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G.løVIK (Dagbladet) .Ian Holthe (25) oppfattes som en av frontfigurene blant 
nynazistene i Norge. Han sto I fremste rekke under Brumunddal-slaget i fior. 
Nå planlegger han å etablere en norsk utgave av den fryktede svenske organi-

. sasionen Vitt Ariskt Motstånd. Han er beskyldt for terror og planer om terror. 
Dagbladet har møtt.lan Holthe. fla~ forteller åpenhiertig om det han oppfatter 
I~om sannheten om sitt liv. Han. forteller om organisasionene han har vært til-
sluttet, og om deres ledere. ' . 
Av KRISTIAN SKULLERUD 

«Jeg er norsk, og stolt av det!», 
står det på inngangsdøra til Jan 
Holthe. Hybelleiligheten er de
korert med Waffen SS-plakater 
og et innrammet avisutklipp 
med Vidkun Quisling. I bokhyl
la har han et bilde av seg selv i 
militæruniform. På bordet lig
ger videoen .Forhekset av må
nen •. Jan Holthe er, nølende. 
Skeptisk til å slippe oss inn. Men 
høflig. Det snauklipte håret er 
det eneste som skiller ham fra 
hvilken som helst 25-åring. 

- Trives du i rampelyset? 
- Egentlig ikke. Men det blir 

en vanesak. Jeg tar det som det 
kommer, men vi likte ikke løg
nene som infiltratøren Tor Inge 
Jakobsen presenterte i avisene. 
Vi har aldri planlagt å ta livet av 
noen. Vi har heller aldri planlagt 
terroraksjoner mot Jo Benkows 
hytte, eller andre mål. Det sver
ger jeg ved min mormors grav. 

BootBoys 
- Hvem er «Vi?» 
- Det er Boot Boys. Vi er en 

kameratgjeng på 18-19 gutter. I 
den indre kjernen. Men det er 
flere rundt i landet. Vi samles 
for å diskutere. For å ha sosialt 
samvær. Vi sitter ikke og plan
legger terroraksjoner, hvis noen 
tror det. 

- Men dere deltar i «slag?» 
- Ja, det gjør vi. Vi fungerer 

som ordensvakter fordi politiet 
ikke gjør jobben sin, når for ek
sempel folk som Ame Myrdal 
holder lovlige møter. Og vi slår 
tilbake hvis vi, eller noen av vå
re, blir provosert. 

- Men Boot Boys står ikke 
alene? 

- Nei, vi har kontakt over hele 
fjøla, fra Nasjonaldemokratene 
til Zorn-88 (den sentrale nasjo· 
nalsosialistiske organisasjonen i 
Norge). De fleste av gutta i Boat 
Boys har bakgrunn fra en eller 
flere av de nasjonalsosialistiske 
organisasjonene. Vi har gått gra
dene. Sjøl har jeg vært med i de 
fleste. 

Vitt Ariskt Motstånd 
- Er Ole Krogstad leder for 

BootBoys? 
- Nei, vi har ingen leder. Det 

trenger vi ikke. Men han har 
vært med lengst. Det er vel der
for han framstilles som leder. 

- Er det riktig at du ikke er 
helt fornøyd med Ole Krogstad 
og Boot Boys? 

- Ja. det kan jeg bekrefte. Det 

Jan Holthes leilighet er fylt med nasjQrnt~osialiStiske propagandaplakater. 
, .; . . (Foto: KristianSkuUerud) 

har jeg også tatt opp med de 
andre. Det blir litt for mye drik
king og festing. Vi bør drive med 
mer sunne aktiviteter. 

- Derfor bar du ~tartet en 
norsk utgave av den svenske 
Vitt Ariskt Motstånd? 

- Nei, det er ikke riktig at vi 
har startet opp. Men jeg har 
snakket med svenskene om å 
gjøre det. Vi er et par stykker 
som sonderer terrenget litt i 
Norge. Vi er ute etter folk som 
vil ofre litt. Blant annet ofre tid 
til trening og ideologi. . . 

-Trening? 
- Ja, fysisk trening og kamp-

trening. Til selvforsvar! Boot 
Boys er for dårlig forberedt på 
angrep fra venstresiden. For 
dårlig trent. I Hvit Arisk Mot
stand skal vi ha med folk som 
vi virkelig kan stole på. Som har 
gått gradene. 

