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Mina erfarenheter från 
Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 
i Tyskland på 1970-talet 

  

av Gerhard Lauck 
    

Fortsatt från föregående nummer 
  

   Jag knackar på lägenhetsdörren.  Den öppnas av en mörkhårig man.  Han ler.  
Han lägger sina händer på mina axlar.  Och kysser min check. 
   Jag utbrister: "Det är bra att jag vet att ni är fransmän.   Annars skulle jag slå dig 
på näsan!" 
   Vi skrattar båda två. 
   Sedan träffar jag hans fru.  Och katten. (Katten stjäl senare ett par strumpor från 
min resväska.  Den återlämnas vid mitt nästa besök.) 
    Denna veteran från den franska Waffen-SS-divisionen Charlemagne hade 
deltagit i slaget om Berlin.  Han har många intressanta historier! 
    Efter kriget gick han med i den franska främlingslegionen.  Stred i Algeriet.  
Gick med i OAS-revolten.   Flydde till Tyskland.   
   Telefonen ringer.  Han svarar.  Kort samtal.   
   Han förklarar:  "Det var en kamrat.  Polisen kommer.  Vi har tid att dricka upp 
det här glaset vinet.  Men sedan måste vi gå."       
   Det gör vi.  Sedan går vi till en närliggande krog.  Den ägs av en annan kamrat. 
Vi tillbringar några timmar där.  Vårt samtal chockar en annan gäst.  Men ingen 
ringer till polisen. 
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   En annan gång ger han mig ett litet pappersark.  Det finns några ovanliga sym-
boler på den.  Han säger att jag ska behålla det.  Men förklarar inte dess 
betydelse.  Och jag frågar inte.   
  
   En stor ära! Jag är inbjuden till den legendariske Stuka-esset överste Hans-
Ulrich Rudels hem. (Ett halvt sekel senare minns jag fortfarande adressen.) 
   Rudel flög över 2 000 stridsuppdrag.  Förstörde 500-600 stridsvagnar.  Sänkte 
ett slagskepp och en kryssare.  Var den mest dekorerade tyska soldaten under an-
dra världskriget.  (Hitler lät utforma en särskild medalj enbart för honom.) 
   Rudel förblev en lojal nationalsocialist även efter kriget. 
   När jag kommer in i hans hem ser jag hans medaljer i en vitrin på väggen. 
   Hans lilla son vill ha en tur på grisryggarna.  Jag ger honom gärna en sådan.   
   Detta Tarzan-fan tar min penna och gömmer den i en hamsterbur.  Men hans 
mamma hittar den och lämnar tillbaka den till mig. 
   Medan Rudel och jag går längs en bergsstig frågar han mig om jag är höjdrädd.  
Jag är förbryllad över denna fråga.  Sedan tittar jag åt sidan.  Och ser en brant 
klippa precis bakom buskarna! 
   Han säger att han ibland önskar att han hade sneda ögon.  Japanerna har nämli-
gen mer respekt för sina soldater. 
   Rudel och jag är överens om att Hitler var alltför human.  Han kommenterar: 
"Annars skulle vi ha vunnit kriget." 
   Hemma hos honom dricker vi te med hans fru och svärmor.  Alla är lojala na-
tionalsocialister! 
  
      Otto Riehs ger mig ett exemplar av tidningen DER LANDSER.  I det här 
numret beskrivs hur han blev en av de få värnpliktiga män som tilldelades riddar-
korset till järnkorset.   
   Ensam.  Sårad.  Bemannar en skadad pansarvärnskanon.  Han förstörde tio 
ryska stridsvagnar.   
   Nu är han taxichaufför.  Har en boa constrictor som husdjur.  Och är aktiv i den 
nationalsocialistiska rörelsen.  
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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 övertygande! 
  

   "Jag ombads av justitieministern att vittna.  I brevet beskrevs Lauck som 
'ledare för NSDAP/AO'.  Staten ger honom den titeln!  NSDAP/AO är officiellt 
erkänd.  Den är accepterad som organisation - trots att den är förbjuden i 
Tyskland." - Tidigare VS-informatören Peter Schulz i en intervju i tageszeitung 
den 8 maj 1996.     

  
   "(Den tyska regeringens talesman) Wulf sade att vissa bevis mot Lauck sam-

manställdes genom domstolsgodkända avlyssningar av transatlantiska tele-
fonsamtal från Tyskland till fem Nebraska-nummer som påstods vara kopplade 
till Laucks organisation." - Washington Post, 9 maj 1996 

  
   "Lauck, en av de största producenterna av NS-material i världen, anses vara en 

nyckelperson på den internationella nynazistiska scenen." - Süddeutsche Zeitung, 
10 maj 1996  

  
   "Rättegången ses av tyska utredare som kulmen på en 20-årig kampanj för att 

stoppa Laucks verksamhet... 
   "Enligt utredarna publiceras Laucks publikation NS Kampfruf 

(nationalsocialistisk stridsrop) varannan månad på tio språk.  Cirka 20 000 num-
mer skickas till adresser runt om i världen, främst i Tyskland... 

   "...och den spelar en viktig roll när det gäller att förse tyska grupper med prop-
agandamaterial som de bara skulle kunna producera med stor risk i det här landet.  
'Gary Lauck är den främsta leverantören av hatbrev till Tyskland', säger rabbin 
Abraham Cooper från Simon Wiesenthal Center i Los Angeles, som övervakar 
nynazistiska grupper." - New York Times, 10 maj 1996 

  
   "Åklagaren sade att den stora majoriteten av det pro-nazistiska material som 

beslagtagits kommer från USA och att Lauck har varit den största distributören." - 
Omaha World-World, 20 augusti 1996 
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