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Mina erfarenheter från 

Nationalsocialistisk underjordisk 

verksamhet 

i Tyskland på 1970-talet 
  

av Gerhard Lauck 
    

Fortsatt från föregående nummer 
  

   När jag går förbi Sovjetunionens ambassad i Östberlin ser jag genast att den är 

alltför välbevakad.  Men jag lyckas sätta klistermärken några kvarter bort.   

   På återresan satte jag ett hakkorsmärke på sidan av det rullande tåget.  Bara 25 

centimeter (12 tum) från huvudet på en polisman från den kommunistiska zonen!  

(Han tittar i motsatt riktning.) Jag tar ett fotografi med klistermärket i förgrunden 

och hans uniformsmössa i bakgrunden. 

   Tyvärr blir inget av de fotografier jag tar i den kommunistiska zonen lyckade.  

(Jag hade använt en mycket billig kamera.) 

   Andra fotografier i den västra zonen blir bra.  Ett visar vårt hakkorsmärke på 

ingången till ett konsulat i den kommunistiska zonen (DDR).    

   Ett annat hakkors klistermärke pryder ingången till en polisstation.   

   Hakkorsdekaler placeras ofta över kommunistiska affischer. 

   Efter att ha satt ett hakkorsmärke vid ingången till Hamburgs centralstation går 

jag över gatan.  Sätter mig på bänken vid en busshållplats.  Och tittar.  Snart 
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stannar en man.  Tittar på hakkorsmärket.  Tar fram ett anteckningsblock.  Och 

skriver ner kontaktadressen.  Några veckor senare kommer en förfrågan till Lin-

coln.  Författaren skriver att han såg ett av våra hakkorsdekaler på denna plats! 

  

   Jag deltar i julfesten för provinsavdelningen av ett nationalistiskt politiskt parti.   

   En av gästerna frågar mig: "Är du Gerhard Lauck?"  

   Jag svarar: "Jag har hört att han har blivit utvisad."   

   Kamraterna som sitter bredvid mig flinar. 

   En av dem går ut för att röka.  När han kommer tillbaka har han en rolig histo-

ria.   

   En annan kamrat hade anlänt till dörren till hallen.  Han sa att polisen hade 

besökt honom.  De letade efter Gerhard.   

   Denna nyanlända kamrat frågade den andra: "Vet du var Gerhard är?" 

   Svaret: "Ja, han är där inne.  Han dricker kaffe. 

   För övrigt heter denna kamrats unga son Adolf. 

  

   Det är mitt i natten.  Jag sover djupt.  Plötsligt väcks jag av en högljudd 

knackning på dörren.  Och ett rop: "Polizei!" ("Polis!"). 

   Jag hör svagt ett samtal.   

   Polisen befinner sig i rummet bredvid mitt.   

   Förmodligen vill polisen ha tag på mig.  De gick helt enkelt till fel rum. 

   Jag tänker att jag har några minuter på mig att klä på mig och klättra ut genom 

fönstret.  Utan bagage.   

   Lyckligtvis varar det svaga samtalet längre.  Jag inser att polisen gick till rätt 

rum.  De ville ha någon annan.  Den här gången. 

    

   På en tågstation hör jag någon ropa mitt namn.  Jag misstänker att det är 

polisen.  Så jag fortsätter att gå. En man springer fram till mig.  Han ler.  En 

kamrat! 

  

   Vi följer efter en annan bil.  Som kör för fort.  Och därmed riskerar att dra till 

sig polisens uppmärksamhet. 

   Min förare kommenterar:  "Ibland tycker jag att alla borde ha skjutits för 

inkompetens.  Och sedan låta mig själv bli skjuten för att jag har skjutit alla våra 

kamrater." 

  

   Jag deltar i ett möte med ett nationalistiskt politiskt parti.  Jag lägger märke till 

en mycket vacker ung kvinna.   
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   Kamraten som står bredvid mig föreslår att jag ska presentera mig.  Men jag 

måste åka nästa dag.  Så jag föreslår att han gör det.   Många år senare möter jag 

honom av en slump.   Och får veta att han gifte sig med henne! 
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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! 

  

   "Den amerikanska nynazistledaren Gary Lauck, som spottade trots mot det 

tyska rättsväsendet, marscherade ut ur en rättssal i Hamburg igår för att påbörja 

ett fyraårigt fängelsestraff för export av rasistisk propaganda...` 'Kampen fortsät-

ter', ropade han på tyska när han fördes bort.  Varken nationalsocialisterna eller 

kommunisterna vågade någonsin kidnappa en amerikansk medborgare." - Inde-

pendent (London), 23 augusti 1996    

  

   "Domen vilar på en mycket tvivelaktig rättslig grund.  Den åtalade dömdes 

inte för vad han gjorde, utan endast för vad han sa via NS Kampfruf.  Om Lauck 

hade straffats för att ha importerat hammaren och sickeln i stället för hakkorset, 

skulle hans nuvarande kritiker klaga på censur." - die tageszeitung, 23 augusti 

1996 

  

   "Hans utlämning, rättegång och fällande dom anses utgöra ett internationellt 

rättsligt prejudikat.  Hans gripande i Danmark, som har liberala lagar om politiskt 

material och pornografi, skedde först efter starka påtryckningar från Tyskland och 

ett klagomål om att han bröt mot dansk lag om hets mot folkgrupp.  Lauck var 

tyst under större delen av rättegången, men hans advokat Hans-Otto Sieg hävdade 

att han inte kunde ställas inför rätta i Tyskland för att ha publicerat material i 

Amerika." - The Times (Storbritannien), 23 augusti 1996. 

  

   "Det var första gången som Danmark, som har liberala lagar på detta område, 

utlämnade en nynazist." - Berliner Zeitung, 23 augusti 1996 

  

   "I Omaha, Neb., sade den regionala chefen för Anti-Defamation League att 

han var nöjd med domen, men oroad över framtiden.  

   "Detta skulle kunna ge honom en ökning av hans martyrstatus, särskilt i Euro-

pa, där hans inflytande är som störst", sade Bob Wolfson.  Det ger honom 

stridsärr och i vissa kretsar behöver han det.  Jag tror inte att ett besök i det tyska 

fängelsesystemet kommer att avskräcka honom." - Associated Press, Hamburg, 

23 augusti 1996. 
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