Kyvig en patriot 
- For eksempel en mann som 

Petter Kristian Kyvig? 
- Ja, han vil jeg gjerne ha 

med. Jeg har spurt ham, men 
han har ikke svart. Han er en 
flott fyr. En ordentlig patriot 
som ikke drikker for mye, og 
som har intelligens. Han er et 
forbilde for mange. 

- Men bau hlU" en belastet 
bakgrunn? '" 

- Det var i 1979. Han har lagt 
det bak seg, og han har bevist 
gjennom 11 år at han ikke lenger 
driver med slikt. Vi gjør jo alle 
en del dwnme ting i ungdom· 
men. Og både i Norsk Front og 
Nasjonalt Folkeparti var det slik 
at ungdommen ble provosert av 
lederne til å gjøre slikt ... 

- Hva skal Hvit Artsk Mot
stand drive med? 

- Vi skaI bruke tid på ideologi. 
Og vi skaI; som sagt, trene; 
Overlevelsestrening, fysisk tre
ning og kamptrening. 

Vaktstyrke 
- Hvor'får dere våpen? 
- Vi bruker ikke sj<ytevåpen. 

Bare stokker og kjepper og slikt. 
Du finner ikke et skytevåpen i 
mitt hus ... Jeg har aldri brukt 
det. Og vi trenger det ikke. Vi 
skaI fungere som en vaktstyrke, 
men mer etter avtaler enn det 
Boot Boys har gjort. Det er over
hodet ikke snak..l< om å planleg
ge eller gjennomføre egne ak!;jo' 
ner. 

- Venter du at folk skal tro 
det, ..... dere blir en søsterorga
nisasjon til den svenske Vitt 
Ariskt Motstånd? 

- VAM er blitt framstilt som 
en ren terrororganisasjon, men 
det er de ikke. Det er mulig 
V AM-medlemmer kan ha gjen· 
nomført kriminelle handlinger. 
men det har de i tilfelle gjort 
som enkeltpersoner. Ikke orga
nisert av V AM. Og det blir også 
et problem for oss at vi kan få 
inn personer som går for langt. 
Jeg er hundre prosent bevisst på 
at vi bare skal forsvare oss. Og 
vi skal aldri slå mot hode eller 
mage på folk. Vi er ikke farlige. 
Det er media som har skapt 
mystikken rundt oss for å gjøre 
oss farlige. 

James Bond-typer 
- Dessuten finnes det en del 

James Bond-typer på venstresi
da som likaom driver med spa
ning rundt oss. Det er latterlig 
og barnslig. Når de hevder at vi 
truer dem på livet, så er det rent 
oppspinn. 

- Hva står du for, bva jobber 
du for? 

- Jeg vii bruke livet til noe for
nuftig. Noe som gavner det jeg 
tror på; A skape det best mulig 
for det norske folk og den hvite 
rase. Men jeg er ikke fanatiker, 
bedyrer Holthe. 

- Og alle som ikke er b vite vil 
du ha ut av landet? 

- Jeg vil ha slutt på innvand
ring. Og jeg vil ha innvandrerne 
ut av landet. Vi må først ordne 
opp for våre egne. Og jeg er l.iv· 

,'redd for raseblanding. Det'gir 
bare krig og elendighei;. 

Ikke nynazist 
- Du er ren nynazist? 
- ;Nei. det er jeg ikke. Og leg 

har ikke noe imot folk med an· 
nen hudfarge. 

-Å ... ? , 
- Nei, men vi må ikke blande 

rasene. Dessuten går den h~ite 
rase nedover, mens de andre 
stadig blir flere. Det er en tnis, 
se!. 

- Er ikke det nazisme? 
- Nei, men jeg har sympati for 

nasjonalsosialismen. Den /fan 
jeg godt. ' 

- Når ble du utent» på dll"'e 
ideene? ~j 

- Da jeg gikk på skolen. Dette 
har vært en del av meg så lenge 
jeg kan huske. Jeg reagerte på 
svart· hvitt framstillingen av ty, 
kerne, og jeg søkte sannhetl'l1. 
Menjeg ble ikke med i noe o~ga
nisert før i 1984 da jeg gikk ihn l 

Nasjonalt Folkeparti. Før dell 
tid var jeg med i Speideren og i 
Røde Kors Hjelpekorps. I ":-JF 
fikk jeg en «flying startA pil 
grunn av Moskesaken. Jeg "'li i 

varetekt i fem uker, men bloil"ll 
kjent. 

