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De atonnet tollhallen på For
nebu, prøvde å rive Donnle, 
Joe og Jon over ende før de 

kaatet aeg over idolenea kof
ferter. Og gråt. New Kida On 

The Block er I byen. 
Signaler 39, 40 og 41 

100768 

Han vil bli 

•• Erik Rune Hansen (bildet) fra Grorud i Oslo vil bli 
. Norges nye Hitler. 41-åringen leder den norske nazi
organisasjonen Zorn 88 og har halt flere møter med 
den tyske naziføreren Gottfried Klissel som sto fram 
på norsk fjernsyn i går. Hansen dyrker Adolf Hitler og 
benekter at jødeutryddelsene fant sted. Side 17, 18 og 19 

Barnevernsformann 
SIKTET FOR BARNESEX 
•• Den 49 år gamle formannen i barnevernsnemnda I Fræna 
kommune er siktet for barnesex. Side 8 
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Onsdag 6. november 1991 17 
Rasistene marsjerer over hele Europa. Og de marsjerer i takt. De kjenner hverandre. I går kveld viste NRK fjernsynet et program 
med mannen som kaller seg nynazistens fører i Europa, Gottfried Kusse!. Samtidig møtte Dagbladet ham i Munchen. 

Gotifried Kiissel hjemme i hovedkvarteret i Wien. Han deler sin tid mellom hjembyen Wien og Munchen. (Foto: Fredrik Hjerling) 

-
MONCHEN (Dagbladet): - Jeg er nasjonalsosialist. Kall 
meg nazist. Det gjør ikke meg noe. Jeg hyller Adolf Hitler. 
Han er en av vår tids største ledere. At nasjonalsosialis-

Gottfried Klissel (33) er øRterriker, som 
sitt forbilde. I dag bruker han like mye 
av sin tid i Munchen som i hjembyen 
Wien. I går kveld sto han fram med sitt 
budskap for sjokkerte norske fjernsyns
seere. Omtrent samtidig satt Dagbladet 
sammen med Klissel og en stor del av de 
nye tysk~østerrikske nazilederne i beve~ 
gelsens hovedkvarter i MUnchen. 

Som verden i sin tid måtte bite i seg 
latteren over synet aven spinkel, små
vokst og avvist kunststudent - det er like 
liten grunn til å smile av føreren som i 
dag trer fraJTI med brune lærknickers, 
hvite knestrømper og rødt halstørkle. 
Gott[ried Klissel er lynskarp, han har 
satt sine mål: Et nytt stort Tyskland 
som herrefolk i Europa. 

Døde av AIDS 

men brøt sammen og Tyskland tapte krigen skyldtes at 
Hitler ble sveket av sine nærmeste. 

Men jeg forstår og aksept.erer at frustrer
le tyske ungdommer griper til slike mid
ler. De opplever at flyktningene får pen
ger og boliger når de kommer, mens de 
selv er uten framtidsutsikter. 

For Klissel handler det om å få inll
vandrerne ut. Ikke det at han har noe 
imot andre folkeslag. Med sin bisarre 
[oml [or humor fortsetter han: 

- Jeg har reist mye, både i Sør-Europa 
og den arabiske verden. Jeg har ingen 
negative erfaringer. Jeg har gjerne uten~ 
landske gjester i mitt hjem, men aldrl for 
lenge. Noen utlendinger har bodd lengt: 
i Tyskland, noen er gift med tyskere. En 
person kan. assirni.1ercs, men ikke hund 
retuscner. De ffi.å ut. Så skånsomt som 
mulIg, selvfølgelig. 

Etter at Michael Kilhnen tidligere i ar 
døde av AIDS, har KiiBsel overtatt som 
førerskikkelse bilde i TYRkland og øster
rike

j 
men også som det .mest lysende 

navnet for erklærte nynazlster over hele 
Europa. Dette gjør han uten at han har 
noen formell posisjon i nettverket av tys
ke naziorganisasjoner . 

- Kall meg nazist, "ierGotifried Kmsel. Dagbladet møtte ham i Munchen i går. 
(Foto: Leiff<oS(~,) 

Noen unntak vil han gjøre, for enkelte 
italienske, greske, ja, til og lned kinesis
ke restauranteiere. Han bevder selv å 
være stamgjest på slike steder. 

- De er eksotiske innslag. De skaper 
god lukt. 

- Men det er jeg som er lederen, sier 
ban, like rett fram som han hekjenner 
sin lojalitet til nasjonalsosialismen. 
Han understreker hvilke ofre han er 
rede til å gi [or saken, for kameratene. 

