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NordEffekters nye nazi-rede
Det ikke ukjente postordreselskapet NordEffekter, som drives av kretsen rundt Fritt
Forums redaktør Michael Knutsen, har fått nye lokaler i et gammelt industrilokale
på Alnabru i Oslo. Lørdag 2Sjanuar var det hemmelig inn-vielsesparty med øl og
musikk.
som møtested. Gjestene, som måtte medbringe invitasjonen, tok deretter taxi til
en Texaco-stasjon hvor de ble fulgt til
lagerbygningen. Her ble det båret inn
kasser med øl og festdeltakerue, flere av
dem mindreårige, kunne drikke sammen
med kjente kriminelle som Petter Kristian Kyvik og Johnny Olsen. NORD EFFEKTER, som ikke er registrert i Brønnøysund, kan verken få sjenke- eller
butikkbevilling.

Hemmelig fest

Både de paranoide sikkerhetsforanstaltningen og den generelle
krisen i Oslos nazimiljø gjorde at
det var tynt i rekkene på innvielsespartyet. Rundt 50 tørste sjeler fant
veien til lokalene. Den avsides beliggenheten og den åpenbare mangelen på
trivsel bidro heller ikke til at stemningen
sto i taket. Har vi tidligere erfaringer i
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Anskaffelsen av lokalene, hvor man til
og med opererer med noen timers åpningstid onsdag og fredag kveld, er neppe
noe uttrykk for organisatorisk styrke.
Tvert i mot kan prosjektet sees som et
forsøk på å samle stumpene av det høyreekstreme miljøet i Oslo. Den siste tiden
har miljøet vært preget av frustrasjon,
avhoppere og liten aktivitet. Et sted hvor
det kan drikkes øl og handles med
NORDEFFEKTERS musikk og nazi-fetisjer
er åpenbart strategien for å få vind i
seilene.

Personene bak NORDEFFEKTER stolte øyensynlig ikke på at lokalene i Verksmester Furlundsvei 16A ikke ville bli røpet.
Invitasjonen til innvielsespartyet, som
pretensiøst nok ble benevnt som salgsmesse, ble sendt NORDEFFEKTERS kunder
som fikk Tveita T-banestasjon oppgitt

Eventyret med
Aker Kulturverksted endte med
buklanding for
nazismens
bakmenn.
Nå forsøker de
samme kreftene
å rekruttere re
barn og unge
med øl og
musikk i NordEffekters midlertidige lokaler

Sparsomt oppmøte

mente, er
det vel tvilsomt om leieforholdet hos
firmaet Wilhelm Steen Edvardsen AlS
blir av særlig lang varighet.
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Pressen og kildene
Nazismen er verken spennende eller underholdende. Den er en hatefull og løgnaktig ideologi som allerede en gang har
lagt Europa i ruiner. Også i dag hjernevasker nazismen unge mennesker til å
begå voldshandlinger og til å hate sine
medmennesker. Åbekjempe dette burde
være en pliktfor alle demokratisk innstilte
mennesker. Vi i monitor mener at sannhet er det beste våpenet i kampen mot
nazismen. Nazistene tåler ikke sannhet,
derfor skriver vi sannheten om dem.

Djevelen og Hitler på
salllllle side
Norske satanister blir stadig mer influert av nazistiske miljøer.
Det siste eksemplet på dette er hjemmesiden til Norsk arisk black
metall. Her finnes linker til både Varg «greven» Vikernes Band
Burzum og til nazibandet Zyklon B.
Mens svenske ungdommer med hang til
det ekstreme søker til nazirock har disse
i Norge blitt oppslukt av black metall.
Etterhvert har denne trenden, som tidligere var hovedsaklig satanistisk, blitt
oppblandet med åsatru og nazisme.

Greven og Zorn 88

hundre eksemplarer. De har også organisert vold og brannstiftelser med noe
større hell enn nazistene.

Arisk satanisme
Black metall entusiasten Kenneth Haglund har opprettet hjemmesiden NORSK
ARISK BLACK METALL Nettleverandøren
SCANDINAVlA ONLINE er etter alt å dømme
ukjent med innholdet på siden. Her finner vi, i tillegg til linker til satanistiske
og nazistiske band, bilder av vikingesverd, slagord som Antichrist Antichrist
og fotografier av brente kirker. Dessuten er det linker til andre satanistiske
hjemmesider med fengende navn som f.
eks. HEKSHElM. Monitor vil på det sterkeste oppfordre Norges største nettleverandør til å fjerne "djevelskapet"
umiddelbart.
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Dessverre har ikke alle forstått dette.
Noen journalister skriver om nazistene,
med nazistene som kilder. Av frykt for å
miste sine gode kontakter innad i miljøet
tør de ikke skrive kritisk og avslørende.
Skrekkeksemplet på dette er Dagsrevyen, som forflere tusen kroner kjøpte en
film som tilsynelatende viste voldsgruppen Viking på våpentrening. At det
hele var en propagandabløff var lett å
avsløre - hvis man hadde villet.

Etter at en iransk familie på Hønefoss
måtte evakuere huset sitt etter et angrep
med militære gassgranater, presterte en
stor Osloavis å intervjue gjerningsmennene. Journalisten som er blant dem som
har gode kontakter i de høyreekstreme
miljøene lot de forvirrede ungdommene
stå frem som en velorganisert kampgruppe. Denne typen avslørende journalistikk fungerer utelukkende tilslørende.
Uten åville det fungerer visse journalister
som mikrofonstativ for nazister. En slik
bevistløs holdning i våre store aviser
synes vi er forstemmende. Terrorister
skal avsløres - Ikke markedsføres.
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Det hele startet med at kirkebrenneren
og drapsmannen Grev Vikernes erklærte
seg som nazist. ZORl\ 88's GJALLARHORN
fulgte raskt opp og omtalte ham som en
læregutt uten læremester, det var lite
rom for tvil om hvem læremesteren burde
være. Folk i nazimiljøet, som hverken er
kjent for sin suksess på det musikalske
eller organisatoriske området så satanistmiljøene som viktige steder å drive rekruttering. Ikke bare har satanistene
evnet å gi ut plater som selger i mer enn

Rasistbrann i Mathopen

Natt til søndag 13. januar ble husettil en
irakisk familie i Mathopen, like utenfor
Bergen, påtent. I huset lå to barn og to
voksne og sov, men alle kom seg ut i
tide.
15. januar ble en l6-årig skoleelev
varetektsfengslet for fire uker med brevog besøksforbud, siktet etter mordbrannparagrafen.
Den siktede gutten tilhører et miljØ på
15-20 personer med ungdom helt ned i
14-års alderen. I miljøet finnes det noen
få såkalte nynazister, men den politiske
aktiviteten har begrenset seg til å etablere seg som nabolagets bråkmakere.

