
Äkta hjältemod 
  

   Nationalsocialismen lider inte brist på hjältar och hjältinnor.  Deras gärningar, 

deras prestationer och framför allt deras uppoffringar tjänar oss som ett exempel, 

en skyldighet och en källa till styrka. 

   Min generation, den första "efterkrigsgenerationen", hade fortfarande möjlighet 

att personligen träffa många av dessa hjältar.  Jag minns att jag besökte den 

berömda översten Hans-Ulrich Rudel i hans hem i Kufstein i Tyrolen på 1970-

talet.  En stor ära! 

   Men det finns många andra kamrater som har haft ett ännu större inflytande på 

mig.  För det första tillbringade jag mer tid med dem än med översten, och för det 

andra var de "bara vanliga 

människor", även om de 

gjorde mycket mer än 

"normalt". 

   Där fanns de gamla SA-

kamraterna Walter Lutter-

mann och Karl-Ferdinand 

Schwarz, det gifta paret 

Müller och "Armin" från 

Hitlerjugendgenerationen, 

Thies Christophersen, eft-

erkrigsgenerationens 

kämpar som Michael 

Kühnen, Gottfried Küssel 

och andra som av säker-

hetsskäl inte nämns. 
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   Några av dessa kamrater och deras liv gjorde ett särskilt starkt intryck på mig. 

  

   ...1945.  Kriget är slut.  Allt är förlorat.  Livet har blivit meningslöst.  "Gretchen" 

går in i skogen till järnvägsspåren.  Hon sätter sig ner på spåret och väntar på ett 

tåg som ska göra slut på detta sorgliga liv.  Hon funderar.  Sedan fattar hon ett an-

nat beslut.  Om hon överlever kan man kanske en dag göra något i Führerns anda.  

Hon reser sig upp och går hem.  Åren går.  Våren 1972 säger en utvisad från Bres-

lau att det finns en NSDAP/AO.   Hon blir en av de första medlemmarna, en av de 

mest hårt arbetande volontärerna och en generös finansiär, även om hon inte är rik 

och mycket blygsam i sin livsstil.  Hon utför frivilligt arbete år efter år, årtionde 

efter årtionde.  Vid hög ålder blir hon blind.  Men hon fortsätter att arbeta - hon 

kan fortfarande vika och stoppa postpaket. 

   ...Dödligt sjuk i cancer.  Kan knappt äta eller sova.  Det är svårt och tröttsamt att 

gå.  Men "FW" kan fortfarande göra något: han släpar sig till skrivbordet och gör 

datorarbete.  Timmarna är långa.  Eftersom det är svårt att resa sig upp och återvä-

nda till fåtöljen.  Dag efter dag.  År efter år.  På morgonen den sista dagen i livet är 

detta fortfarande rutinen.  Den eftermiddagen kommer döden.  

   ...1945.  Den unge soldaten "Armin" fortsätter att kämpa efter vapenstilleståndet.  

Senare blir han tillfångatagen, men identifieras inte som varulvskämpe.  Fyra år i 

ett särskilt pow-läger för oförsonliga nazister.  Till sist frihet.  Återupptar omedel-

bart den politiska aktivismen.  Fängelse.  Hustrun lämnar honom.  Återigen frihet, 

politisk aktivism och en viktig roll i NSDAP/AO:s expansion på 1970-talet.  Men 

en förrädare innebär fängelse.  Den andra hustrun lämnar. 

   ...Fyra års politiskt fängelse - utan villkorlig frigivning till den allra sista dagen.  

Sedan dagen för frihet.  Tillbaka till det politiska arbetet.  Ett år av intensiv 

verksamhet.  Följt av ytterligare fyra år i fängelse. Fri igen, aktiv igen, ända fram 

till döden.  Hans namn: Michael Kühnen.  Han var den viktigaste nationalsocialis-

tiska ledaren i sin generation i Tyskland. 

   ... "B." vill gifta sig, men partiet behöver arbetare och pengar.  En familj får vä-

nta några år.  Men sjukdom kommer trots ungdom.  En familj kommer inte längre, 

snarare döden. 

   ... "R." är invalidiserad i Vietnamkriget.  Båda benen är borta.  En arm är borta.  

Den andra armen är skadad.  Fortfarande inte hjälplös.  Telefonarbete är möjligt.  

Tack vare detta telefonarbete utökar NSDAP/AO sitt TV-program från en till sex-

ton städer inom ett år. 

  ...En kris.  "M." träder in och tar över uppgifter utan utbildning.  Fritid och yrke 

byts ut mot politiskt arbete, besvär, oro och stress.  Han håller ut i åratal tills kris-

en är över och hans stora familj återigen kan prioriteras. 