Han kan ikke skjule sin hån når han 
snakker om Franz Schønhiibers Repub
likanske parti eller selv «Deutsche 
Volksunion. (DVU), som gjorde et sen
sa&jonelt godt valg seinest i Bremen ved 
sin appell til rasisme og fremmedhat. 

Norsk besøk 
Han kjenner de norske nazilederne 

ved navn. Noen av den1 har væl'l på be
søk i Tyskland, men foreløpig har det 

i TYSKLAND 

blitt mest telefon- og brevkontakt. Men i 
1992 venter Klissel på mer besøk fra læ
revillige nordmenn. Hva vil Klissel for
telle dem? 

- At nasjonalsosialismen seiret i 1933, 
men tapte fordi Hitler i åra som fulgte 
fram til 1945 ikke var hard nok til å gjen
nemføre også en sosial revolusjon, men 
lot opportunister rundt seg og storselska
per som Krupp og IG Farben få for mye 
makt. Hitl"r var en stor kriger for sitt 

folk, men han hadde menneskelige svak
heter. Han stolte for mye på folk som 
smisket og løy for ham. 

- Den neste revolusjonen vil ikke bU 
et oppgjør mellom nasjonalsosialister 
og kommunister, men en rasekrig i 
Tyskland og Europa. Den vil bli blodig. 
Svært blodig. Det har vært revolusjo
ners pris - i årtusener. 

Om Goltfried Kiissel ikke føler vem
melse ved synet av små flyktningebarn 
som skades for livet når hans egne til-
~;Jb':~n~to~b:r?b'fep på asylmottak 

Ikke pent 
- Slike syn er aldri pene. Men del var 

ikke de uskyldige barna som ble bombet 
til døde i Dresden i 1945 heller. Jeg opp
fordrer ikke til vold, det er ikke min stil. 

Lukten fra krematoriene i Auschwit:c. 
og de andre utryddelsesleirene hevder 
Klissel derimot er en historisk løgn. 

- SS-olliserene sto ikke bak organi
serte drap. Jeg tror det ganske enkelt 
ikke. Min egen far var offiser. Riktignok 
ikke på bøyt nivå, men ban var ingen 
morder. 

Gottfried Klisse! snakker om det nye 
Tyskland Samlingen av DDR og Vest
Tyskland var bare starten. Nå gjelder det 
tyskere i Polen, i Tsjekkoslovakia, Øster
rike, Alsace-Lorraine og Sør-Tyrol. 

- Tyskerne er det sentrale folket i Eu
ropa, Vi kan ikke tie lenger om den urett 
som ble begått da store landområder ble 
tatt fra oss i 1945. Vi krever rettferdighet 
for tyskerne i disse om,'åd~flt!, ikke and
re grenser, SIer han. Og legger ti l - også 
som ('I -. kko fra fortida: 

- H~, /,;reløpig. 
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Erikh 

I et gammelt hvitmalt hus på Grorud i Oslo bor nasjonalsosialiste
nes norske lederfigur. Erik Rune Hansen (41) er rikssekretær i 
nazistorganisasjonen Zorn 88. Han tilbakeviser jødeutryddelsen 
og dyrker den store fører, Adolf Hitler. 

Av PER E. ELLINGSEN 

«88» er en tallkode for Heil Hit
ler «H. er alfabetets åttende 
bokstav). Organisasjonen forsø
ker ikke engang å skjule sitt for
hold til Hitler. 

~ Adolf Hitler er den største 
statsmann vi har hatt i Europas 
kjente historie. Han forente det 
biologiske, sosiale og nasjonale 
I en politikk. Derfor sier vi også 
at nasjonalsosialismen er den 
biologiske verdensanskuelsen. 

~ Betyr det at medlemmene i 
Zorn 88 løper rundt i uniform 
med hakekors, og hilser med 
hell-rop? 
~ Uniformer passer på tyske

re, men ikke på nordmenn. Vi 
roper ikke heil Hitler heller. Ik
ke fordi vi ikke liker det. men 
det passer liksom ikke. Jeg ser 
deIimot ikke bort fra al våre 
medlemmer kan komme til å 
hylle idealet på tradisjonell må
te ved festlige anledninger. 

- Er du den norske føreren? 
- Nei, det må du for guds 

skyld ikke skrive. Jeg er sekre
tær for riksstyret, og dermed 
Zorn 88s forgrunnsfigur, sier 41-
åringen til Dagbladet. 