Brannstiftelsen vakte stor harme blant
naboene til den irakiske familien, som
arrangerte et fakkeltog den 16. januar.
Nærmere 500 mennesker fra nabolaget
møtte opp. - Vi ønsker å vise at vi ikke
aksepterer at folk i bygden blir behandlet på en slik skammelig måte - var
kommentaren fra et ektepar som har
bodd i Mathopen i over 30 år. Lokalpolitiet i området, Laksevåg lensmannskontor, har somen oppfølging tatt initiativ til seminarer og organisering av et
folkemøte om «Ungdom og Rasisme»
den 20. februar. I første rekke for å få
foreldre mer inn på banen.

Nyhetsbrevet monitor utgis i samarbeid med tidsskriftene
Searchlighf (England), Anfifa /nfob/aff (Tyskland),
Expo (Sverige) og Ref/ex (Frankrike)
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Norge rundt

.
Ølkrus og dukker

Mens aktiviteten til norske hØyreekstremister på gatene går ned, går aktiviteten
på internett opp. Det finnes knapt en
obskur liten gruppe uten egen hjemmeside.
Leonard Nesdal, leder av HVIT V ALGALLIANSES ungdomsgruppe HVlT UNGDOM
har også lagt ut en usedvanlig blomstrende side på nettet.
Innledningsvis gjør Nesdal rede for sitt
forhold til blomstervanning og tanker
omkring hundehold. Deretter kan man

slå opp på HVlT UNGDOMS egen lille side.
Her kan man blant annet lese at for å
kunne innvilges asyl må man kunne gå
eller svØmme til asyllandet. Et eksempel som nevnes er at tamiler kan svømme
til Tamil nadu i India.
Nesdal ble forøvrig arrestert under tumultene på AKER KULTURVERKSTED 11.februar 95. Han ble arrestert igjen 17.mai
96 etter at dobbeltmorderen Johnny Olsen skjøt mot antirasistiske demonstranter utenfor en nazifest.

Fedrelandspartiet:
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Mens aktiviteten og medlemstallet i
høyreekstreme grupper er pr. nedadgående, er det den forretningsmessige siden som griper om seg.
På internett har konsernet til Michael
Knutsen, NORDEFFEKTER, lagt ut følgende
fristende tilbud som sannsynligvis vil
bli den store salgsuksessen fremfornoen;
Ølkrus i to varianter.
Det ene kruset, som dessverre bare rommer 35 cl. har påskriften «Brunt vikingemjød» og «Hvit ungdom». Det andre er
dekorert med en hodeskalle og påskriften «White Power». Med vårt kjennskap
til NORDEFFEKTERS kundekrets er vi sikker på at glassene får ben å gå på.

Hvit ungdom på internett

For fetisjistene kan NORDEFFEKTER også
tilby søte små dukker. To av dem forestiller Odin og Tor, mens de to øvrige
forestiller skinheads, alt ned i minste
detalj. Den ene er sågar utstyrt med
balltre med spiker! Monitorredaksjonen
kan levende forestille seg unge ekstremister i vilter lek med dukkene, mens
det svinges med de nye ølglassene.
Vi antar at dukker av skikkelser som
Rudolf Hess og Hermann Goring vil bli
en enda større hit, til trøst på gutterommet i vanskelige tider.

Nite Rocket av luften

Nærkringkastingsrådet har valgt å ikke
fornye konsesjonen til den høyreekstreme nærradioen, NrTE RocKET.Radioen har ikke gjort bruk av sendetiden på lengre tid, og har heller ikke
vært tilstede på frekvens møter. Nærkringskastingsrådets beslutning kan dermed sies å være spikeren i kisten til
rasistradioen.

....forøvrig skylder vi leserne å fortelle om snauskallen fra Hokksund, som
i forbitrelse over utlendin-

gene sverget at han skal
flytte til et land uten innvandring ...... .

Moseng i ledelsen

Etter å ha trukket seg fra alle
politiske verv etter avsløringen
av hyppige kontakter med tyske
nazister på databasen Thule,
dukker Arnljot Moseng på nytt
opp i Fedrelandspartiets ledelse.

Moseng var i sin tid systemoperatør for
databasen NASJONAL ALLIANSE BBS. Da
Aftenposten avslørte at Moseng hadde
vært innlogget påfallende hyppig hos
tyske nazister, benektet Moseng dette
og hevdet at noen andre måtte ha brukt
hans passord. Moseng, som den gang
var leder for FEDRELANDS UNGDOMMEN
(FLU) trakk seg likevel fra alle verv og
databasen ble nedlagt.

Etter dette gikk det en stund før Moseng
lot høre fra seg igjen. Den 11 februar
1995 gjorde han seg imidlertid grundig
bemerket. Nå var han plutselig styremedlem i AKER KULTURVERKSTED.
Sammen med ham i styret satt blant
annet Eirik Ragnar "Mikro" Solheim,
dømt for våpentrusler, og Bjarne Martin
Pettersen, kjent gjennom mange år som
medlem i hØyreekstreme miljøer. Etter
at maskerte nazister skjøt mot en lovlig
demonstrasjon, stormet politiet kulturverkstedet. Inne i «kulturhuset» ble det
funnet store mengder våpen og nazistisk
propaganda. Moseng ble innbragt

sammen med et 70-tall andre. Til pressen uttalte etterpå et styremedlem i
kulturverkstedet, med dekknavnet Hans
Westmar, at de hadde både bibelgrupper
og leikarring.

