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Mina erfarenheter från 
Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 
i Tyskland på 1970-talet 

  

av Gerhard Lauck 
  

Del V: 
Andra kamraters erfarenheter 

  
   Militärpolisen förhör en kamrat som är känd för att vara nationalist.  De inform-
erar honom om att en NSDAP/AO-affisch har dykt upp på väggen i en mili-
tärbarack.  Han säger sanningsenligt att han inte har någon aning om vem som har 
satt upp den där.  Veckan därpå sätter han upp ett NSDAP/AO-hakkorsmärke på 
samma plats.  Den okända kamraten kommer att veta att det finns ytterligare en 
nationalsocialist på basen. 
   Det är inte ovanligt att kamrater ser hakkorsdekaler som de inte har klistrat dit.  
Det vet de: Vi är inte ensamma! 
  
   En av de civilanställda i Bundeswehr har ett fotografi av Groβadmiral Karl Dö-
nitz på sitt skrivbord. Inga problem! 
  
   En nationalsocialist gifter sig med en kommunist.  År 1933 får han henne ut ur 
fängelset.  1945 får hon honom ut ur fängelset.  Ett praktiskt arrangemang!   
  
   En nationalsocialist placerar en enorm hakkorsflagga i toppen av en hög indus-
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triskorsten.  På vägen ner tar han bort flera stegringar.  Nästa morgon är denna 
flagga synlig i hela staden.  Det tar flera timmar för brandkåren att ta bort den. 
  
   Min förare pekar på den gräsbevuxna kullen bredvid Autobahn.  "För flera år 
sedan brände kamrater ett femtio meter långt hakkors i gräset där.  Det var synligt 
på flera mils avstånd." 
  
  En kamrat säger att han deltog i en födelsedagsfest för Hitler 
(Führersgeburtstagfeier).  Hela byn var där.  Inklusive borgmästaren.      
  
   En kamrat har blivit inbjuden att gå med i ett nationalistiskt partis talarskola.   
Men han får inte säga "nationaldemokratisk".  Han kan bara säga 
"nationalsocialist". 
  
   En annan kamrat blir offentlig talesman för ett nationalistiskt politiskt parti.  
Han bär alltid en hakkorsnål på insidan av sin kavajrevers.  Under en tv-intervju 
vänds reversen om.   Hakkorset är synligt.   På tv. 
  
   En ledamot av det tyska parlamentet (Bundestag) har druckit för mycket.  Han 
går ner på gatan.  Han sjunger en nationalsocialistisk sång.  Och blir arresterad. 
  
   En kamrat sätter upp NSDAP/AO-hakkorsmärken på stadion i Nürnberg.  Han 
ser tre poliser närma sig.  Det är för sent att fly.  Han står med ryggen mot väg-
gen.  Han hoppas kunna gömma klistermärkena.  Polisen ber honom att gå åt si-
dan.  Han gör det.  Han förväntar sig att bli arresterad omedelbart.    
   De tre poliserna står i givakt.  De klickar med klackarna.  Gör Hitlerhälsning.   
Vänder sig om.  Och går iväg.  
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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! 

   

   "En förläggare i Nebraska dömdes till fyra år för att han tillämpade första 

tillägget. 

   "Domen väckte allvarliga konstitutionella frågor i Amerika. Var står till ex-

empel den amerikanska regeringen när amerikanska rättigheter åsidosätts av 

utländsk lag?  Och varför tilläts danskarna kidnappa en amerikansk medborgare?  

Varför fick tyskarna tillåtelse att hålla honom kvar? 

   "Sieg hävdade att rättegången var olaglig eftersom Tyskland inte har rätt att 

tala om för en amerikansk medborgare vad han eller hon ska göra i USA, och inte 

heller för handlingar som utförts i USA och som är brott i Tyskland.  Men det 

amerikanska utrikesdepartementet har vägrat att gå i bräschen för Lauck." - The 

Spotlight, 23 september 1996  

  

   "Efter mer än fyra år i sex olika europeiska fängelser är Gary Lauck mer 

beslutsam än någonsin att föra det nationalsocialistiska partiet till den globala 

politikens frontlinje... 

   "Om något är jag ännu mer beslutsam och fanatisk än tidigare", sa Lauck... 

   "Under en intervju i Lincoln på torsdagsmorgonen sade Lauck att den tyska 

regeringen bröt mot både amerikansk och internationell lag och kränkte USA:s 

suveränitet och konstitution. 

   "Detta handlar inte om mig eller mina politiska åsikter", sade han.  Det handlar 

om varje amerikansk medborgares rätt att utöva yttrandefrihet utan att ett annat 

land gör anspråk på jurisdiktion och utan att jävlarna i Washington låter dem 

komma undan med det.  Vi (NSDAP/AO) förbereder massiva rättsliga åtgärder 

mot mina kidnappare både här och utomlands. 

   "Lauck sa att han aldrig skulle sluta utmana sina fiender. 

   "Om jag dör och Sankt Petrus frågar mig om jag vill komma till himlen eller 

gå tillbaka och slåss, vill jag gå tillbaka och slåss." - Lincoln Journal Star, 2 april 

1999 

   Ett skämt? Han var aldrig ett skämt", sa Bob Wolfson, tidigare chef för Anti-

Defamation League's Plains States Region, när jag ifrågasatte Laucks betydelse.  

"Om man talar om amerikanska nazister som har haft ett internationellt inflytande 
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under de senaste 50 åren är Gerhard förmodligen nummer ett." - The Guardian 

(Storbritannien), 6 juli 2017. 
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