«Gjallarhorn» 
Selv om han selv tar avstand 

fra førerrollen, blir Erik Rune 
Hansen av andre trofaste nasjo
nalsosialister pekt ut som nazis
tenes leder i Norge i dag. 

_".::::i;;;'::~: .. -
.;.:::..~ .. " ..... "' ... " .. 

"Zorn 88» gir ut bladet Gjal
larhorn. Dette er det viktigste 
nazistiske bladet som gis ut 
her i landet. 

men er på frammarsj ute i Euro· 
pa. I Italia, Tyskland og Frankri
ke gjør meningsfellene stor lyk
ke. Snart kommer en ny sosial 
nasjonalistisk bølge til Norge 
også, mener han. 

Ny krigshistorie 

- Det døde nok Ikke mer enn , 
200 000 . personer i tyske koq" 
sentralljonsJ,eirer i løpet av hele 
krigen. Dette taUet omfattet og
så jødelle som mlsM Uvet i 
krigsåra. De andre taUene, som 
jødenes internasjonale nett
verk hill' lurt histOrien !!led, er . 
grepet ut av løse lufta. 

- Så egentlig hadde jødene 
det godt i konsentrasjonsleire
ne? 

- Nei, det var fryktelige for
hold i leirene. Særlig etier at de 
allierte hadde startet bombin
gen mot Tyskland for alvor. 
Matforsyningene ble stoppet, 
fangene døde som fluer. Film
bildene fra kapitulasjonsukene 
viser jo dette, men dette akyldes 
minst like mye britene og ameri
kanerne som tyskerne selv, me
ner Erik Rune Hansen. 

Jøden, 
- Du har et voldsomt agg mot 

jødene. Støtter du den gamle 
nazistiske jødehetsen? 

4l-åringen står også bak utgi
velsen av Gjallarhorn, det vik
tigste nasjonalsosialistiske 
tidsskriftet i landet. På «Gjal
larhorns. forside slås det fast 
at ,Nasjonalsosiahsme - det eT 
seLve Livet!». 

I så fali er det svært få her j 
landet som i dag skjønner hva 
selve livet er. Ikke mer enn 1000 
personer mottar bladet i post
kassa. De fleste er gamle nazis
ter fra krigens dager. Bare noen 
få unge idealister er å flnne på 
abonnementslista. 

I en hylle i stua har Erik Rune 
Hansen stablet opp videofilmer 
fra den andre verdenskrig sam
men med nasjonalsosialisters 
nye tolkninger av krigshistori
en. Dagbladet får den tvilsom
me fornøyelsen å studere de 
«nye historikernes. sannheter. I 
en film som heter .Old slx milli
on really die?», står Ernst 
Zilndel og Dietleb Feiderer fram 
og tilbakevtser at seks millioner 
jøder ble myrdet i tyske kon
sentrasjonsleirer i Tyskland i 
krigsåra. 

- Det er dumt å bruke ordet 
jøde. Sionisme er bedre. Vi har 
mange gode jøder, blant andre 
de som ikke tror på jødeutryd
delsen. Men like fullt eksisterer 
sionismen som en verdensom· 
spennende makttåktor. Og sion· 
ismen har ført til mange lands 
ulykke. Blant annet er sioniste
neledendeibank-ogren~
arbeid. De sørger for et gjelds
pengesystem som knekker ver
densøkonomien, sier 41-årin
gen, og henter fram mellom
krigstldas forsøk på <intellektu
ell. jødehets. 
så? Har vi sionister i Norge og-

- Javisst, vi har selveste stor
tingspresidenten, Jo Benkow. 
Han er en typisk eksponent for 
sionismen. Han er en god nord
mann, men også en Iarael
venn. Jo Benkow vil uansett 
stette Israel, selv om det går på 
tvers liV hans norske patriotis
me. 

Adolf Hitler er det store politiske forbildet til Norges 7UlZister. . 
er den største politiske tenkeren som harr levd i Europa, sier æ; 

Men tidene forandrer seg, me
ner Erik Rune Hansen. Faseis-

EIik Rune Hansen er meget 
engasjert i denne .nye histoIi
en.. Han har lært historierevi
sjonistenes argumentasjon, og 
overøser Dagbladet med nye 
fakta. 

- Hva er galt med jødene? 
Hvorfor går dere alltid til angrep 
på denne lille minoriteten? 