FEDRELANDSPARTIET, som forøvrig er det
eneste parti ved siden av NASJONAL SAMLING som har 17 mai som stiftelsesdato,
fikk fire av sine stortingskandidater fra
1993 arrestert under tumultene ved
kulturverkstedet. Etterpå hørte vi ikke
mye til dem på en stund. Moseng lå lavt
i terrenget. Det står nå klart at hans
tilbaketrekking fra alle verv var taktisk
begrunnet.

Ved FLP-landsmøtet i Akershus, november-96 "gjenoppsto" ungdomsorganisasjonenFEDRELANDSUNGDOMMEN , også
denne gang under ledelse av Moseng.
Ved siden av dette ble han innvalgt som
sekretær i styret i FEDRELANDSPARTIET,
bla. sammen med sin styrekollega,
Bjarne Martin Pettersen fra AKER KULTURVERKSTED. Harald Trefall overtok formannsvervet etter Odd Even Hårvik.
FEDRELANDSPARTIET, som selv gjør krav
på å være et sentrumsparti, har altså i sin
ledelse to personer som satt i styret for
hva politiet avslørte som våpenlager og
nazistisk propagandasentral. Vi antar at
dette vil bidra til å styrke partiets demokratiske image ved det kommende stortingsvalget.
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Landssvikere til Oslos beste vestkant
Under navnet Alfa biblioteK har gammelnazistene i Institutt for
norsk okkupasjonshistorie (INO) funnet nytt husrom i en fasjonabel gård på Oslos beste vestkant.
Mye tyder på at de gamle quislingene
har fått penger mellom hendene. Mens

de tidligere holdt til på Enerhaugen, et
boligområde på Oslos østkant, har de nå

flyttet inn i Tiedemannsgt. 4. Denne
adressen ligger på Frogner. I tillegg til
økte husleieutgifter ser INO seg også i
stand til å dele ut stipender til studenter
som vil skrive om 2. Verdenskrig. Hvordan instituttet finansierer dette vites ikke
med sikkerhet. En mulighet er at mannefallet blant de aldrende hirdmenn etterhvert er blitt så stort at de nyter godt av
testamentariske gaver.
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Mens pengene flyter friere enn før later
det til at gammelnazistene er blitt mer
sikkerhetsbeviste. På dørskiltet står kun
ALFA BIBLIOTEK. At det er INO som holder til her later til å være kun for de
innvidde. I telefonkatalogen er en postboks på Elisenberg oppført som eneste
adresse. Tidligere opererte INO med
offentlig adresse, nå trykkes den ikke
engang i bladet FOLK OG LAND.

Alfa Bibliotek, INOs nye lokaler på Frogner

nstitutt for Norsk
Okkupasjonshistorie er
ingen forskningsinstitusjon. Det er de gamle
nazistene fra Quislings dager
som har laget denne organisasjonen for å omskrive historien.

I

Deres hovedteser er at mens regj ering
og konge feigt flyktet fra landet, tok
Quisling ansvar og overtok styringen av
Norge. Nordmenn som sloss på østfronten i SS uniform gjorde det bare for å
forsvare oss mot kommunismen. Et annet viktig poeng for dem er at etter
kapitulasjonen i 1940, var det ikke krig
mellom Norge og Tyskland. Alt den
norske regjeringen og motstandsbevegelsen gjorde er i følge dem derfor ulov-

lig. I det siste har de konsentrert seg om
kritikk av hjemmefrontens likvideringer
av angivere under krigen.

Allerede like etter annen verdenskrig
samlet gamle landssvikere seg i såkalte
kameratklubber,hvordemimretomsine
velmaktsdager og sutret over den skj ebne
som var blitt dem til del. Etterhvert oppsto det noe som kalte seg NORSK SKOLEBLAD. Dette ble utgitt av folk fra det
gamle nazistiske lærersambandet. På
samme tid oppstod FORBUNDET FOR SoSIAL OPPREISNING, en organisasjon av
landssvikdømte som arbeidet for rehabilitering. Etterhvert ble forbundet til
Instituttet, og Skolebladet til FOLK OG
LAND. Sentrale personer i oppbyggingen av dette var Odd Melsom og Orvar
Sæter. Sæther var forøvrig leder for nazistenes lærersamband.

De siste par årene har norske nazister,
både unge og gamle, fått en bedret økonomi. Vi i monitor er opptatt av hvor
pengene kommer fra Vi har fått noen
tips og ledetråder fra lesere, men trenger
mer informasjon. Vi vil derfor oppfordre alle som mener de kan sitte inne med
opplysninger om å skrive til oss. Husk at
alle tipsere garanteres full anonymitet.

På slutten av 60- og begynnelsen av
70-tallet fungerte INO ved hjelp av herrene Melsom og Sæther, som fødselshjelpere for NORSK FRONT. Miljøet tiltrakk seg folk som Olav Hoaas, kjent for
å undervise i raseteorier ved Stokkmarknes gymnas. En annen kjent skikkelse
var Erik Run Hansen, som en periode
var redaksjonsekretær i FOLK OG LAND.
Hansen er i dag talsmann for ZORN 88. Et
annet parti som så dagens lys i miljøet
rundt INO var Vera Grønlunds FRIE FOLKEV ALGTE. Sist dette partiet stilte til valg
hadde det skiftet navn til FRIHETSPARTIET
MOT EU. Etterhvert brøt samarbeidet
mellom den yngre og den eldre garde
sammen. Alle gikk hver til sitt, og quislingene satt ensomme blant sine støvete
papirer. Der sitter de den dag i dag, deler
ut sine tvilsomme stipendier og håper på
en ny vår.
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Norsk ekstreDlist hjalp svensk
holocaust-Iøgner
Den kjente norske høyreekstremisten,
Jan Erik Kvamsdal har hjulpet svenske historierevisjonister med
internettsatsning. Tidligere er Kvamsdal kjentfor å ha lagt ut
Varg "Greven" Vikernes bok "Vargsmål" på nettet.

