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Innrømmer 
terrorkontakter 
Den kjente nazisten Per 
Øyvind Monge fra Eidsvoll 
innrømmer kontakt med 
britiske terrorister. 
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I forrige nummer av Monitor kunne vi melde at terrori stgruppen 
Combat 18 vurderte Norge som et av flere land de kwme slå seg ned 
i. Samtidig var den norske avdelingen av Blood and honour oppført, 
sammen med Fritt Forum, på terroristenes kontaktliste. 

INNRØMMER KONTAKT 

I et intervju med dagsavisen 
Arbeiderbladet innrømmer 
lederen for Blood and Hon~ 
our i Norge, Per Øyvind 
Menge fra Eidsvoll, at han 
er kontaktperson for Com
bat 18. Monge, som er un
der etterforskning etter å ha 
blitt anmeldt for vold, hevder 
at de ikke har lovet C 18 å 
gjennomføre voldshandl inger 
i Norge. 

GRE1~rEN KNUTSEN 

Michael Knutsen er ikke 

fullt så begeistret. Det Per Øyvind Mooge 
opplyses det at fritt rorum 
har søkt juridisk bistand i 
forbindelse med at deres plass på kontaktlisten ble omtalt. Knutsens 
argument er at adressen som ble trykket i Cl 8 bladet Strikeforce er 
foreldet. Heldigvis har det C 18 lojale Blood and Honour Scandina
via rcttet opp dette og gjort behørig oppmerksom på Fritt Forums 
nye adresse. Forbindelsene mellom Combar 18 og Fritt Forum er 
forøvrig så godt dokumentert at vi tror Dagsavisen kan ta et eventuelIt 
søksmål fra Knutsen med stor ro. 

Grotesk jødehets 
Norske høyrekstremister har lagt ut grov jødehets på 
internett. Norsk Forening mot Antisemittisme vurderer 
anmeldelse. 

Monitor har ved flere anledninger skrevet om Norwegian Resource page, som 
drives av Fritt forums medarbeider, Knut Halvorsen. Hjenunesiden opererer 
på rennestensnivå og er grenseløs i sin hets mot folkegrupper. 

TAU\'lUD 

Underoverskriften Talmud - Jødedommens helligste bok avslørt og dokwnentert, 
bringes det til torgs de mest hårreisende påstander om jødedommen. Artikkelen 
er ført i pennen av noen som kaller seg "The old order brotherhood". Ved hjelp 
av løsrevne sitater og feiltolkninger søker artikkelforfatterne å bevise at 
jødedommen er en barbarisk religion. Artikkelen er full av utsagn av denne 
typen : 

" Talmud er spekket med besettelser av toaletter og ekskrementer, og ble også 
vist i Spielbergs "Schindiers Uste ", der han viser et jødisk barn som hopper 
ned gjennom toalettsetet i en utedo, og faller ned i en dam av fly tende 
ekskrementer. Der møter barnet to andre jødiske barn, delvis nedsell'~; 
Gl/ øring, som sier til inntrengeren at denne kloakÅwmllell er deres gjemmiJild, 
og at han må finne seg et nytt. Del er slike motbydelige og morbide, psykotiske 
bilder jødiske barn blir utsatt Jor på filmer om Holocausl, og f or den saks 
Sky ld, i TaimIld også." 

VURDERER Ai'lMELDELSE If'rl 
Leder i Norsk forening mot Antisemittisme, Kristoffer Gjøtterud, oppiyMt 
foreningen har gjennomgått materialet og at de vil søke juridisk bistand for å 
fmne ut om en anmeldelse vil kunne føre frem i rettsapparatet. 

VITSER 

Artikkelen om Talrnud er ikke det eneste eksemplet på at Halvorsen beveger 
seg i kloakken. Han har også lagt ut en egen side med vitser. Siden er utformet 
som en matematikkprøve for pakistanere. Man skal tylle ut med navn og 
hvilken gjeng man tilhører. Deretter presenterer Halvorsen matematikkoppgaver 
av denne typen: 

Ayatollah er hallikfor 3 horer. Hvis prisen er 400 ":roller f or hvert k**ll, hvor 
mange kUll må hver hore foreta hver dag f or at Ayatollah skal/funne I.jope 
heroinen sin f or 4400 kroner pl:dag? 

