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L,ØPEGUn, - leg er rasisl og nazisi. lødedrapene er en enesle slor løgn, ~ier Erik Rune Hansen, Hitlers løpegull i Norge. (Foto: Håvard Bjelland, Bergens Tidende) 

Hitlers b'arnebarn 
Erik Rune Hansen. 41 år og arbeidsledig. 
Men han har likevel nok å gjøre med sin 
«partiavis» Gjallarhorn. Fire ganger i året 
går den stensilerte avisen ut til noen hun
dre abonnenter. Under slagordet 
«Nasjonalsosialisme - det er selve livet». 

På den brune ytterfløyen i norsk sam
funnsliv leder han de mest ortodokse naz;s
ter. Selv sier han: - Vi nazister står nært 
sosialdl'mokratiet - med litt innslag av 
Senterpartiet. Det var ikke uten grunn at 
Quisling kom fra Bondepartiet. 

aelch.fuhrer 
Ha'!! tar i mot i et gammelt hus på Grorud i 
Oslo, ner har han vokst opp. I den lille stu
en stållolillnnevideoen om Kong Olav V 
sammen me~ en serie om siste verdenskrig, 
Hitlers OL i 1936, Eva Brauns private fil
mer og en film om Das dritte Reieh. 
.• Reiehsfuhrer» i Norge blir han kalt. 
Han hevder selv at organisasjonen ikke er 
opptaUl.av titler. - Det var tilfeldig at jeg 
kom inn' i denne rollen. 

Han har tidligere vært journalist i gam
melnazistenes avis Folk og Land. I ti år 
jobbet han i databransjen, inntil· firmaet. 
mistet oppdrag på .grunn av krisen i Norsk 
Data. Nå har han gått på arbeidsledighets
trygd i drøye tre år. - Jeg er ikke bitter for 
det, Jeg klarer meg bra - jeg bor billig. Det 
er !lerre med de som måtte gå fra hus og 
hjem, sier han nøkternt. 

I familien er det ingen tidligere nasjonal
sosialister. Erik Rune var opptatt av histo
rie. Han leste om landssvikoppgjøret under 
krigen. Der var det interessen startet: -
Jeg leste om alle dem som ble dømt. I dom· 
mene het det at det var skjerpende at de 
var hederlige og skikkelige mennesker. Det 
fikk jeg ikl<e til å stemme, sier han. 

Lo,n 
Men den unge Hansen holdt tilbake sine 
følelser for ideene. Årsaken var.jØdeutryd
deIsene. - Jeg leste masse *tcratur om 
feno~enet. Og så kom jeg til at dtlt var en 

- jeg er et ganske vanlig menneske;fQrsikrer han. 
Og man kunne forledes til å Iro det. For nqn virker absolutt 

ikke farlig eller aggressiv. Snarere godslig. - Hiller gjorde ikke en 
god nok jobb i sin <Endløsung •. Det var ikke hans mening å utrydde 

jødene, men å fjerne dem fra Europa. Zyklon-B-gassen ble ikke brukt til 
å avlive jøder, men til å avluse klær. Jødene fikk god behandling. 

eneste stor løgn! Jeg ble overbevist otjl at 
det aldri hadde skjedd. ',' , 

Han holder et lengre foredrag om \let 
han kaller «løgnen om jødene». Alle filme
ne med henrettelser og likhauger ble laget 
av «sabotører», hevder han. 

Og blir ivrig: - Jødene i Polen kom seg 
unna. Jeg har vært i Auschwitz og sett på 
de såkalte gas,skamrene. Vi benekter ikke 
eksistensen av konsentrasjonsleirene eller 
at jøder døde der. Men vi benekter at 
antallet var seks millioner. I Auschwitz 
'døde det 52,000 - totalt 200.000 inkludert 
jøder, sigøynere.og kriminelle. 

- Hva med Hitlers «Endløsung» - den 
endelige løsningen av «jødeproblemet» ? 

- Hitler ville fjerne jødene fra El!ropa -
ikke utrydde dem. Det .ble jo seriøst fore· 
slått å gi dem Madagaskar. 

HIti .... Id. 
Erik Rune Hansen er sekretær for Zorn 88. 
Tallene henspiller på den åuende boksta
ven i alfabetet; HH for Heil Hitler. Zorn 
betyr vrede, men Hansen vet egentlig ikke 
hva det spiller på: - Jeg har ikke tenkt noe 
på det, men vi har opprettet en studiegruP
pe, sier han. 