Løgnpropaganda på nettet

Mr. Erik Norwayson for hjelpen med å
gjøre storsatsningen mulig. Norwayson
er identisk med den kjente høyreekstremisten Jan Erik Kvamsdal fra
Kjelsåsveien i Oslo.

En fargerik person

samme BOOTBOYS etter en krangel med
Kvamsdal. Han er videre en ivrig samler
av nazistisk litteratur og effekter fra
krigen. Ilandssvikerorganet FOLK OG
LAND averterer Kvamsdal ivrig etter å få
kjøpt slike ting. Han kan forøvrig love
full diskresjon ...
Når Kvams dal ikke er opptatt med internett eller innsamling av tyskerhjelmer,
vier han seg til mer åndelige sysler. I
følge kilder i miljøet har Kvamsdal betydelige kunnskaper om spiritisme,
spådomskunster og annen metafysikk.
Mannen har sågar opptrådt på TV 2,
hvor han har spådd kjente mennesker i
hånden.

O

Den svenske høyreekstremisten og
historierevisjonisten Ahmed Rami i
RADIO ISLAM, har sonet 6 måneder for
"hets mot folkgrupp", forbrytelser mot
den svenske rasismeparagrafen. Etter
dette byttet radioen ansvarlig utgiver.
Det gikk ikke bedre enn at også han fikk
tre måneder for samme forbrytelse.
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Rami og hans kumpaner har satset stort
på internett. Han har hjemmesider på
flere språk, deriblant norsk. En av tingene man kunne lese her var en takk til

Kvamsdal har en broket karriere. Han
har bakgrunn fra Jack Erik Kjuus PARTIPROSJEKT STOPP INNVANDRINGEN, nå HVIT
VALGALLIANSE. I følge bladet "BOOT
Boys" har Kvamsdal også hatt tilknytning til Zorn 88. Kvamsdals naboer fikk
forøvrig sparket inn døren sin av de

Alfredo Olsen
Når vi først er innom Ramis hjemmesider, er det en annen fargerik nordmann
som ikke er til å komme utenom: Alfredo
Olsen. På den norske siden er det en link,
og det er til Olsens hjemmeside. Her kan
man hente nyttige og informative
konspirasjonsteorier om hvordan verden styres aven zionistisk konspirasjon,
satt i scene aven lang rekke miljøer,
deriblant selvfølgelig frimurerne. Olsen, som på 70 tallet ble kastet ut av
FREMSKRITTSPARTIET og er dømt for heleri av 10 AG3 geværer er en av de mer
sære planter i den høyreekstreme floraen. Hans enmanns katolske ekstremistgruppe har en stor produksjon av fantasifulle plakater og bøker. Olsen har også
vært observert på antiabort-demonstrasjoner i Oslo. I tillegg har Olsen forsøkt
å infiltrere muslimske demonstrasjoner
i Oslo, men resolutt blitt avvist.

Ahmed Rami, radioguru
for høyreekstreme

-
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Radio Oasen stengt

Dansk Ungdom blir
Dansk Forum

februar 1996, og har ved flere anledninger brutt betingelsene for sendetillateIsen. Den lokale radionemden, som
siden starten har vært imot radiostasjonen, dro inn tillatelsen etter at DNSB
(Danmarks N ational-Socialistiske
Bevægelse) hadde brukt sendetiden til å
sitere antisemittisk propaganda fra Mein
Kamp! DNSB har imidlertid ikke gitt
opp planene om å starte med kortbølgesendinger fra dansk jord. Den planlagte
stasjonen skal etter sigende finansieres
med reklamepenger fra nazi -rockfirmaer
og gå utover eteren også i andre europeiske land.
Mens nazipartier og organisasjoner forbys i nabolandene, er Danmark i ferd
med å bli et fristed for europeiske nazister. De planlagte kortbølgesendingene
fra DNSB er i realiteten et fremstøt for å
styrke et internasjonalt nazistisk nettverk. Danske myndigheters liberale holdninger til nazistisk aktivitethar blitt gjenstand for kritikk fra internasjonalt hold.
Informasjonstjenesten for de Forente
Nasjoners kontor i Geneve kom i mars
1996 med en pressemelding der de i
sterke ordelag kritiserte myndighetene
for å tillate nazistiske organisasjoner.
Danske myndigheter har vist seg lite
villig til å ta kritikken alvorlig.
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Den uoffisielle ungdomsorganisasjonen
til DEN DANSKE FORENING, DANSK UNGDOM, framstår nå i ny ham. Organisasjonen har skiftet navn til DANSK FORUM, og
har siden stiftelsen i august-96 lagt stor
vekt på å framstå som en selvstendig
gruppe. Leder for organisasjonen er
filosofistudent og tidligere nestformann
i DANSK UNGDOM, Martin Kasler. DANSK
FORUM skryter av å være «Danmarks
raskest voksende forening», organisasjonen har imidlertid gjort seg lite bemerket utad etter navnebyttet. I sin iver
etter å skaffe seg nye tilhengere har
DANSK FORUM, København, satt i gang
en storsatsning på hovedstadens universitet. Gjennom student Anette Ladefoged
har ungdomsorganisasjonen forsøkt å
skaffe seg innpass blant studenter ved å
tilby dem en «avnazifisert» utgave av
DFs plattform. Fremstøtet har ikke vært
noen suksess, og studentene arbeider
med å kaste nazistene ut av Univeritetet.

