio rikkoa solujärjestelmämme turvatoimia.  

   Joskus minua "varoitetaan" toisesta henkilöstä. 

   Joskus KUMMAT ihmiset varoittavat minua toisesta! 

   Luulen, että tämä on vain persoonallisuusristiriita. 

   Joskus vitsailen: Jos kaikki kokoontuisivat yhteen, he luultavasti tappaisivat 

toisensa! 
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Hauskaa hakaristin alla 
  

Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  

   Eräs ystäväni kertoi minulle, että hän oli melko ärsyyntynyt, kun FBI alkoi 
kuulustella hänen perhettään, ystäviään, naapureitaan ja työnantajiaan hänen 
politiikastaan. 
   Niinpä hän pukeutui täyteen Stormtrooper-pukuunsa, käveli agentin toimistoon, 
laittoi jalkansa hänen pöydälleen ja sanoi: "Kuulin, että kyselette minusta, 
(poistettu). Mitä haluatte tietää?" 
  

* * * * * 
  
   Toverit olivat jo kauan sitten oppineet, ettei ollut viisasta pysäköidä ajoneu-
vojaan puolueen päämajan edustalle yöksi. Mutta kaikki ulkopuoliset eivät 
tienneet tätä. Ja oppositio ilmeisesti aliarvioi älykkyytemme. 
   Eräänä yönä liian yleinen huuto kaikui päämajan läpi: "Tulta!" 
   Itse asiassa tulipalo oli rakennuksen ulkopuolella. Kolmenkymmenen metrin 
korkuiset liekit nousivat päämajan eteen pysäköidystä pakettiautosta. 
   Se ei kuitenkaan ollut meidän ajoneuvomme! Punaiset olivat olettaneet sen kuul-
uvan meille ja polttaneet sen. 
   Nautimme visuaalisesta spektaakkelista ja samalla säälimme todellista omis-
tajaa. Tilanteen huumori ei tietenkään jäänyt meiltä huomaamatta. Joku vitsaili: 
"Marsh-mellows, anyone?" 
  

* * * * * 
  
   Ystäväni Gunnar oli kävelyllä Kielin satamassa. Eräs kommunisti lähestyi häntä 
ja yritti myydä hänelle kommunistista sanomalehteä. 
   Hän ei pitänyt siitä, että häntä keskeytettiin kävelyn aikana - kaikkein vähiten 
punaisen takia. Niinpä hän yksinkertaisesti heitti kommarin - sanomalehdet ja 
kaikki - satamaan! 
   Katsojat taputtivat... ja hän jatkoi kävelyään. 
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