Ti/Libanon 
- Mens jeg var i militæret QC'l 

tok jeg ikke aktivt i noen (Jrgalll 
sasjon. Etterpå var jeg i FN-tje' 
nesten i Sør-Libanon. Da jeg 
kom hjem igjen kjørte jeg laste
bil og var assisterende lagersjef i 
et firma. I 1989 ble jeg med i 
Nasjonaldemokratisk Union. 
Men der var det altfor tamt. bet 
var nesten ikke møter eller akti· 
vitet. Så ble jeg med i Zor~c88, 
men jeg kom ikke overens med 
lederen Erik Rune Hansen. Det 
ble for mye hjernevasking. De 
levde litt for mye i 30-åra, og de 
forlangte at vi omtrent sklllie 
kunne hele nasjonalsosialismen 
på rams. Jeg orket ikke å sitte pa 
en stol og lese. Så kom Ole 
Krogstad og ville ha meg med i 
Boot Boys. 

A/driredd 
- Blir du aldri redd deg sjøl, 

eDer redd de situasjonene du 
står oppe i? 

- Nei, jeg har til gode å være 
redd. Når vi står overfor en stor 
styrke som vil ødelegge et lovlig 
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f{olthe - oppfattet 
en frontfigur i ~t 

n.JlIWZIS . tiske mildøet i 
Nprge.· Selv benekter 
,'t~t~. 

'. ~" .. ". 

møte, så blir jeg bare voldsomt 
prpvosert. 

- Hvordan. oppfatter du deg 
~v'f' 
~'Som stille og rolig. Jeg ser 

framtida lyst l møte, og satser p~ 
., ' en utdannelse innen den grafIs

ke bransjen. Jeg kjenner ikke 
igjen bildet av meg selv som vol
delig, og jeg har en plettfri van
dd .... 

.., Ikke belt-•• ? 
- Jeg fikk 7000 kroner i bot ei-

, ter .s1aget i Brumunddal, men 

~V:~u i Brumunddal sist 
belg under dYJ\8/Dlttekspklsjo
n.me? 

- Nei; det var jeg ikke. Politiet 
har også spurt om det, men jeg 
har alibi. 

- Men en kamerat av deg er 
.u.tet for dynamitt-terroren? 

- Ja, jeg vet det. Han er med i 
BootBoys. ' 

- Tar du avstand fra det han 
har·gjort? 

- Det vil jeg ikke kommentere 
nå. Jeg vil snakke med ham 
først. Slike handlinger får stå for 
del) enkeltes regning, men jeg 
vil ikke fordømme. 

F(ltrådt? 
-' Hva dør dere med folk som 

forri.der dere - for eksempel 
. Tor lDge Jakobsen? 

-. Slikt må vi bare leve med. 
Det er klart jeg blir besviken, 
men det er bare tull at vi har tru
et ham på livet. Jeg kjenner i al
le fall ikke til det. Jakobsen ble 
for,øvrig anbefalt til oss av Arne 
Myrdal: Han 'har tatt sjølkritikk 
etterpå! Men Jakobsen rakk ald, 
ri å komme inn i den indre kjer-

, nen i Boot Boys. 

Ha bort lokket 
- Du er frittalende.n? 
- Er jeg det? Jeg ser ingen 

grunn til å skjule noe. 
- Kan du ikke få kritikk fra 

miJ,jøet? 
- Alt jeg har fortalt har jeg tatt 

opp innad i miljøet. Jeg ønsker å 
ta bort lokket, og fortelle hvajeg 
driver med. Så får folk tro hva 
de.vll, sier Jan Holthe. For tida· 
går han arbeidsledig på Gjøvik. 
Han avviser påstander om at 
han og hans gruppe mottar pen
gestøtte fra gammel-nazister 
rundt i Norge. - Vi klarer oss 
uten pengestøtte, hevder han. 

Vår samtale er over. Holthe 
stiller gjerne opp ~ bilde - for 
at arkivene ikke bare skal inne
holde kampbilder ... 

Torsdag lQ.ian!l~r 1992. 13 
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