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Høyre-ekstremismen på sterk fremmarsj

Frisk vekst på ytterste fløy
Dette er ansiktene og
organisasjonene på
ytterste høyre fløy.
lifoen kaller seg skinheads,andre nasjonalister. Felles mål: Å
stanse innvandringen.
'dAN GUNNAR FURULY

ter å ha blitt ekskludert I
stopp Innvandringen satset
Hege Søfteland og hØyesterettsadvokat Erik GjemsOnstad på dette nye partiet.
Også her er budskapet å
stoppe «masseinnvandringen til Norge».
TverrpolitiSk velgerinitiativ: Politisk parti som ledes
av Oslo-kvinnen Inger Marie
Løkllng. Fremtrer stort sett
gjennom ulike leserbrev' I
avisene.
Den norske Forening: Etter å ha ledet «KrIstenfronten mot islam. lokalt i Vestfold, satser Aksel Breian nå
på sin nye forening, Breian
var en av de sentrale kreftene bak den nylig avholdte
kongressen i Oslo der Mogens Glistrup ble overfalt av
blltzere. Breians mareritt er
at de muslimske innvandrerne i Norge er I ferd med ta
over hele riket. Organisasjonen ledes sentralt av tidligere styremedlem i FMI, Torfinn HellandsvIk.
Anders Langes Venner:
Gruppe som står oppfØrt
som utgiver av Norsk Blad.
Norsk Blad: Samlingsblad
for både nynazister, sklnheads, gammelnazister, motstandsfolk fra krigens dager
og mer politisk avslepne nasjonalister. RedaktØr og utgiver Michael Knutsen legger vekt på en saklig tone og
hevder selv at han tar avstand fra hets og rasisme.
Knutsen er fra flere hold lansert som den nye, sterke
samlingsfiguren i det høyreekstreme miljøet. Han soner
for øvrig nå en dom for militærnekting på tre måneders
fengsel.
Nal\lonaldemokratisk Union: Gruppe som ble etablert
på Jessheim av Michael
Knutsen, samt flere personer som nå befinner seg i
miljØet rundt Norsk Blad.
HYIII- skritter for Me meninger: Nyetablert blad for
innvandringsmotstandere
som utgis av motstandsfolk
fra krigens dager. Har bindersen som symbol.
Folkets motstandsbevegel-

se - det kristne alternativet:
Ledes av katolikken Alfred
Olsen. Olsen er overbevist
om at Norge er overtatt av
«nazi-sionistiske. krefter».
Han har blant annet opprettet en krisetelefon for folk
som mener seg trakassert av
disse kreftene.
Institntt for norsk okkupa1II0nshistorie: Utgir publikasjonen -Folk og Land» og er
det sentrale samlingssted
fornorske gammelnazister.
Folk og land: Mimreblad
for gammelnazister som mener at Quisling ble urettferdig behandlet, og ikke sto
bak 9. april 1940.
Nasjonal Ungdomsl)'lking:
stiftet i 1968. Medlemmene
karakteriserte seg selv som
anti-kommunister og nasjonalister. Etter hvert ble Tore
Petter Hadland og Erik Blucher sentrale figurer I denne
forlØperen til Norsk Front.
Norsk Front: Dannet i
1975, med Erik Blucher og
Tore Petter Hadland som
sentrale personer. Kom
sterkt I SØkelyset etter bombeattentatet mot 1. mal-toget i Oslo i 1979. Petter KrIstian KyvIk ble dØmt til fem
års fengsel for ugjerningen.
Organlsal\lon mot skadelig
innvandring; Dannet av Vlvi
Kroghi1978.
NasjOnalt Folkeparti: Dannet av Erik Blucher etter at
Norsk Front ble oppløst,
som følge av all negativ omtale etter KyvIk-bomben.
Norsk Ungdom: Paraplyorganisasjon for det militante skinheadsmiljØet. Utgir
bladet Ung Front der tegninger av nazikors, bly-sprutende maskingevær, oppfordring til aksjon mot Innvandrere samt spredning av adresser til anti-rasister, er
vanlig innhold.
Stomping Ground: Sklnheadsmagasin.
Boot Boys: Ole Krogstad
og Jan Holthe er forgrunnsfigurene i denne militante
gruppen av skinheads, som
trolig er en av de mest aktive
I landet. Ved flere anledninger brukt som .livvakter» av
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Høyre-ekstremismen er på
tremmarl\l I Norge. Et tredvetalls kjente organisasjoner og publikasjoner argumenterer nå stadig mer hØYlytt for sin sak, men etter alt
li dømme er medlemstallet
forholdsvis marginalt.
Ifølge forfatter og sosiolog
Henrik Lunde i Antirasistisk
senter utgjør trolig de aktive
medlemmene I disse organisasjonene bare noen få
hundre sjeler. LIkevel er det
verdt li legge merke til at de
Innvandrings-fiendtlige partiene fikk 7814 stemmer ved
kommunevalget I 1991 og
13 558 stemmer ved hØstens
stortingsvalg.
Hvem er høyre-ekstremistene, hva Slags ideologi har
de og hvilke arbeidsmetoder
bruker de? I samarbeide
med Antirasistisk senter
bringer Aftenposten denne
oversikten:
Folkebevegelsen mot Inn-