Mens Fritt Forum forsøker å fremstå som et intelektuellt tidsskrift, hvor 
redaksjonsmedelmmene er oppført med akademiske titler, gjør medarbeiderne 
sitt ytterste annetsteds for å lU1dergrave dette forsøkct. Med hensyn til intcJektuell 
ni vå har Hal vorsen nådd det absolutte nullpunkt. ';<:a.'i 

--------------------------~~ 
Olsen arrestert - • • IgJen. 
Den kjente dobbeltmorderen og høyreekstremisten johnny Olsen er 
arrestert igjen, siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel kvinne ble 
skutt i benet. 
Natt til 5. april ble Johnny Olsen nektet adgang 
av dørvakten på et utested i Oslo. Han kom 
tilbake med noen venner og det brøt ut slagsmål 
mellom dem og noen andre som var til stede. I 
følge politiet ble det skutt med et skytevåpen, 
og viftet med øks. I tillegg til kvinnen som ble 
såret av skudd , skal en annen person ha blitt 
hugget i benet. Olscn skal ha båret øksen. 

STJAL TAXI 

Etter skytingen truet høyreekstremistene en 
taxisjåfør med skytevåpen og stakk av med taxien. 
Etter en vi ll biljakt gjennom Oslos gater endte 
ferden da taxien kolliderte mot en lysboks på 
byens østkant. En revol ver som ble kastet ut 
gjennom bilvinduet ble senere funnet utenfor 
Postgirobygget. 

Olsen og to andre ble pågrepet og siktet for 
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drapsforsøk. 

DOMPA6 AR 
Den 6. februar i år ble Johnny Olsen idømt seks 
års fengsel, hvorav fire år betinget. Bakgrunnen 
var en skyteepisode på en pub i Oslo i juli 1995 
hvor Olsen truet antirasister med pistol før han , 
etter å ha skutt i taket, rømte på en kapret sykkel. 
Olscn ble også dømt fo r skyteepisoden på 
Helsfyr den 17. mai 1996, hvor han skjøt mot 
demonstrerende antirasistcrog skadet en tilfelIdig 
forbipasserende i hånden. 

AI"IrrlKESAK 

Dommen mot Olsen er ikke rettskraftig ettersom 
han etter noe betenkningstid bestemte seg for å 
anke. Det er ukjent når ankesaken kommer opp. 
En annen kjent ekstremist på stedet var Tom 
A ndre Eid Larsen, som nylig ble siktet i 
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Johnny E. Olsen, her forevig et av 
politiets fotograf, cr siktet for 
drapsforsøk. 

() 

forbindelse med en stygg knivepisode på Sinsen 
i Oslo, hvor en pakistansk mann fikk punktert 
den ene lungen. De to som ble siktet sammen 
med Larsen i denne saken er Petter Gundersen 
og Wern e r Holm , begge ve lkjente 
høyreekstremister 

m o nito r n r.2 1998 
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Velkommen 
til Expo 

Monitors svenske søstertidsskrift, Expo, har 
gjennom tre år vært en pest og plage for 
svenske nazister. Samtidig har bladet vært 
(!-:" j respektert i svensk almennhet og me
dnrror sitt høye journali stiske nivå og sine 
skarpe analyser. 

På grunn av økonom iske problemer har 
h;';P nå midlertidig gått inn. 

Som en del av et internasjonalt nettverk ser 
vi det som en plikt å ikke unne nazistene 
fornøyelsen av å se et av våre søste'[
magasiner gå nedenom og hjem. J tiden 
fremover vil vi derfor trykke artikler fra Expo. 

På sikt vil dette muligvis føre til utvidet 
sidetall i Monitor. Samtidig som vi beklager 
at Expo er gått um, kan Monitors lesere glede 
seg over mer og bedre stoff fra vårt 
nænneste naboland. Den første smakebiten 
finner dere på side 16 - 19. 

Vi vil samtidig takke Expo for bildene på 
omslaget til dette nummeret. 

