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#1027                                                                                                                                      20.11.2022 (133) 

Mina erfarenheter från 
Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 
i Tyskland på 1970-talet 

  

av Gerhard Lauck 
    

Fortsatt från föregående nummer 
  

   Jag håller ett kort tal vid ett möte med nationalister från flera europeiska länder. 
   Av en slump träffar jag andra deltagare efteråt i en stor ölhall.  En av dem är 
medlem av det tyska Luftwaffe efter kriget.  (Under de kommande åren skickar 
han oss en donation varje gång hans enhet tränar i USA). 
  Flera av oss, däribland några spanjorer, går till Feldherrnhalle.  Vi står på exakt 
den plats där minnestavlan för martyrerna den 9 november 1923 en gång stod.  Vi 
höjer våra armar i Hitlerhälsningen.   Och sjunger Horst Wessel-leden. 
   Människor som går förbi ler. 
  
   Tre kamrater vill sjunga en sång.  Men alla kan en annan text.  Den gamle 
stormtroopern kan den nationalsocialistiska texten.  Kamraten som hade flytt från 
den kommunistiska zonen känner till Volksarmee-texten.  Jag känner till Bun-
deswehrs text.  (Jag hade memorerat texten på baksidan av ett skivomslag).  
  
   En kamrat och jag sitter runt hans köksbord.  Det ringer på dörren.  Han går till 
dörren och kommer tillbaka med en vän.  Vi sitter alla tre runt bordet.  Min 
kamrat presenterar oss. 
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   "Gerhard, det här är min vän X. Han är polischef." 
   "X, detta är Gerhard Lauck.  Han är chef för NSDAP/AO." 
    Jag är förvånad och chockad.  "X" är lika förvånad.   
   "X" hoppar upp.   
   Och skakar min hand! 
  
   Jag sitter med en kamrat i hans hem.  Det ringer på dörrklockan.  Brevbäraren 
levererar ett paket.  Mina arbetskamrater hade skickat det via ytpost några veckor 
tidigare.  Det innehåller flera av våra nya stora DIN-A2-affischer - ca 17 x 22 tum 
- med hakkors. 
   Senare hänger jag en av dessa stora affischer i fönstret när tåget passerar tågsta-
tionen i Magdeburg i den kommunistiska zonen.   
   Av erfarenhet visste jag att tåget stannade strax innan det nådde stationen.  Un-
der detta stopp placerade jag snabbt affischen utanför badrumsfönstret.  Sedan 
skyndade jag mig till nästa vagn.  Stack ut huvudet genom fönstret.  Och såg 
affischen fladdra i vinden när vi passerade stationen, som var full av människor.  
   Denna typ av affisch används senare för en storskalig propagandaaktion.  De 
placeras på överfarter på Autobahn.  En del av Autobahn i Ruhrområdet stängs av 
i flera timmar medan myndigheterna tar bort dem. 
  
   Jag sitter med en kamrat i hans hem.  Telefonen ringer.   Hans släkting säger att 
det finns en nyhetsrapport om en amerikansk nationalsocialist i Hamburg som har 
utvisats.  Jag hade varit i Hamburg några dagar tidigare.  Finns det ett samband? 
   Jag bestämmer mig för att återvända till Hamburg och ta reda på det.  Under re-
san köper jag en tidning och ser en artikel med mitt fotografi.  I bildtexten påstås 
det att jag hade "försvunnit spårlöst". 
   I Hamburg frågar jag en kamrat.  Han säger att jag gjorde rubriker i Hamburger 
Morgenpost.   
   Jag hade hållit ett tal vid en privat sammankomst.  Efter att mötet officiellt 
avslutats av arrangören gick jag med på att bli fotograferad tillsammans med 
några kamrater.  Framför en hakkorsflagga.  Detta fotografi publicerades i dag-
stidningen. 
   Jag konsulterar en advokat.  Han hade varit en av försvarsadvokaterna vid den 
ökända Nürnbergtribunalen. 
   Jag tänker ändå lämna Tyskland snart.  Men jag vill utnyttja denna möjlighet.  
Därför tillkännager vi min plan att hålla ett tal med temat varför jag inte erkänner 
mitt utvisningsbeslut.  I detta tillkännagivande ingår plats och tid.   
   Naturligtvis vet vi att jag inte kommer att kunna hålla detta tal.  Därför gör jag 
en kassettinspelning.  Denna inspelning kommer att spelas upp på mötet. 
   När jag anländer till platsen ser jag att jag hade mer "manpower" än polisen.  
De förväntade sig inte att jag skulle dyka upp.   Min största livvakt är större än 
deras största kollega.  Min pojke flinar som om han skulle säga: "Får jag döda ho-
nom nu, chefen?"  I stället för att arrestera mig ber polisen mig följa med dem.  
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Jag går med på det.   
   På polisstationen visar jag dem min flygbiljett.  Icelandic Airlines.  Från Lux-
emburg till Chicago.  Avresa nästa morgon.  Jag förklarar att jag redan har 
kontrollerat alla resealternativ.  Det enda sättet för mig att hinna med flyget är att 
åka tåg från Hamburg om 45 minuter.  Polisen eskorterar mig till Hamburgs 
tågstation.  En polis stiger på tåget med mig.   Men han stiger av tåget när det når 
den sista stationen i Hamburg.   Från och med nu är jag ensam.  
   Några månader senare, hemma i USA, läste jag en artikel om detta i tidningen 
för Västberlinavdelningen av Östberlins kommunistparti (!).  Där påstås det falskt 
att jag fortfarande befinner mig i Tyskland. 
  