Naziradioen, Radio Oasen, i Greve i
Danmark har igjen fått midlertidig sendeforbud. Radioen startet med sendinger i

Fra en av lokalbefolkningens
mange demonstrasjoner i Greve

Estland

Minnesten for norske
landssvikere

Landssvikerorganet Folk og
land gleder seg. Bakgrunnen
er at de falne fra regiment
Norge har fått en minnesten i
Vaivara i Estland.
REGIMENT NORGE var en avdeling frivillige nordmenn i W AFFEN SS. Regimentet kjempet for nazismen gjennom hele
Øst-Europa og deltok i kampene helt inn
i Berlin. I følge FOLK OG LAND var avdukingen av stenen en gripende seremoni.

Vaivaras borgermester holdttale og hyllet krigsforbryterne som helter. Stenen
ble velsignet aven prest og militæret
fyrte aven salutt. De overlevende la ned
kranser og en lokal estlender plasserte
en potteplante foran stenen. Vi har en
mistanke om at grunnen til at denne
rørende historien er hovedoppslaget i
dette nummeret av FOLK OG LAND, er at
det endelig har lyktes gammelnazistene
å finne en myndighetsperson som har
omtalt dem som annet enn krigsforbrytere. Det måtte de altså reise helt
til Estland for å finne.
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Sverige

Nordens Edderkopp

Bliicher på tiltalebenken
Den norske nazisten Erik Bliicher står tiltalt i Sverige for
"hets mot folkgrupp". Bakgrunnen er det rasistiske innholdet i nazirocken som spres gjennom Bliichers utallige selskaper.

E

selger til norske tenåringer. Det ville
ikke overraske oss om det er ett og annet
der som kan rammes av rasismeparagrafen.

SN
O

rik Bliicher, som forøvrig har
skiftet navn til Tor Erik Nilsen,
har i flere år bodd i Sverige. Her
har han gjennom flere firmaer vært den
sentrale bakmannen i det svenske nazirock-miljøet.

I tillegg til å gjøre det stort i platebransjen, har Bliicher aktiviteter på en
bred front. Gjennom firmaer som
EOELWEISS SURVIVAL SUPPLY, ULTIMA
THULE VERSTANO og SWEDISH MILLITARY
SUPPLY solgt materiale om okkultisme
survivalisme og paramillitære aktiviteter. Operert fra postbokser i Sverige og
Danmark. Bliicher var mannen bak nazisentralen CLUB V ALHALLA i Helsingborg,
der det ble arrangert konserter, plateinnspillinger, internasjonale møter og overnatting for nazister på videvanke. I tillegg ble også en del proagandamateriale
distribuert herfra. Omtalen av stedet ble
så belastende for eieren at leieavtalen
med Bliicher ble oppsagt høsten -96.

Million -inntekter

Økende press i opinionen gjorde at
svensk påtalemyndighet tiltalte Bliicher
og en håndfull andre sentrale personer
etter den svenske rasismeparagrafen. En
dom som svir kan bli et alvorlig tilbakeslag for svenske nazister som har satset
på å bygge seg opp gjennom rockemusikk og øl til ungdommen. Inntektene
fra platesalg har gjort nazistene i stand
til å holde et høyt aktivitetsnivå. Det er
snakk om flere millioner kroner. Bare på
en konsert i Norrkoping i februar i år,
opplyste politiet at inntektene var på en
million kroner. Hvis myndighetene nå,
gjennom resolutt opptreden, klarer å
ramme distribusjonen av musikken vil
nazistene kunne få problemer med både
inntekter og rekruttering.

Distribueres i Norge
I Norge er den sentrale distributøren av
nazirock NORoEFFEKTER.Adressen er en
postboks på Romerike. NOROEFFEKTER
er salgsorganisasjonen til FRITT FORUM,
hvor den alltid driftige Michael Knutsen
styrer butikken. Gjennom sin postordrekatalog og på internett fallbyr NOROEFFEKTER, som forøvrig ikke er registrert i
Brønnøysund, en lang rekke CD titler.
Nazibandet PLUTON SWEAS «Støveltramp», som er en av skivene Bliicher er
tiltalt for å distribuere, står på NOROEFFEKTERS liste. Kanskje det ville være
en ide om også norske påtalemyndigheter
led seg gjennom den musikken Knutsen

Blucher sammen med Hadland fra velmaktsdagene i Nasjonalt
folkeparti. Kan noen av våre lesere sende oss et nyere bilde !1

Trykker platene i Norge

E

tter økende press vedtok de
svenske CD-trykkeriene våren
1996 å slutte å try kke plater for Naziforlagene. For å kunne opprettholde
produksjonen måtte plateselskapene
henvende seg til plate-pressere i utlandet. Erik Bliicher, og RAGNAROCK
REcoRos henvendte seg til det norske
firmaet EuroCD/Dureco på Rjukan.
EuroCD/Dureco på Rjukan har
blant annet trykt platene «Vikingakaravan» med VALKYRIANS VAKTARE,
«Blå-gult Blod» med ODINS ÅNGLAR,
«Live at Club Valhalla»mI OOALSMANNEN, «Wiking power Rock'n
Roll» med HERoEs IN .THE SNOW og
«Runor» mlVoLUND SMEO for Ragnarock Records. I tillegg har selskapet
antageligvis trykket plater med grup-

per som REICHMUSIKKAmmer, LIGAN,
ULTIMA THULE, THRUOVANG for forskjellige naziprodusenter.

DURECO er ikke et lite foretak. Blant
selskapets mer normale kunder finner vi anerkjente produsenter som
Kirkelig kulturveksted. En del av
Durecos forretningsvirksomhet heter Unidisc, som produserer multimedia-produkter for blant annet de
store norske forlagene. I intervjuer
med vårt søstermagasin Expo i Sverige og Arbeiderbladet har Markedssjefen i Dureco, Kjell Andersen blåst
av påstandene om at selskapet hans
trykker rasisme: -Vi trykker ikke
satanistisk ellerrasistisk musikk som
strider mot norsk lov.
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Charlie Sargent kastet
fra Cl8
Utviklingen blant Englands mest beryktede nazister går sin skjeve
gang. Den en gang så beryktede organisasjonen COMBAT 18 er i
ferd med å gå helt i oppløsning. Organisasjonens leder, Charlie
Sargent, ble ekskludert på tampen av 1996, angivelig for å ha
stukket til seg penger fra organisasjonens "forretningsdrift".