-~!1.~------
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Ingen tilgivelse! 
Etter den annen verdenskrig ble mange tusen nordmenn dømt for medlemsskap i 
Nasjonal samling, som krigsprofitører og for å kjempe på tysk side i Waffen-SS. 
Mange av disse sonet sine dommer og tok et oppgjør med sine egne ugjerninger. Det 
er over femti år siden krigen og disse menneskene skal få leve i fred. 

l dette nummeret av Monitor gir vi et 
innblikk i et politisk miljø hvor ingen an-
gerer å spore, hvor Quisling den dag i dag leder 
er ledesljeme og hvor ofrene for nazismens 
terror blir en bisetning. Deres misjon er 
ikke tilgivelse men revansj. Mange av dem 
som sverget troskapsed til Adolf Hitler og 
kjempet for nazismen med våpen i hånd, 
holder fortsatt fast ved denne troskapseden og ser med stolthet tilbake på den tiden 
de marsjerte under hakekorset. 

De har ikke gitt opp drømmen om å renvaske Quislings navn. De vet at når de selv, og 
de siste overlevende fra konsentrasjonsleirene er borte, vil nye krefter stå parat til å 
videreføre det arbeidet de selv startet. Alle rede ser vi at arvtagerne står klare. Om 15 
år vil ingen lenger kunne si: Jeg så Hitlers terror. Da er tiden inne for nazistene. I dag 
vil de renvaske Quisling, noe som er en forutsetning for at nazismen overhodet skal 
kunne få en ny vår i Norge. I morgen står fornektelsen av holaeaust for tur. Når det er 
skapt tilstrekke lig tvil om hvorvidt naz istene myrdet Il millioner mennesker i 
konsentrasjons og utryddelsesleirene, er tiden inne for å presentere naz ismen som en 
stueren politisk løsning på vår tids problemer. 

Det er vår, og alle demokratisk innstillte menneskers, plikt å se til at minnet om 
nazismens uhyrligheter holdes i live. Det er også vår plikt å møte de kreftene som 
representeres av "Institutt for norsk okkupasjonshistorie" med skånselløs kamp. For 
den som forfalsker historien finnes ingen tilgive lse ! 

I dette nr: 
NOTISER ............................................................................................................... 2 

SPESlALREPORTASJE FRA GAMMELNAZJSTENES ;\1ØRKELOFT ••••••••••••••••••••••••••••• 4 

PORRAIMos: RROMAS HOLOCAUST .................................................................... 12 

RROJ\"lA PÅ INTERNE·rr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

NOTISER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 

Expo: DUBBELT BAKSLAG FOR VIT 1\1AKT-l\fUSIK ............................................... 16 

Ewo: BLUCHER ............................................................................ 18 

JORG HAIDER: I HITLERS FOTSPOR •••••••••••••••••••••••••••••••••• , .. ............................... 20 

GJESTEN .................................................................................................. ~ •••••••••••• 22 

NAZI NØFF ••.••.••.•••.••.••.••.••.••.•••.•••••.••.•••.••.••.••.••..•..••..•..••.•.••••••••••••.•••.••..•...••.••••••. 23 
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Arven etter Qisling 
spesialre.,ortasje fra gammelnazistenes mørkeloft 

gammel
nazistene 

INSTITUTT FOR NORSK 

OKKUPASJONSHISTORIE 

(INO): 

Stiftet i 1975 som en forlengelse 
av det nedlagte Forbundet for 
sosial oppreisning. INO 
eksisterer både so m en 
medlemsorganisasjon, med Age 
Berg fra Holmekollåsen i Oslo 
som leder og som stiftelsen 
Norsk okkupasjonshistorie, med 
den tidl igere Waffen-SS soldaten 
Knut Baardseth som leder. 
Miljøet rundt INO har vært 
fødsel shjelpere for både Erik 
BHichers Norsk front og Erik 
Rune Hansens Norges 
nasjonalsos ialistiske bevegelse 
(Tidl. Zorn 88). Folk i dette 
miljøet har også stilt til valg på 
listene til Ensliges parti, Norges 
demokrati ske parti , Frie 
folkevalgte , Nasjonal
demokratene, Fedrelandspartiet 
og Hvit valgallianse. Mange er i 
dag medlemmer i Knut Westalnd 
og Vi I fred Hansens Norges 
Patriotiske Enhetsparti. 