- Jødene er et framgangsIikt' 
folkeslag. De har penger og 
makt som ingen andre folkeslag 
!w..>1 konkurrere med. Se Pales
tina-konflikten, ingen andre 

KATJA-SERIEN 
Gyldendals nye spennings- og underholdningsserie 
for ungdom. Møt Katja, 16 år, som vi skal følge på 
nye eventyr i årene som kommer. 

ELLINOR RAFAELSEN 
NATT l NEW YORK (bind l) 
SKINNET BEDRAR (bind 2) 
Kun kr 98,-

land enn Israel kunne ha gjort 
noe liknende mot det palestins
ke folket uten meget sterke re
aksjoner fra FN. Israel får fort
sette. Tenk på det, sier EIik Ru
ne Hansen. 

Innvandring 
Mens andre nazister, "patrio. 

ter., nasjonalister og ultrakon 
servative ønsker mørke \nO
vandrere dit pepper'n gror, slel' 
4l-åringen ttl Dagblad,'! al 
norsk innvandringspohtikk , l'r 
under kontroll. 

- Jeg mener at innvandringer, 
var uhåndterlig franl til fOl' t'l 
par år siden. Da stengte myndlg 
hetene grensene, og satt<.-, en 
stopper for ffia&'ieinnvandrin· 
gen. Ellers må jeg få si at norske 
myndigheter har vært for lite 
opptatte av I"dSChygieniskc 
spørsmål. 

- Den hvite rase bør ikke {or
mere seg med folk med annen 
hIldfarge. Mennesket degene· 
reres når de formerer seg med 
andre hudfarger. Dette kan 
ødelegge menneskerasene på 
lang sild, mener Erik Rune 
Hansen, 
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- VisMfrdøl 
ryggen. 
NOAS-leder Annette 
Thommessen ber Oslo
folk om å møte opp på 
Youngstorget lørdag for å 
demonstrere mot NMI
leder Arne Myrdal. - Vi 
bør møte opp i stort antall 
- OC" vende Arne Myrdal 
ryggen. 

NOAS-lederen ber alle 
gruppene som mobiliserer 
mot Myrdal om ikke å bli 
provosert av NMI-lederen 
og hans følge. 

- De som taper mest på 
et gateslagsmål mellom 
rasister og anti-rasister, er 
utlendinger fra den tredje 
verden. Rasistene får en 
absurd legitimitet hvis de 
blir nødt til å forsvare seg 
mot illsinte anti-rasister. 
Min oppfordling blir der
for at folk besinner seg, si
er Annette Thommessen. 

- Vis Ame Myrdal og 
hans rasistiske venner at 
de ikke er velkomne til 
Oslo. 

VIDEOKAMERA 
NORGES BESTE TILBUD! 

a. 
a. 
:; 

'" Et av markedets beste med 8x 
zoom, 1.1 kg. Slux. tekst i 5 tar~ 
ger, Macro 1 cm, klokke. dato. ~ 
timer spilletId + masser av fr
nesser. Så lett å bruke at selv 
far kan. Undersøk andres lave 
priser tørst. O 
(l2.995.-) 599. 
MfTlLBEH0RSEIT , 

:!~~. ~8s:!~~rta~~i.~~::~~li 
landetl laveste priser? 

Gi» VI "IL være fIIn,::h:~ 

(;UOWN Hn'O 
FrognelVelen 35. 0266 Oslo 2 

Tlf, ccm 557391 
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i Europa . 
Erik Rune Hansen er den mektIgste nazisten I Nor
ge. I 21 år har han viet livet til å dyrke verdens 
mest forhatte mann, Adolf Hitler. Hans internasjo
nale kontaktn.tt er uten sidestykke blant norske 
nasJonalsosialister. 
Av PER E. ELLINGSEN 
Erik Rune Hansen erkjenner 
åpent at han har god kontakt 
med «viktige. nazister i Euro
pa. 

Mest interessant er hans 
nære kontakt med den tyske 
• føreren' Gottfried KOsseI, 
og hans nazistiske nettverk. 
Blant de ekstreme tyske or
g.ar anisa'lionene som Hansen 
har kontakt med, er Deutsche 
Folks Union, Wiking-jugend 
og de såkalte Varulvene. 

