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NAZI-BRAKET

Nynazisten Jan Holthe (25) mener seg forfulgt av svenske myndigheter utelukkende fordi han og hans venner er norske. - Vi er ikke annet enn politiske
fanger her vi sitter, sa han tiL Dagbladet i går kveld.
(Foto: Hans Arne Vedlog)

«POLITISKE FANGER»
STOCKHOLM (Dagbladet): De seks norske nynazistene bedyret sin uskyld i Stockholm tingsrett i går formiddag. «Søndagsskole-prekenen» gjorde lite inn-

hevder norske nynazister

AvHARALDHAAVE

Retten etterkom dermed begjæringen fra politifullmektig Rolf
Hillegren, som mente det er stor
fare for at nordmennene ellers
vil flykte ut av landet og unndra
seg straffeforfø1gning i Sverige.
- Vi sitter fengslet ene og alene fordi vi er nordmenn. Vi kan
ikke regnes som annet enn poli-

tiske fanger. Alle svenskene
som ble anholdt sammen med
oss er io for lengst på frifot, sa
Jan Holthe (25) til Dagbladet.
Før nordmennene ble ført fra
Politihuset gjennom den underjordiske .Sukkenes gang> og
opp i rettssal 17, hadde de bedt
sine tre offentlige oppnevnte
forsvarere begjære sine klienter
satt fri.

trykk på dommer Jan af Sillen, som fant bevisene gotte nok til å vc:lretektsfengsle nordmennene i to uker.

Begge var iført grå gensere med
hetter og den sedvanlige snauklipte sklnhead-frisyren.
De hilste smilende på hverTo av de siktede hadde til og' andre der de satt skulder ved
med uttalt at de ville kunne et- skulder sammen med sin forterkomme et påbud om å holde svarer Peter Lindqvist.
seg i Stockholm i ei uke, til poliBegge nynazistene innrømtiet hadde gått gjennom video- met at de hadde deltatt i maropptakene på leting etter nord- !lien mot Karls 12s statue, men
mennene i akl\ion.
hevdet at de forsøkte å trekke
seg bort fra massene da svenske
Først ute i retten klokka 09.30 sklnheads begynte å kaste flasi går var Jan Holthe og en 19 år ker, brennende fakler og steiner.
gammel
Lillehammer-mann.
- Vi ble faktisk hindret av politiet i å unnslippe da opptøyene
startet, sa Holthe.
Begge hadde også hørt svenske sklnheads rope «Død over
snuten, ta jævlene. og «Mordere, mordere». Selv hadde de
imidlertid ikke ropt slagord.

Politi ikke fiende

OSLO ØSTLANDET: 020 J 7 530

Sympatiserer du ikke med dine svenske kamerater, ville
åklager Hillegren vite.
- Jo, det gjør jeg. Jeg støtter
imidlertid ikke vold mot politiet. Svensk politi er ikke vår fiende, sa Holthe.
I samme åndedrag la han
imidlertid forsiktig til: - Går politiet til angrep, må vi forsvare
oss.
Begge de to nordmennene poengterte at de etterkom politiets
ordre om å forholde seg rolig da
de nærmest ble gjett inn i en
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innhengning i sentrum, og holdt
i sjakk til de kunne lQøres til arresten.
- Jeg trodde aldri jeg skulle
bli arrestert. Da vi ble lastet inn
i bussene var jeg sikker på at vi
bare skulle lQøres et stykke av
gårde og deretter slippes, sa 19åringen. Han er arbeidsledig og
bor hjemme hos foreldrene på
Lillehammer.

Lenket
Knappe timen seinere ble to
norske nynazister ført inn i retten lenket med håndjern til to
staute svenske fengselsbetjenter.
Den ene var iført en T-slQorte
med innskrift på brystet: «Tag
sikte på framtiden, Vitt ariskt
motstånd•.
Også disse to nynazistene - en
26 år gammel snekker, og en 21
år gammel rekrutt på Gardermoen militærleir framholdt at
de var uskyldige. Det samme
gjorde de to siste nynazistene en arbeidsledig Hamar-mann og
en arbeidsledig lQøkkenassistent fra Gjøvik.
- Jeg kom egentlig bare fQ, fl
høre på en konsert 111ed to
svenske skinhead-band, «UJtirna Thule. og -Hvit aggresjon»
på Fryshuset. Der skulle vi også
feste litt og treffe likesinnede, sa
den ene av nynazistene.
- Istedet endte vi i fengsel.
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STOCKHOLM (Dagbladet): Med armen hevet til Hitler-hilsen marsjerte den 26 år
gamle norske nynazisten inn i rettssalen.
Og skinhead-Iederen Jan Holthe (2Sl..spår
i et intervju med Dagbladet rasekrig og død
over alle som motsetter seg et raserent
Norge. De har dødslistene sine klare.
Av HARALD HAAVE

- Opptøyene i Stockholm er bare et forvarsel på den rasekrigen
som er i vente. Den vil komme.