   Tvätten är en komplikation eftersom jag sällan stannar tillräckligt länge på sam-
ma ställe. Min lösning är att muta kamraternas fruar med antingen Moselvin eller 
Flensburg-rom.  
   En gång försöker jag transportera för mycket.  Och bryter av gångjärnet på min 
resväska. 
  
   Efter att ha tillbringat en natt hemma hos en mycket attraktiv kvinnlig kamrat 
ser jag mycket fram emot den andra natten.   
   Tyvärr anser vår säkerhetsansvarige att det är för farligt för mig att tillbringa 
mer än en natt på samma plats.   
   Jag är naturligtvis mycket besviken! 
  
   En annan gång är jag tillsammans med en äldre, men fortfarande attraktiv, 
kvinnlig kamrat.  Hon ler och försäkrar mig att hon inte kommer att förgripa sig 
på mig.  
   Tyvärr kan jag inte svara att jag inte har något emot det. 
   Nästa dag besöker vi en SS-änka.  Hon ger mig ett vackert färgfotografi av 
Adolf Hitler.  Det hade klippts ut ur en tysk tidning från efterkrigstiden (!).  
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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! 
  

   "Men tyska federala utredare har länge anklagat Lauck för att ha lett en smug-
glingsverksamhet som förde in förbjudna broschyrer, banderoller, böcker och 
klistermärken till den nynazistiska rörelsen i Tyskland." 

   "Torsdagens fällande dom avslutar de tyska myndigheternas tioåriga jakt på 
Lauck, som de ser som en av de drivande krafterna bakom den nazistiska ideolog-
ins återuppståndelse i Tyskland efter Berlinmurens fall 1989. 

   "Herr Laucks tidning, NS Kampfruf, eller det nationalsocialistiska stridsropet, 
lästes av uppskattningsvis 10 000 tyskar, enligt åklagarna... 

   "I sin memorial, Fuehrer-Ex, säger Hasselbach om Lauck: 'Han var källan till 
praktiskt taget all nynazistisk propaganda som klistrades upp på väggar och fön-
ster från Berlin till Sao Paolo.'" - Dallas Morning Star, 23 augusti 1996. 

  
   "Lauck hade en väloljad propagandamaskin, som han hade finslipat under mer 

än 20 år", berättade Guenther Bertram, ordförande i domstolen.  ´Han satte upp en 
propagandakanon och avfyrade den mot Tyskland.`" - The Washington Post, 23 
augusti 1996 

  
   "Domstolen begränsade kraftigt det material som lades fram i målet.  De flesta 

av de ton propaganda som Lauck hade smugglat in i Tyskland med konspirato-
riska medel under tjugo års tid föll under preskriptionstiden... 

   "Icke desto mindre rankas Lauck av NS-experter som den viktigaste nyna-
zisten i världen för närvarande." - Süddeutsche Zeitung, 23 augusti 1996   

  
   "Även om amerikanen hade fått fem år - med tanke på hans agitation, hans 

brottsliga energi, hans roll i det internationella nätverket av nynazister - skulle det 
inte ha varit alls lika mycket som en sådan person förtjänar." - Der Tagesspiegel, 
23 augusti 1996.  
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