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#1029                                                                                                                                     04.12.2022 (133) 

Mina erfarenheter från 

Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 

i Tyskland på 1970-talet 
  

av Gerhard Lauck 

  

Fortsatt från föregående nummer 
    

   Det är den första dagen av min första statligt betalda semester.  En av person-

alen på lyxhotellet frågar mig om jag röker.  Jag säger nej.  Han flinar och säger: 

"Inte ens hasch?"  Jag skakar på huvudet. 

  En annan anställd eskorterar mig till mitt privata rum.  Han verkar förvånad och 

frågar: Han är förvånad och frågar: "Varför är du här?"   

   När jag ger honom en antydan, skriker han. "Åh, de 20 000 hakkorsmärkena!  

Jag läste om det i tidningen." 

   Snart vet hela personalen att jag är en kändis.   

   Jag tilltalas med "Herr Lauck". 

   Personal från andra avdelningar av hotellet besöker mig i mitt privata rum.   

   Senare dekoreras mitt rum med en liten hakkorsbanner som skickats från en 

kamrat i Argentina. 

   Under min vistelse skriver jag en kort broschyr på tyska om NSDAP/AO. 

   Efter några månader förflyttas jag till ett annat lyxhotell.  Personalen här är 
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mindre sympatisk.  De konfiskerar till och med min argentinska hakkorsbanner.  

(Jag får tillbaka den när jag åker.) 

   Detta hotell erbjuder en gemensam timme.  Alla gäster bjuds in till ett stort rum 

med TV.   

   När posten delas ut frågar en annan gäst personalen varför jag fick all post.  Per-

sonalen svarar att jag inte fick all post.  Jag fick bara MIN post.  (Jag fick mer 

post än alla andra tillsammans.)  

  En dag tittar en av kortspelarna vid ett annat bord på mig och frågar: "Jag har en 

annan spelare vid ett bord på ett annat bord som frågar mig: "Mord?". 

   Jag ler och skakar på huvudet.    

   Efter fyra och en halv månad tar min semester slut.   

   Men först måste en politisk rättegång genomföras.   

   Vid ett tillfälle lämnas jag ensam i ett rum på andra våningen i domstolsbygg-

naden.  Jag frestas att klättra ut genom det öppna fönstret, men gör det inte.  

   Under rättegången beskriver min advokat mig som "en civiliserad centraleu-

ropé, även om jag är född i Amerika". 

   När domaren nynnar på Hitlerjugendens hymn tror jag att domen kommer att bli 

mild.   

   Några dagar senare promenerar jag på hotellets innergård.  En bekant röst ropar 

mitt namn.  Det är en kamrat!  Han håller på med byggnadsarbete.  Jag tackar ho-

nom för möjligheten att fly.  Men jag förklarar att jag ändå ska åka snart. 

   När jag återvänder till Nebraska får jag för första gången hösnuva. 

   Behandlingen: whisky! 

  

   När jag besöker underjordiska celler får jag ibland frågan om jag känner en viss 

person.  Jag spelar dum.   

   Om personerna i fråga redan känner varandra och litar på varandra kan de själva 

bestämma om de vill samarbeta eller inte.   

   Hur som helst kommer jag inte att bryta mot säkerhetsåtgärderna i vårt cellsys-

tem.  

   Ibland blir jag "varnad" för den andra personen. 

   Ibland varnar BÅDA människor mig för den andra! 

   Jag antar att det bara är en personlighetskonflikt. 

   Ibland skämtar jag: Om alla skulle samlas skulle de förmodligen döda varan-

dra! 

  

   Vissa kamrater litar inte på någon förrän efter att de har supit sig fulla tillsam-

mans.   

   Andra kamrater litar inte på någon som dricker för mycket.   

   I början måste jag ta hänsyn till detta vid det första mötet med en kamrat.   
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   Senare blir detta onödigt. 

   I alla fall njuter jag av mycket god tysk öl och gott vin! 
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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! 

   

   "Vad ska man tänka - om tysk rättspraxis har behörighet för ett brott som inte 

är ett brott där det inträffade." - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 augusti 

1996. 

  

   "Politiker från alla partier välkomnade domen.  Inrikesminister Manfred Kan-

ther sade att domen mot ´en av den internationella nynazismens ledare och största 

distributör av ondskefulla rasistiska publikationer´ var en ´lämplig reaktion´ från 

det tyska rättsväsendet. - Jewish Chronicle, 30 augusti 1996 

  

   "Straffet måste anses vara högt, eftersom det endast grundar sig på sex av de 

38 åtalspunkterna... 

   "Vittnen ansågs överflödiga.  Åklagaren hade ingen avsikt att avslöja NSDAP/

AO:s struktur i Tyskland. Istället byggdes Lauck upp som en ensam gärningsman 

och den farligaste nynazisten för att sedan fälla honom med maximal medieeffekt. 

   "Den statliga kalkylen fungerade helt och hållet.  Lauck dömdes som den enda 

farliga och organiserade nynazisten i världen.  Det är bra för bilden här och utom-

lands och låter åtgärder mot NSDAP/AO verka överflödiga, som om fängslingen 

av dess förmodat enda ledare avgjorde allt.  Under rättegången verkade ingen 

märka att NS Kampfruf på något sätt ... spreds." - Antifaschistische Nachrichten, 

5 september 1996. 

  

   "I Förbundsrepubliken är han den största leverantören av NS-material och 

hans ständiga materialflöde under mer än två decennier skapade kontinuitet för 

den militanta unga NSgeneration som växte fram sedan 1970-talet.... 

   "NSDAP/AO har ingen fast organisationsstruktur, därför är det svårt för myn-

digheterna att förstå... 

   "Under tiden sköter hans kamrater i Lincoln arbetet åt honom.  Tack vare mer 

än tjugo års tolerans från Förbundsrepubliken är den tyska nynazistiska scenen 

tillräckligt stark för att utveckla nya leveranslinjer. 

   "Det som skulle skada scenen här skulle vara ytterligare åtal för skapande av 

en kriminell organisation." - Antifaschistisches INFO-Blatt, september-oktober 

1996. 
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