Qusiling føres ut etter å 
ha fått dødsdommen for 
blant annet mord, 
landsforæderi og tyver i. 
Ikke le nge etter startet 
arbeidet for å renvaske 
ham. 

De siste månedene har Monitorredaksjonen gjennomført en større undersøkelse 
av forholdene omkring Institutt for Norsk okkupasjonshistorie (INO) og kretsen 
av aktive gammenazister i Norge. 

Vi har fått innblikk i et miljø hvor mild revi sjonisme, 
hvor man "forstår" Quislings handlemåte under 
krigen, går hånd i hånd med ondsinnet antisemittisme. 

DE STANDHAFTIG E 

Allerede rett etter annen verdenskrig dannet t.idligere 
medlemmer av Nasjonal Samling sine kameratklubber. 
Læreren Ni ls Vikdal grunnla stensi len Skolenytt, som 
senere skull e bli avisen Folk og land. Opp gjennom 
femtiårene var målsettingen å få en ny gjennomgang 
av landssvikoppgjø ret, som av gammenazistene 
konsekvent kalles rettsoppgjøret. Arbeidet ble 
kanalisert gjennom Sambandet for Social Oppreisning. 
Samtidig som man ikke blandet seg inn i dagsaktuelle 
politiske saker i Norge, va r de internasj onale 
kontaktene mangslungne. Den svenske fascisten Per 
Engdahl , Den tyske nazihelten Otto Skorzeny og 
den belgiske SS-generalen Leon Degrelle var alle 
sammen gode venner av de norske landssvikerne. 
Sambandets medlemmer deltok i hemmelighet på 
internasjonale nazisamlinger, blant annet på stiftelsen 
av den såkallte M al mø- internat ional en, Den 
europeiske sosiale bevegelse. Norske nazister i svensk 
eller syd-amerikansk eksi l bidro med sitt, både i fonn 
av pengehjelp og politiske forbindelser. 

NYE KREFTER 

På sekstitallet vokste det frem en ny gene rasjon 
høyreekstremister i Norge . Noen av disse var 
ultraliberali ster og høyreradikale som senere gikk i 
pasivitet ell er inn i for eksempel Fremskrittspartiet. 
Andre hadde andre og større mål enn å skj ule seg i 
Anders Langes og senere Carl!. Hagens skjørtekanter. 

Blant disse finner vi Erik Rune Hansen, i dag leder 
for Norges nasjonalsos ialistiske bevegelse (Zorn 88). 
Olav Hoaas, dømt for rasisme. Erik Blficher, senere 
leder for Norsk Front og en rekke andre av dagens 
kjente naziaktivister. På sambandets kontorer ble de 
unge tatt vel imot av den tidligere hirdstabsjefen Orvar 
"Virvar" Sæther og den gamle redaktøren av NS
organet Fritt Folk, Odd Melsom. De unge fikk 
politisk oppbacking og skolering av de eldre som så 
den nye generasjonen som sitt store håp. 

NORSK FRONT 

Sambandet for Social Oppreisning ble nedlagt i 1975. 
Samme år ble Institutt for Nors~ Okkupasjonshistorie 
(INO) stiftet. INO var imidlertid ikke den eneste 
høyreekstreme nyskapningen dette året. Nazipartiet 
Norsk Fron t, under Erik Bluchers lede lse, ble også 
dannet. Jordmødre var de entusiastiske gammel
nazistene i INO-kretsen rundt Melsom og Sæther. 
Den førs te tiden var flerta llet av INOs ledelse 
medlemmer. Erik Rune Hansen, som den gang var 
medlem av ledelsen i Norsk Front, salt da som 
redaksjonssekretær i Folk og Land. Senere skulle rNO 

og Norsk Front skille lag, de ls på grunn av taktiske 
overveielser, dels på grunn av interne uenigheter blant 
gammelnazistene. Uenighetene var dog ikke større enn at 
Folk og land kunne berolige med at "vi skilles som venner". 
En fløy av gammelnazistene fortsatte i Norsk Front, mens 
andre valgte å arbeide gjennom Vera Grønlunds Frie 