åringen at han karakteriserer
seg som nasjonal-revolusjonær..
2l-åringen synes det er en god
karakteristikk, mens Holtbe legger tIl at nasjonal-sosialistene

Ikke i morgen, men kanskje om

har noe å lære oss.

10, 15 eller 20 år. Det blir stadig
flere som tenker som oss, sier
nynazisten Jan Holthe.
Dagbladet traff Holthe og
hans to nazi-venner - en 21 år
gammel rekrutt og en 26 år gammel arbeidsledig snekker. Alle
tre framholdt at de motsetter seg
bruk av skytevåpen.
- Men når borgerkrigen bryter løs, blir alle skinheadsene og
nasjonalsosialistene
soldater
forent i en stor hær, sier 26-åringen.
Den 21 år gamle rekrutten legger til med et smil at skinheadsene «vet hva som er foran og
bak på et gevær.»
Alle tre har vært i forsvaret,
Holthe endog i FN-tjeneste i
Sør-Libanon.

Selv har han lest litt i Adolf
Hitlers
selvbiografi,
«Mein
Kampf».

.

Tenker framover

- Men vi lever ikke i fortida
slik Zorn 88 (nazistisk gruppe)
gjør. De fortsetter å leve i 1930åra. Vi tenker framover, sier 26åringen.
..
Alle tre verdsetter livet sorp
skinhead, og roser kameratskRpel som de aldri har filllnet i noe
annet miljø.
.
- Vi er som brødre, sier de
unge nynazistene, som må be~ seg på 14 dager på en
svensk ceUebrisk..
.

Dødsliste

Nynazistene har for lengst utpekt sine fiender. Øverst på ønskelisten over folk som bør fjernes ifølge de tre, er «anarkistene
og kommunistene på Blitz».
Ønskelisten, som andre vil
karakterisere som en «dødsliste», leser videre:

• jøder
• homofile
• narkomane og narko-pushere
• alle andre som opponerer
mot et raserent Norge

HOlocaust-oppspinn
De tre nynazistene legger villlig ut om sine teorier og om «seierherrenes historie-forfalsking».
-UtrYddelsen av jødene under
annen verdenskrig tar jeg med
en klype salt. Ingen har noensinne bevist ordentlig at noen
slik utryddelse fant sted. Først
nevnte historikerne at 12 millioner jøder ble tatt av dage, deretter seks millioner. Det er vel ikke lenge før de sier at det er null
-·"<tder som ble drept, sier Holthe.
~~n timelange samtalen med
J111ge mennene er som et
·+ida.

~""'>V:rmpf»

~:':;å.seg

Med armen hevet tiL veLkjent Hitter-hilsen, marsjerte den 26 år gamle
norske nynazisten inn i
StockhoLms tingsrett.
(Foto: Hans Arne VedLog)

«Kongen bør 'rekke seg))

Videøbevhøvgjørende

STOCKHOLM (Dagbladet): cKong Haralds far svek det
. norske folk da han rømte til Epgland sammen med regjeringen».

STOCKHOLM (Dagbladet): Kriminalinspektør Lars-Erik
Andersson er rystet over fotopptakene fra opptøyene I
Stockholm sentrum i helgen.

.Selv er kongen
en etterlevning av
føydal-samfunnet
som var en uting.
Kongen bør pensjonere seg.'
Dette rådet kom
fra de tre norske
nynazistene som
nå sitter varetektsfengslet
i
Stockholm. Mens
kong Olav og hans
sønn framstilles
som to ynklige
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stympere
som
rømte Norge under krigen, trekker nynazistene i
stedet fram Vidkun Quisling som
et forbilde.
Han legger til at
kongefamilien
heller ikke er
norsk og at vi ikke
trenger den.
-Qulsling
er
veldig misforståt~.

Det negative bUdet vi har av ham
kommer skyldes
at
seierherrene
har skrevet historiebøkene. Quisling tok jo styring .
da landet mest av
alt trengte det i de
kaotiske dagene
da regjering og
Konge
flyktet.
Han var den sterke mannen vi
trengte, sa Holthe.

Nå gransker han
videoopptakene
som hans menn
opptok, for å kartlegge om han de
seks norske nynazistene kan iakttas
i aksjon.
-~.1ed

mine

mer enn 20 år ved
Stockholms-politiet har jeg aldri
sett slike scener
utspille seg. Det
var regulære gate-

kamper, og det
var flaks ikke flere ble skadd, sier
kriminalinspektøren til Dagbladet.
Videoopptakene er politiets viktigste bevisrilatertale mot de norske nynazistene.
Først når politiet
har gjennomgått
opptakene, vil påtalemakten
bestemme seg for

om det skal tas ut
tiltale mot nordmennene.
. Nordmennenes
tre advokater deler ikke kriminalinspektørens syn,
og anket beslutningen om· to
ukers varetekt for
nordmennene,
Anken blir trolig
behandlet i dag.