8
hvilke interesser Sargent virkelig har
tjent.
Med Sargent som leder har Cl8 forfulgt, trakassert og mishandlet en rekke
kjente høyreekstremister. Sargent har
beskyldt en rekke av Storbritannias ledende høyreekstremister for underslag,
og for å være infiltratører, tystere og
M15- agenter. el8 medlemmer har angrepet og mishandlet ledende medlemmer av BRITISH NATIONAL PARTY og andre naziorganisasjoner. Sargents raseri
har også gått ut over det internasjonale
samarbeidet.
Mister internasjonal anseelse

C 18s versjon av No Remorse,
med Wilf Browning heilende
nummer tre fra venstre
seg med penger fra kassen. Da han gikk
til det skritt å skylde på sin nærmeste
allierte, voldsdømte WilfBrowning, ble
det for sterk kost for tilhengerne. Sargents
svik fikk Browning til å henvende seg til
Searchlight i den hensikt å sverte Sargent,
noe Searchlight høflig takket nei til. På
et møte med sentrale nazi-veteraner tilstod Browning å ha beriket seg med ca

Sargent har kommet med en rekke angrep på tungvekterne i den internasjonale nazibevegelsen. Særlig rettet mot
kretsen rundt Nordland og Resistance,
de to ledende Nazirock-bladene. Et resultat av denne aktiviteten er at Hvit
makt-musikken er splittet i to leire, som
konkurrerer og til dels bekjemper hverandre.
I løpet av kort tid har COMBAT 18, med
frontorganisasjonene NATIONAL SOCIAL1ST ALLIANCE og BLOOD AND HONOUR
mistet kontakter og innflytelse på den
internasjonale scenen. De har påført det
britiske nazimiljøet ubotelig skade, og
er nå i ferd med å rasere sine egne
organisasjoner. Når Charlie, som han
selv formulerer det, velger åforlate politikken, er det derfor som en mann som
definitivt har fått utrettet mye.

O

40 000 pund. Men, påstod han, Sargent
skulle ha tatt minst dobbelt så mye. Den
angrende Browning skal nå lede restene
av C18.
Tvilsom lederstil

Men det er ikke bare pengespørsmålet
som har felt Charlie Sargent. Minst like
viktig er det ubesvarte spørsmålet om

SN

Inntekter fra konserter og salg av plater
og effekter gjennom frontorganisasjonen
BLOOD AND HONOUR har ved flere anledninger forsvunnet. I tillegg har stadig
flere i den nærmeste kretsen rundt
Sargent stilt seg uforstående til hvordan
Sargents høye forbruk og hyppige utenlandsreiser kunne finansieres.
I tiden før han ble dumpet, beskyldte
Sargent med-nazister for å ha forsynt

Korpulente Sargent hisser seg
opp over motdemonstranter
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Full krig i det internasjonale nazimiljøet-

«Brann i rasenes leir»
Fredag den 17. januar ble den dansk/japanske nazisten,
Thomas Derry Nakaba, arrestert etter å ha postet tre brevbomber. En politimann ble skadeskutt under arrestasjonen. 7
andre nazister ble også arrestert i det som ser ut til å være
opprullingen aven terrorgruppe med tilknytning til det britiske Combat 18.

SN

O

Nakaba var tidligere medlem av Danmarks nasjonalsocialistiske bevægelse
(DNSB). Etter den fiaskopregede Hessmarsjen i Roskilde i Danmark i 1995,
meldte han seg ut og dannet sin egen
gruppe.
De tre avsendte brevbombene var
adressert til svarte idrettsstjerner i Storbritannia. I 1994 mottok svenske musikere og journalister tilsvarende bomber,
uten at det hittil har lyktes noen å finne
avsenderen.

Væpnet nazikonflikt

Det ser imidlertid ut til at hatet mot
andre nazister er like sterkt som hatet til
folk med annen hudfarge. I følge det
elektroniske nyhetsbrevet til det amerikanske nazimagasinet Resistance, ble
samtidig fire andre brevbomber sendt til
nazister i Storbritannia. De påtenkte
mottakerne har det til felles at de står på
motsatt side av C18 i den pågående krigen innbyrdes mellom nazister.
Resistance går svært langt i åhevde at
det er en sammenheng mellom alle brevbombene, og at C18 står bak.

Krig om penger
Striden, som står mellom C 18 og deres
allierte på den ene siden, og det svenske
Nordland og det amerikanske Resistance
på den andre, dreier seg om inntektene
fra salg av nazirock. Sentralt i konflikten
står gjensidige påstander om at motparten er engasjert i nazirocken bare for å
tjene penger på den.
I en artikkel i det svenske nazirockbladet Nordland skriver Resistance-sjef
George (Hawthorne) Burdi at C 18 gjennom sin praksis «er fiender av den hvite
rase og hvit makt -bevegelsen». En rekke

Thomas Derry Nakaba, av dansk /japansk opprinnelse pleier
ikke la en anledning til å utøve politikk gå fra seg. Nå har
han politisert Storbritannia på vegne av C 18.

nazi band som har fått platene sine utgitt
på C 18 tilknyttede selskaper son White
Terror, lSD og NS88 har ikke fått betalt
til tross for relativt god omsetning. C 18
derrnot beskylder Hawthorne & co for å
monopolisere nazirocken og kun være
opptatt av profitten.
For å gjøre rotet komplett finnes det
en tredje, såkalt uavhengig retning,
Hammerskins, som oppstod i USA. Problemet er bare at den franske seksjonen
har sluttet seg til C 18, mens den britiske
støtter kretsen rundt Resistance.