. Folkevalgte. (Sist dette partiet stillte til valg var deSfl-i'l 
Frihetspartiet mot EU-unionen) U 

VALGETS KVALER 

De av gammelnazistene som fulgte Norsk Front, delte 
BlGchers drøm om å stille ti l valg og vinne iImflytelse i 
folkevalgte organer. Blant de mest kjente av disse vLr.
veteranen Ole Darbu (Se egen sak), nå avdøde ~s 
Andreas Nilsen, som senere ble dømt for rasisme, avdøde 
Asbjørn I. Bru, som etter krigen skreven bok som 
fornektet Hol ocaust og mange andre. Etter fle re 
mis lykkede forsøk på å få registrert Norsk front som 
lovlig parti, valgte man å gå inn i andre partier. I 1976 
forsøkte nazistene å overta Ensliges parti , men ble kastet 
ut. 11 979 stillte de til valg på li s l~ lIt: til minipaniet Norges 
Demokratiske parti . Dette forsøket strandet imidlertid 
på at listene var så mangelfulle at de aldri ble godkjent. 

DAGENS EKSTREMISTPARTIER 

Det samme året fikk forøvrig fNOittene det travelt med 
å fraskrive seg fo re ldreansvare t for Norsk Front. 
Bakgrunnen var Petter Kristian Kyviks bombeaksjon mot 
et førs te mai tog i Os lo. Siden den gan g har 
gammelnazistene holdt en lav profil med hensyn til å 
menge seg med yngre høyreekstre~ister, se.lv om mji[l!..e 
av dem har dukket opp på va lglistene ti l både~t 

va lgallianse, Fedrelandspartiet og Nasjonaldemokratene. 
Verdt å merke seg i denne sammenhengen er også det 
obskure "Hjelp de fremmedkulturelle hjem, ellers mister 
vi landet vårt", som var det nye navnet på det tidligere 
folkeavstemningspartiet. Leder her var Arne Grø~ 
Borgi r, ganunel SS-veteran og nazist. (Se egen sak). 

SKYGGENES DAl.. 

Åttitallet ble et bedrøvelig tiår for gammelnazistene. Borte 
var de fleste Norsk fronterne. Nazismen var diskreditert 
av skyting og bomber, økonomien hanglet og opplaget til 
Folk og land bare sank. Ut på 90-tallet var økonomien så 
dårlig at de måtte selge de nedslitte lokalene på Enerhaugen 
i Oslo til første og beste kjøper. Så skjedde det noe: Den 
gamle NS-mannen Rolf Ingebrigtsen skaffet sine gamle 
partife ll er plass i et lokale han eide i Tiedemannsgate 4, 
på Oslos beste vestkant. Ingebrigtsen, som nå er død, 
arvet lokalene etter sin onkel , den ekstreme anti semitten 
Eugene Nilsen. Lokalene eies i dag av Ingebrigtsens enke. 
Samtidig, fra litt forskj ellige kilder, fløt det penger inn i 
kassen igjen. Man dannet stiftelsen Norsk okkupasjons
historie og hadde penger nok til å dele ut stipender til 
studenter som ville arbeide med spørsmål i tilknytning 
til 2. verdenskrig. 
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HJELPEORGANISASJONEN FOR KRIGSSKADDE 
Dette er den eneste av veteranorganisasjonene for tidligere Waffen-SS medlemmer som står frem 
offent~ig .. Organisa~jonen fungerer som pressgruppe for bla. Mottagere av tysk krigspensjon. 
Organ1sa~J?nen ble l mange år ledet av veteranen fra Den norske legion og pansergrenaderregiment 
N~rge, EIvind Saxlund. Den ledes i dag av divisjon Wiking-veteranen Amund Enger, som også er 
primus motor for Wiking-veteranene. 