  



   Kamrater! 

   Det här är sanna historier! 

   Jag har arbetat nära med dessa kamrater, ibland i årtionden.  Vi har NSDAP/

AO:s prestationer under de senaste tre decennierna att tacka dem för. 

   Må de tjäna er som exempel och skyldighet, som tröst och inspiration, på samma 

sätt som de har tjänat mig. 

   Må några av er bli exempel för dem som senare kommer att ansluta sig till våra 

led och föra den heliga hakkorsbannern vidare när vi också kallas till den stora 

stormtruppen i himlen. 

   ...För flaggan betyder mer än döden! 

  

- Gerhard Lauck 

  



Utdrag ur media 
  

Våra vänners beröm ger oss uppmuntran.  Men erkännandet från våra fiender 

är en ännu mer övertygande bekräftelse på vår effektivitet.  Det är säkert lika 

uppriktigt, men mindre partiskt till vår fördel.  Och därför desto mer överty-

gande! 

 

   "I en specialrapport tidigare i år om tyska nynazister pekade ADL ut Lauck 

som rörelsens farligaste propagandist. - Los Angeles Times, 7 september 1993 

  

   "Det ökande problemet med nynazism i Tyskland, sporadiska våldsutbrott i 

USA och Laucks senaste expansion till nya hatmarknader i andra länder har utlöst 

larm hos myndigheter som övervakar extremistverksamhet... 

   "Myndigheten (Tysklands byrå för författningsskydd) säger att Lauck är den 

främsta leverantören av propaganda till den tyska nazistiska underjorden... 

   "Under det senaste året gjorde förbundskansler Helmut Kohl ´flera försök att 

övertyga amerikanerna om hur viktigt det var att stoppa antingen tryckningen av 

materialet eller exporten av materialet´, säger Hannelore Kohler vid den tyska 

regeringens tyska informationscenter i 

New York City..." 

   "Från Midlands sträcker sig Laucks 

kontaktnät över hela Europa och Nord- 

och Sydamerika.  Han tillhandahåller 

propaganda, uppmuntran, vägledning 

och i vissa fall pengar till rasister på den 

högerradikala kanten i övervägande vita 

länder... 

   "I ett försök att hålla honom borta 

från sitt land fängslade de tyska myn-

digheterna Lauck en gång i fyra månad-

er.  De har förbjudit honom på livstid.  

Men de har inte strypt hans engage-

mang.  Sedan Berlinmurens fall har de-

ras problem - och Laucks tyska nätverk - 

vuxit. 

   "Dessutom har Lauck under de 

senaste två åren expanderat till mer än 

30 länder.  Hans organisation publicerar 



kvartalstidningar i tabloidformat på engelska, tyska, svenska, danska, ungerska, 

nederländska, franska, spanska, portugisiska och italienska.  Han skickar också 

amerikanska dollar och tyska mark till Ryssland för att finansiera en ryskspråkig 

tidning som trycks där.... 

   "Under det senaste året har Lauck också förstärkt sin verksamhet i USA.  Han 

sponsrar två TV-program om vit makt på de offentliga kanalerna i 15 amerikanska 

städer. 

   "Jewish Anti-Defamation League, B`nai B`rith, som har följt Lauck under hela 

hans karriär, kallar honom en rasist av "världsklass" vars expansion ger anledning 

till internationell oro. 

   "Han har alla förutsättningar för att vara viktig i hatets värld", säger I. Robert 

Wolfson från Omaha, chef för Anti-Defamation League i Plains Region.  Det vill 

säga ett stort antal personer, en välfinansierad verksamhet med internationell räck-

vidd, en ganska sofistikerad uppfattning om sina mål och sin taktik och medel att 

göra något åt det. 

   "Wolfson förutspår att Lauck kommer att använda sina nya europeiska och 

skandinaviska fotfästen för att försöka legitimera nazismen som ett politiskt alter-

nativ internationellt och öka trycket på Tyskland för att legalisera partiet. 

   "Det finns en mängd händelser som gör att en kille som han är mycket viktiga-

re än han var för 20 år sedan", sade Wolfson... 

   "I mer än 200 brottsutredningar under 1992 hittades Laucks propaganda på 

brottsplatsen eller vid husrannsakan i de misstänktas bostäder. 

   "En gång var tredje dag producerar vi antingen en tabloidtidning i profes-

sionellt format eller en TV-show", säger Lauck, "och hanterar postorder, fax, in-

tervjuer och sånt här.    

   "Hans påståenden stöds av organ som är hans fiender." - Sunday World-Herald 

(Omaha) 26 september 1993. 

  



 