Hvor står norske rasister?
Norske høyreekstremister har forsøkt
å ri to hester i striden. De eneste uttalelser som har kommet i sakens anledning
har vært vage formuleringer av typen La oss nå være venner alle sammen.

Fritt Forums salgsorganisasjon, NordEffekter, har ufortrødent solgt plater og
materiale fra begge sider.
Kretsen rundt Fritt Forum har startet
en norsk versjon av Blood and Honour.
Blood and Honour kommer opprinnelig
fra England, hvor det ble etablert som et
nettverk av rasistiske og nazistiske rockeband. Nettverket stod for utgivelsen av
blader og plater, samt arrangering av
hvit makt-konserter. De siste årene har
Blood and Honour vært underlagt C18.
Norske Blood and Honourhar i midlertid tilbydd effekter fra alle leire. Nå ser
det imidlertid ut til at den norske fløyen
må revurdere sin nøytralitet. Nordland!
Resistance-fløyen har nemlig erklært at
alle som fortsatt har kontakt med C18,
eller overhode overveier å ha det, er ute
av den internasjonale bevegelsen.
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Italia

Fini vil erobre gaten
har LEGA NORD, med Bossi i spissen,
forsøkt å løsrive det nordlige Italia. Klimakset for kampanjen skulle være en
marsj langs elven Po, der en halv million
mennesker skulle hy lle Bossis «opp~ rettelse» av staten Padania, med Po
som grense mot fattige sør.
Stakkarslige 5 000 dukket opp.
I Milano arrangerte Finis ALLEANZA NAZIONALE (AN) en motdemon-strasjonmotLEGANoRDS
planer om løsrivelse, og her
møtte hele 150 000 mennesker
frem.
Forholdet er også svært
anstrengt mellom mediamogulen Berlusconi og Fini.
Til tross for at de tidligere
regj eringspartnerene offisielt står sammen om en boikott av parlamentet og regjeringen, er det utstrakt rivalisering mellom Fl og
AN. Noe som blant annet
kommer til uttrykk i konkurrerende demonstrasjoner.
9. november 1996 mobiliserte likevel
partene i den såkalte frihetsfløyen til en
felles marsj mot Roma.
Demonstrasjonen, som spilte på paralleller med Mussolinis berømte marsj, fikk
en oppslutning på hele 250 000. Observatører anslo AN -tilhengerne til over en
tredjedel av deltakerne.

Gianfranco Fini, leder av
Alleanza Nazionale, vil bruke
skinheads som partiaktivister

SN
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Indre rivalisering preger
Italias ekstreme høyre. Partene
som stod bak Berlusconis
koalisjonsregjering krangler
nå så fillene fyker.

Berlusconis
koalisjonsregjering, som bestod av
hans egen organisasjon FORZA ITALIA,
Umberto Bossis parti LEGA NORD og
ALLEANzA NAZIONALE under ledelse av
Gianfranco Fini, måtte gå av etter nederlaget i valget sist april. Siden den gang

Finis strategi er å marginalisere
Berlusconi. Mens Berlusconi bruker sin
energi til å skrike i media om røde budsjetter og kommunistskatter, har Fini og
ALLEANzA NAZIONALE brukt tiden til å ta
posisjoner i høyreorienterte fagforeninger og organisasjoner for offentlige tjenestemenn, håndverkere og forretningsmenn. I forbindelse med etableringen av
koalisjonen i 1994 forsøkte Fini å tone
ned ANs voldelige historie og tilknytting til dagens gatevold. I tillegg til
navnebytte på partiet valgte Fini å legge
ned partiets student- og ungdomsorganisasjoner. I dag bygges disse opp igjen,
med et stort innslag av snauskaller og
voldelige aktivister. Disse kan blant annet brukes i konfrontasjon med venstresidens fagforeninger og organisasjoner.

AN er det klarest fascistiske partiet av de
tidligere koalisjonspartnerne. ALLEANZA
NAZIONALE het tidligere MOVIMENTO
SOCIALE ITALIANO (MSI). Partiet ble stiftet allerede i 1946 som en direkte videreføring av Mussolinis PARTIDO
NAZIONALE FASCISTA. Grunnleggeren av
MS I, Giorgio Almirante, hadde vært
propagandaminister i Mussolinis Salorepublikk, og var blant annet ansvarlig
for vilkårlige henrettelser av antatte partisaner i krigens sluttfase.

Umberto Bossis drøm om å bli
statsleder i en ny stat er
pulverisert
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Tyskland

Tysk omstrukturering
Det er ikke mye igjen av den tyske militante gatenazismen som sto sentralt i nyhetsbildet på slutten
av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Etter grusomme terrorhandlinger som mordbrannene i
Rostock, Mol!n og Solingen er ikke nazigruppene akseptert i befolkningen. Etter at den voldelige
nazibevegelsensfremmarsj var brukt som argumentfor innskjerpingen i tysk asyllovgivning i 1992,
begynte også en omfattende kriminalisering av nazigrupper. Sammen har dette ført til både en
organisatorisk og politisk nyorientering blant tyske nazister.

F

Svekkelse og kritikk

Front. Sammen står de i spissen for
arbeidet med å modernisere naziideologien. Under merkelappen «progressiv nasjonalisme» vil de engasjere
seg i den allmenne politiske debatten i
Tyskland. Det politiske systemet i Tysk-

Denne målsettingen blir fulgt opp av
praktisk organisering:
26.4 - 5.5.1996: IN-aksjonsuke under
parolen: «Mot system og kapital - kampen vår er nasjonal».
1.5.1996: 1.mai-demonstrasjon i Berlin

O

orbudene har til nå rammet tidli
gere fremtredende organisasjo
ner som NATIONALE LISTE (NL),
NATIONALISTISCHE FRONT (NF) og
FREIHEITLICHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
(FAP).

