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Mina erfarenheter från  
Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 
i Tyskland på 1970-talet 

  

av Gerhard Lauck 
  
  

Del III: 
Första besöket i fosterlandet  

  
   September 1972.  
   Jag befinner mig på flygplatsen i New York. Plötsligt kommer ett nyhetsmedde-
lande: Det israeliska OS-laget har dödats!  (Naturligtvis tycker jag synd om pales-
tinierna.) 
   Nästa dag anländer jag till Europa för första gången.  På tågstationen hör jag 
någon ropa mitt namn.  Jag vänder mig om och ser en attraktiv ung kvinnlig stu-
dent som jag hade känt i college.  (Inte i biblisk mening.) 
   Den första kamrat jag träffar i Tyskland på min första resa är en gammal SA-
man.  Han hade flytt från det kommunistiska området när han hörde att kom-
munisterna skulle komma för att arrestera honom för tredje gången. 
   Den första kvällen tar vi en promenad på en landsväg.  Jag böjer mig ner.  
Plockar upp en handfull jord från förfädernas hemland.  Och kysser den.   
   Det är sant att det inte smakar gott.  Det spelar ingen roll.  Detta är en symbol-
isk gest.   Hjärtlig.     
   På vägen tillbaka till sitt hus pekar han på en ravin.  Vi måste undvika det om-
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rådet.  Vildsvin! 
   Hans gamla bondgård är blygsam.  Utomhus.  Den enda uppvärmningen sker i 
köksspisen.   
   När vi sätter oss ner för vår första måltid pekar han stolt på hakkorsen på tallri-
karna och besticken.  Original från Tredje riket! 
   Senare ger han mig ett originellt, handsytt SA-armband.  Det blir en av mina 
mest uppskattade ägodelar.  Tillsammans med vår familjebibel.   Och det tyska 
originalet av MEIN KAMPF som jag fick av en amerikansk kamrat.  (Han hade 
köpt den i en begagnad bokhandel i New York för 10 dollar).  
   Under de följande veckorna besöker jag kamrater som är utspridda över hela 
Tyskland.  
   När vi får veta att en kamrat har arresterats gör jag ytterligare en omfattande re-
sa för att informera kamraterna.  (Vi litar inte på telefonerna.) Under denna resa är 
jag orolig för att jag ska bli arresterad.  Men detta händer inte.  Jag slutför denna 
uppgift och återvänder säkert till USA. 
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Utdrag från 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 övertygande! 

  

   "Bara det faktum att NS KAMPFRUF fortsätter att dyka upp visar att vår 

storskaliga aktion i mars uppenbarligen inte ledde till mycket", kommenterade en 

polistjänsteman. Polisens specialister klagar över att NSDAP/AO fortsätter sitt 

arbete med bas i Lincoln, Nebraska och att man fortfarande distribuerar propa-

gandamaterial för den tyska nynazistiska scenen. - Offenbach Post, 10 oktober 

1995 

  

   "Rättegången leder till utlandet.  Särskilt den amerikanska NSDAP/AO be-

traktas som den tyska högerns hemliga exilregering och, enligt Office for the Pro-

tection of the Constitution, 'den största producenten och distributören av NS-

propagandamaterial i hela världen'." - Süddeutsche Zeitung, 13 januari 1996. 

  

   "Gary `Rex` Lauck, Nebraskans ledare, besökte Hasselbach. Lauck är för-

modligen den mäktigaste nazisten i världen och ungefär den enda riktiga aktör 

som kan använda namnet nazist.  Det är lagligt i Amerika.  Han stöder varje 

betydande nazistisk organisation på jorden med propagandamaterial och samord-

nar ett oräkneligt antal terroristceller.  (Han är nu arresterad i Tyskland, en av de 

män som Hasselbach kommer att vittna mot).  

   "Hasselbach upptäckte en nazistisk scen som var enormt stor och solid, som 

spände över hela världen, med ett stabilt kassaflöde, en stark historisk 

målmedvetenhet och ett överskott av vapen och expertis.  När han berättade allt 

för polisen flera år senare trodde de knappast på honom.  Nedfallet från hans 

avslöjanden kommer inte att lägga sig förrän om flera år." - Spectrum 

(Storbritannien), 3 mars 1996. 

  

   "Simon Wiesenthal Center rankar honom som 'en av de farligaste nynazistiska 

terroristerna i världen'". - Hamburger Morgenpost, 8 mars 1996. 

  

   "Distributionen av NS KAMPFRUF var decentraliserad långt innan Lauck 

greps.  Den illegala NSDAP/AO-strukturen inom Tyskland har förblivit nästan 

helt orörd." - die tageszeitung, 5 maj 1996 
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