
TOMMELEN NED: Vi er absolutt ikke ny-nazister og tar sterk avstand fra VG-opp$lagøt, sier dÆI fem. bt'umunddølene sOtn er avbildet i VG. Fro venstre: Kent Inge Ha"set<, 
PøtterSand, Stig O. Engeska'UlJ, Geir Iversen og Stig Børkesveen. Foto.OLAVHANSCN 

-VI ER IKKE 
NY-NAZISTER 

HAMAR: - Vi er verken ny-nazister eller rasister, og vi tar også avstand fra Arne Myrdal og 
det han står for. Det er sjokkerende å se at avisa VG henger oss ut som ny-nazister som har 
vist nazi-hilsen og sunget .. Sieg Heil .. under hockeykampen mellom Frisk og Storhamar. Vi ber 
om å bli trodd. Vi er Storhamar-supportere fra Brumunddal som ønsker å støtte hockeylaget. 

. HA: MATTIS RØHNE 

HA-sporten har fått besøk av de 
fem unge brumunddølene, Kent 
Inge Hansen, Petter Sand, Stig O. 
Engeskaug, Geir Iversen og Stig 
Børkesveen i alderen 17-20 år. l 
går ble de kalt ny-nazister i VG. 
På. et bilde tatt i Askerhallen sist 
søndag, står gutta bak et flagg fra 
Sørstatene - påskrevet Bru
munddal. Og med armene peken
de rett framover, minner det mis
tenklig om en nazi-hilsen. 

- Vi fikk l\iokk da vi så VG
oPl"'lag\llt. og på skola i dag ble 
vi møtt aV' k\lk som kalte oss 
nazi-svin. Tenk på sJekt og venner 
som ser dette! Hva skal de tro om 

oss! Bildet i VG er spekulativt. si
er de fem Brumunddal-ungdom
mene. 

- Vi viser absolutt ingen 
nazi-hilsen. Vi står og synger .far
vel bønder> til Frisk-supporterne 
og veiver med armene sånn som 
supportere gjør. Det er såvisst 
ingen nazi-hilsen. 

- Men sørstatsflagget hadde 
dere med, og det er jo nettopp i 
Sørstatene at rasediskriminerin
gen har vært størst i USA? 

- Nå i ettertid skal vi innrøm
me at flagget ikke er bra. Det blir 
da heller aldri mer med på kam
pene, men vi hadde jo også det 
engelske flagget ved siden av. Det 
står i hvert fall ikke for noe rasis-

tisk eller ny-nazistisk 
- Hvorfor disse flaggene? 
- Vi skal gjeme innrømme at 

vi er naive og historieløse, men 
for oss har disse flaggene vært en 
motesak Det er jo slike flagg som 
svært mange supportergjenger 
rundt om i hele verden har med 
seg. Dessverre har vi ikke tenkt 
på konsekvensene av å bruke· 
dette sørstatsflagget, og vi skal 
ikke ta det med igjen. Men vi har 
følelsen av at vi nå kom i søkely
set nettopp fordi det sto Bru
munddal på sørstatsflagget. Bru
munddal har jo blitt et hett navn 
etter hvert. Vi har også hatt med 
flagget tidligere, men ikke tenkt 
over konsekvensene. Det er da 

heller ingen som har reagert. 
- Finn Paulsen i Storhamar 

skuffer oss også der han står 
fram i VG og river i stykker et bil
de av oss. Han burde ha spurt oss 
om dette ny-nazist-tullet, så skul
le han ha fått avkreftet påstan
d~n. Si('f de fCIn brumunddølene. 

HA snakket i går med flere som 
var til stede under den om talte 
kampen i Askerhallen. Tilskuere 
som satt like bortenfor Bru
munddal-guttene, har ikke regis
trert noe som helst som kunne 
minne om ny-nazisme eller rasis
me. 

100819 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