SN

Myndighetenes nye harde linje førte til
at nazistene måtte organisere seg på
nytt. Deler av bevegelsen benyttet anledningen til en politisk loftsrydning.
En modernisert nazisme blir fremhevet
på bekostning av Hitler-nostalgikerne.
En tidligere FAP-leder, Andre Goertz,
skriver f.eks: «Vil vi overlate Tyskland
til den slags idioter, som tror at billig øl
og slagsmålpåfotballkamper er nasjonalismens sanne betydning? Eller de til
selvutnevnte gale nazister, som løper
rundt med hakekorsflagg eller roper «frihet for Gary Lauck»?» (Einheit und
Kampfnr 14). Nazi-fiaskoen i Roskilde
i 1995 kaller han for et «karnevalsopptog».
Skittkasting mot sine med-nazister sky 1des også at Goertz og F AP ville smiske
seg til medlemsskap i det tillatte nazipartiet DEUTSCHE LIGA FUR V OLK UNO
HEIMAT (DL).
lunge Nationaldemokraten

I tillegg til DEUTscHE LIGA FUR VOLK UNO
HEIMAT er det lUNGE NATIONALDEMOKRATEN som har spilt den viktigste
rollen i reorganiseringen. Ungdomsorganisasjonen IN har fått storinnrykk av
aktivister fra de forbudte gruppene.
Nevnte Goertz med FAP-bakgrunn er
f.eks. reaksjonsmedlem i IN-bladet
Einheit und Kampf. Her sitter også
Steffen Hupka, kader fra Nationalistische

land er hovedfienden, og derfor kan en
til og med alliere seg med utlendinger i
enkeltsaker! Gjennom IN forsøker de å
bryte ut av den isolerte nazighettoen.
På marsj

IN -medlemmmene følger opp programmet sitt, både i teori og prakis. De ser på
seg selv som en eliteorganisasjon, som
skal kunne operere innenfor bredere
politiske bevegelser.
«Nå gjelder det om å stille de sosiale
problemer, som arbeidstakerne i stigende grad konfronteres med, i sentrum
for nasjonalistisk politikk. Vi skal utnytte den klemte økonomiske situasjon
til å få folks øyne opp for det ekte politiske alternativ», sier de sel v. Dette «ekte
alternativ» er altså nazismen.

med 300 nynazister. Også folk fra
NATIONALE LISTE deltar i det lovlige arrangementet, for å demonstrere enhet.
15.6.1996: Det deltar en såkalt «nasjonal blokk», en gruppe nazister under INledelse i det tyske LOs demonstrasjon i
Bonn mot sosiale nedskjæringer.
Det tomrommet som oppsto etter forbudene har lUNGE NATIONALDEMOKRATEN
altså vært godt i stand til å utnytte. På sitt
«sosialrevolusjonære nasjonale» program prØver de spesielt å mobilisere
ungdom. På den måten har de plassert
seg sentralt i det tyske nazilandskapet.
(Bygget på «Hvor går nazisterne hen?»,
fra det danske antifascistiske nyhetsbrevet Demos nr 42/43.
Bestillinger:
Demos, Elmegade 27, kld., 2200 København N., Danmark.)

Sverige
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Ny paraplyorganisasjon for svenske
høyreekstreDlister?
Valg av strategi har gjentatte
ganger slått beina under samarbeidet mellom høyreekstremistiske grupperinger i
Sverige, nå er imidlertid en ny
storsatsning på gang. Igjen er
det en gruppe innenfor Stormnettverket, Nasjonalsocialistisk
Front, som har tatt tøylene.

derat. Dette for ikke å skremme vekk
potensielle unge sympatisører. NSF arbeider blant annet med å starte opp skolegrupper rundt om i landet, noe som allerede har skapt problemer ved at elever
har iført seg «uniform» og begynt å
plage medelever.
Miljøet i og rundt NSF er i stor grad
kriminelt belastet. Minst 30 personer er
dømt for ulike lovbrudd, deriblant bruk
av grov vold. Det kan på denne måten se

SN
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John Christopher Rangne, en ledende
person innen VITT ARISKT MOTSTÅND
(V AM) lanserte sist vinter sitt nye prosjekt, NATIONELLA ALLIANSEN. I løpet av
få måneder etablerte NA seg som
paraplyorganisasjon for store deler av
den militante nazi bevegelsen i Sverige.
Den store oppslutningen skyldes til dels
Rangne's posisjon som politisk martyr
etter tre år i fengsel for væpnet ran. Like
viktig var NATIONELLA ALLIANSENS gode
kontakter utenfor Sveriges grenser.
Rangne's lederstil viste seg likevel å bli
for kontroversiell for en del av grupperingene som mer eller mindre frivillig
hadde underlagt seg NA. Startskuddet
for hetskampanjen mot monitors søstertidsskrift i Sverige, Expo, gikk i NA's
publikasjon, INFO 14, i mai 1996.
Kampanjen endte med å isolere den svenske nazibevegelsen ytterligere, og medvirket til at støtten rundt NA smuldret
bort. En ny organisasjon er imidlertid
allerede i ferd med å overta denne posisjonen.

NASJONALSOCIALISTISK FRONT ble stiftet i
april 1994. I ledelsen for NSF finner vi
Anders «AH»(Adolf Hitler) Hogstrom.
Hogstrom og hans kumpaner kommer
fra det tidligere VAM miljøet i Karlskrona i Sør-Sverige, og organisasjonen
er i ferd med å opprette lokalavdelinger
også andre steder i landet. Det var NSF
som i samarbeid med NATIONELLA ALLIANSEN arrangerte den mislykkede Hessmarsjen i Trollhiittan 17. august i fjor.

Lederen for NSF, Anders Hogstrom, med noen unge venner

På lik linje med NA rekrutterer NSF
blant barn og unge. Organisasjonens
egne medlemmer er svært unge, ofte i
tenårene. Samtidig som miljøet er svært
voldelig, er retorikken utad relativt mo-

ut som om også NSF i for stor grad
følger i sine forgjengeres forspor. Det er
lite praktisk å lede en bevegelse fra en
fenseIseelIe.
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