- Hvordan vil du samfunnet vårt skal se 
ut? 

- SOm i dag - men uten rentepengesy· 
stemet. Arbeiderp~rtiethar forøvrig stjålet 
alle ideene fra' nazistene. Velferdsstaten 
Var også Hitlers ide. Hadde ikk,: krigen 
kommet ville hele Europa blitt na~jo~also; 
sialistisk. . 

- Hvem hadq~ så ~kylden f'lr krigen? 

. """: net var England og Frankrike som 
• erkl\l'Jte krig. Hitler tok bare det som relt

lOessig tilhØrte Tysklanil. 

Ikk •• kstrem. 
- Sl<al Norge være for nordmenn? 
-' Nei, vi har ikke tatt det ekstreme 

synspunktet. Vi vil ikke bli et nytt Albania 
- et isolert land. Det vi er opptatt av er 
raseblanding - det er ikke heldig hverken 
for den ene eller den andre rasen. Se bare 
på pakistanerne - de holder seg langt unna 
nordmenn I 

- Er nasjonalsosialismen demokratisk? 
- Hva er demokrati? Du har en firernil· 

tipntedels stemme ved valget og får inn 
personer du ikke vil ha. 

- Er alternativet diktatur? , " . 
- Nei. Vi kan godt ha ~~Ig på tillits-

menn:'fot' eksempel. Det varqet Quisling 
ville:! dag har vi i stedet en haug med sose
mikler på Stortinget og i Regjeringen. 

Ung. Høyre 
Erik Rune Hansen legger ikke skjul på at 
han har kontakter - gode kontakter - til 
!Itlande!. Spesielt med svensker og dan
sker, MQn .og&å tyske nynazist"r. For ikke 
lenge siden hadde hall liesøk aven av dem 
som var involvert i tv-filmen om .. de :l'nge 
nazister i det nye Tyskland. 
-I den filmen sang tyskerne om «jødes-

,vin»? ~, 

"':- Det ble tatt 120 time", film - og deret
ter jllukket ut det ekstreme. Hildde jeg fåu 
filnw120 timers festing i Unlle Høyre, så 
~ku!le også jeg"fåU frem liu <w hvert, sier 

han triumferende. Hansen beklager at 
nasjonalsosialistene ikke i større grad cr pa 
fremmarsj her i landet; 

- Ihvertfall ikke med raske skritt. Dd 
som gjør det vanskelig er at vi ikke har nue 
skikkelig apparat ennå. Dessulen: Vi goJ· 
tar bare en av fem som kontakter oss. Vi er 
ikke ute etter folk som skal slå ihjel jøder 
og knuse vinduer. Strategien for å vinne 
frem er å bygge ut et nett som fungerer. 
forklarer han. Men en .nærmere utredning 
om hvordan dette sl\~l. gjøres vil han ikke 
komme med. 

Ikk. sl.m.m. 
- Det jeg kan si, er al vi stadig har kontakt 
med folk fra alle partier som ser at det 
såkalte demokratiet ikke fungerer. 

- Hvilket parti stemmer du på ved valg? 
- Jeg stemte på Anders Langes parti. 

men jeg stemmer ikke på Hagen i dag, sier 
han. - Vi er jo egentlig venstre-orienterte. 
Vi er ikke nazister for å gasse jøder eller 
for å være Slemme. Vi ståf nært sosialu," 
mokratiet. Da jeg jobbet :i Folk og Land 
var det SV-politikeren Ottar Brox vi leste. 

Hansen er ikke sil opptatt av utviklingen 
i Øst-Europa. Kommunismen har alltid 
vært en «papir-ligell' yesten trengte, 
mener han. Arne Myrdal har hW liten kon
taktmed: 
- Vi overlater innvandringsspørsmålet til 
jøssingene. Vi har \ikrigere ting å ta oss av. 
De er rasister. Det er vi også~ men vi inn
rØmmer det. Men vulgærrasisme tar jeg 
avstand fra, sier Reiehsfuhreren og fortel
ler følgende lille historie: 

- Jeg satt på bussen. Inn kom en neger 
med ski. En nordmann reiste seg og sa: 
«Du kan vel ikke gå på ski - du som er 
negw-!» Det er den nor*l'. fo1ke;elal.'sier 
Hitlers løpegl!tt~ Norge: . ......... - . 
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