J ltlilia har han kontakt 
med fascistfraksjonen Avant
guardi'l Nazionale. Organisa
'lionen ble stiftet "ven "v Ita
lias mest beryktede terroris
ter, Stefano delle Chiaie, som 
sto bak et forsøk på statskupp 
i Italia. Seinere samarbeidet 
han med krigsforbryteren 
Klaus Barbie i Bolivia. 

l Norden samarbeider Erik 
Rune Hansen med danske 
Pavl H. Riis Knudsen i World 
Union of N ationalsosialists 
(WUNS) og svenske Goran 
Assar Oredsson i Nordiska 
Rikspartiet. 
Quisling 

Enk Rune Hansen har 
svermet for nazismen siden 
han var en neve stof. Allere
de i 17 -IS-årsalderen var han 
inne som skribent i haziavisa 
.Folk og Land •. Her kom han 
i kontakt med både gamle og 
unge nazister. 

På denne tida arbeidet 
miljeet aktivt med å stifte et 
parti. og Hansen kom med I 
arbeidet. Da organisasjonen 
Nasjonal Ungdomsfylking 
ble dannet i 1968 var Hansen 
en av de sentrale aktørene. 
Elitegruppe 

Seinere kom Erik Blticher 
inn i organisasjonen. Den 
skiftet navn til Norsk Front, 
og medlemsmassen utvidet 
seg enormt. Nå hadde ikke 
lenger den elIteorienterte 
Erik Rune Hansen glede av 
medlemskapet. Lenge før 
den berømte L maibomben 
eksploderte i 1. maitoget i 
Oslo i 1979, hadde Hansen og 
hans meningsfeller trukket 

seg ut av aktiv NF-virksom
het. 

l åra som fulgte var det sto
re omveltninger i miljøet. De 
gammeldagse nazistene gikk 
sammen i en egen flokk og 
forsøkte å holde seg borte fra 
de mer ekstreme gruppene . 

Julaften 1987 møttes endel 
av kjerneflokken av nazister 
til en hyggelig julemiddag. 
De ble enige om å stifte en ny 
organisasjon med en egen 
avis. Navnet ble .Zorn 88., og 
skulle fungere som en eliteor
ganisasjon. 

Zorn 88 har tre forskjellige 
medlemsgrupper. A-med
lemmer, B-medlemmer og 
C-medlemmer. A-medlem
mene er folk med trygg for
ankring i n"'iionalsosialistisk 
ideologi, Folk med samme 
utgangspunkt, men som ikke 
orker å stå på fullt så mye, er 
B-medlemmer. C-medlem
mene er eie nyankomne. 

Nasjonalsosialisme 
ErIk Rune Hansen karakte

riserer seg som en radikal po
litiker. Ideologisk ligger han 
på linje med den sosiale siden 
i det gamle tyske nazipartiet 
NSDAP. 

For å belegge at dette er en 
radikal politikk, som hører til 
på venstresiden, viser han til 
de sosiale tiltakene Hitler 
gjennomførte i sin tid som 
rikskansler i Tyskland. 

- Hitler gjennomførte obli
gatorisk skolefrokost i Tysk· 
land. Han innførte arbeidsle
dighetstrygd og alderstrygd. 
Slitne arbeidere fikk gratis 
ferie. Hitler innførte tvungen 
~kjern1bildefotogF'..fe'i"ing. 
Han fjernet arbeidsledighe
ten. Alt dette har sosialdemo
kratiske partier tatt seinerG j 

sier Hansen. 
Han stiner seg helt ufor

stående til historiens dom 
over Hitler. Ifølge Hansen 
skjedde det ingen masseut
ryddelse av jøder, sigøynere 
og homofile. ~ historie
bok forteDer bagen ting om 
de djevelske overarepene 
som tant sted i lUUljonaJso.. 
sialismens navn. 

Ibume~n hjelper effektivt ved 
menstrul>Sjonssmerter, hodepine. forkjølelses
ubehag, feber. tannverk, muskel~ og leddsmerter. 
Ibumatin Inneholder det aktiva stoffet ibuprofen 
som forsvinner ut av kr0Pt" i I;Jpet av 24 ticnarl 
Tablettane er lette å sve1fi _ ,~\!l og fåes 
på apoteket i praklisk bli", .g, 
Pris pr. 1.3.91: Kr. 23. 
Ved s11:1~e (IQ langvarlO'" smatlw 
Ska! Ikke brukes av personer '" 
med 8$lm8 BrukS8OV1snlrlO pil,' 

" ~edvalanoe letm! bør lage kontaKtes..Følg anbtila~ doSønng 
';' hatt magesår som Ikl\e låler acøtytsalu.y\6yre eller pe'~(]>11 
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