vandring (FMI): Via blant
annet massive mediaoppslag på slutten av 80-tallet,
ble formann Ame Myrdal i
FMI selve samlingsfiguren
og gudfaderen for norske
innvandrer-hatere. Myrdal
ble ekskludert fra bevegelseni1989.
Norge Mot Innvandring
(NMI): Myrdal fortsat.te sin
kamp mot Innvandrerne i
NM!.
Stopp Innvandringen: Politisk parti som stiller til valg
på budskapet om at verden
består av frie, uavhengige
folkeslag, som helst bør holde seg til egne trakter. Ad vokat Jack Erik K;Juus er den
ubestridte leder, og rekken
av ekskluderte topp-tillitsvalgte er etter hvert ganske
lang.
Fedrelandspartiet: Fysikkpro fessor Harald Trefall er
leder for dette politiske partiet, som konkurrerer om
stemmene på samme grunnlag som stopp Innvandringen. Ved kommunevalget i
1991 fikk partiet den tidligere FMI-grunnleggeren Leiv
B. Økland inn i kommunestyret på Karmøy, samtidig
kom Trefall inn i fylkestinget
i Hordaland.
Fedrelandspartiets Ungdom: UngdomsorganisasJonen til Fedrelandspartiet.
Nalllonaldemokratene: Et-

Ame Myrdal. utgir bladet
BootBoys.
Birkebeinerne: Ny gruppe
som ledes av Jan Holthe og
Arild Elvsveen fra Brumunddal.
Hvit Arisk Motstand: Nok
en gruppe der Holthe er aktiv. Har innledet samarbeide
med svenske Vltt Arisk
Motstånd (VAM).
Vikingen: Skinheadsmagasin som utgis av Jan Hol-'
'
the.
Ragnarokk: Skinheadsma
gasin utgitt av Erik J. Børensen fra Darbu.
Ariske Brødre: NynazistIsk gruppe med base I tønsbergdistrIktet.
Patriotisk Ungdom: Myrdals ungdomsbevegelse.
Djerv: Ny gruppe I Trondheims-området som kjemper for at -den germanske
urbefolkning» ikke skal bli
minoritet I eget hjemland.
SØker etter nye medlemmer
på Norsk Blads telefonavIs
som er etablert på Teletorget.
Zorn 88: I motsetning til
de foran nevnte militante
skinheads-organlsasjonene,
består det nasjonalsosialistiske Zorn 88 trolig stort sett
av eldre folk. Zorn betyr
-Hellig vrede» og tallet 88
henspllIer på at bokstaven H
er den åttende i alfabetet.
HH = Heil Hitler. Zorn 88
består av et hemmelig råd,
og har følgende detlnll\lon på
ordet rasisme i sine statutter: -Rasisme er kjærlighet
til vårt folk, og et signal om
respekt for ulikheten folkeslagene imellom». utgir bladet Gjallarhorn.
Norges Patriotiske Enhetsparti: Ledes av tidligere Fr.p.
og FMI-medlem Knut Westland. Mål: Norge skal renses
for alt utenlandsk.
Kristent Konservativt Parti: Ledes av Paul Granberg I
Bergen. Motstandere av innvandring, abort, u-bjelp, likest1l1lng og EF.
Kilder: BOken «Aller ytterst» (utgitt av Antirasistisk senter), samt dlverse
publikasjoner.
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