NYTTIGE KONTAKTER 

INOittene fikk også kontakt med en del forfattere som 
rle hjelpsomt forsynte med s in versjon av norgeshistorien, 
eller som de selv skriver i internskrivet INO-nytt Nr. 3/ 
94/95: "Det er oppnådd verdifulle konkrete resultater 
med å få frem vå re synspunkter i forskjellige 
sammenhenger, det dreier seg her tildels om mer langsiktige 
p}0sjekter." Resultatene har vi sett de siste årene. Det er 
l ~rt flere bøker hvor faktatTemstillinger og konklusjoner 
er så hullete at de bærer fNOs umiskjennelige stempel. 
At de, etter at INO-aktivisten Einar Rustad hadde vært 
ute på en lengre runde hos forlagene, fikk utgitt Quislings 
"Russland og vi", med forord av historieprofessoren Hans 
r~ 1rk Dahl, var også en triumf. Einar Rustad er forøvrig 
ei;l:!"v de mest aktive skribentene i Folk og land. At lesere 
av denne publikasjonen ikke har merket seg ham er ikke 
til å undres over: han bruker nemlig inntil syv forskjellige 
pseudonymer. Ett av dem er Hans OJavsen, som han 
bruker når han sk ri ver bokanmeldeiser og lignende. En 
annen bok som ble utgitt fra INO-miljøeter Hans Gerviks 
bok " Refleksjoner etter 50 år". Den er et eneste stort 
forsøk på å omskri ve hi storien om norske nazi sters 
landsforæderi. Den litterære kvaliteten er rystende lav 
og Gervik hadde problemer med å få den utgitt. Til sist 
ble den utgitt på noe som kaller seg Trans forlag på 
Hafslundøy. Bak forlaget står den gamle SS-veteranen og 
Folk og land skribenten Håkon Glosli. 

UNGDOM:vIEN 

De gamle quislingene blir, ettersom årene går, stadig færre 
i antall. Mange av dem er også svekket av alder og sykdom. 
,['lø ~~r det følgelig travelt med å finne verdige arvtagere. 
~~Ig på 90 tallet forsøkte de seg med hi storiske 
diskusjonsgrupper for ungdom, i regi av "instituttets" 
lll1gdomsagent. Helge Sæther. Sæther klarte virkelig å samle 
sammen en flokk tenåringer til treff på det støvete INO 
kontoret. Vi vet ikke konkret hva som kom ut av dette 
I :f( (:et. Et puss ig sammentreff er det dog at det i tid 
faWer sammen med at Zorn 88 vervet en del skoleungdom. 

BAR:'IIEARBElDET 

Uet norske folks behandling av NS-barna, dvs, NS
medlemmenes barn, etter krigen, er et av de skammeligste 
og mørkeste kap itler i vår etterkrigsh istorie. Mange av 
disse menneskene har slitt med store problemer senere i 
li vet, etler å ha opplevet såkalt gode nordmenns mob
bing og blitt ansvarliggjort for foreldrenes forbrytel ser. 
En del av disse har daJUlet Foreningen av norske NS
barn. Foreningen har eksistert utenfor INO og er en 
støttegruppe for mennesker som har hatt vanskeligheter 
på grunn av foreldrenes valg av side under krigen. Dette 
har INOittene tungt for brystet. INO har derfor fått sin 
egen " barnegruppe", anført av den svært pågående 
Skienslegen Inger Cecilie Stridsklev. 

LIKVIDASJONER 

Stridsklev har fremstått som forsker og har presentert en 
rapport om motstandsbevegelsens likvidasjoner under 
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annen verdenskrig. Rapporten konkluderer med at 
motstandsbevegelsen likviderte minst dobbelt så mange 
mennesker som tidligere anslått. Stridskievs rapport 
er svært mangelfull og fei lene er florerer. Går man 
Stridskiev nænnere etter i sømmene finner man at hun 
er en av INOs yngre aktivi ster og i ett og alt en 
[alsperson for "instituttet". Hun har gjort seg berømt 
ved å hevde at Nasjonal Samling ikke var antisemittisk. 
Da nazistene den 28 oktober i fjor markerte årsdagen 
for Quisl ings død, samlet de seg hjemme hos Stridsklev 
til en, etter sigende, svært gripende minnestund. 

PENGER FRA ARGENTINA 

Stridskiev, som e r en ivr ig de ltager på alle SS
vete ranenes fester - Iført NS-medlemsmerke og 
Davidsstjemen i gull rundt hal sen! - deler ivrig ut sine 
invitasjonsskriv ti l vennetreff for NS-barn og ber de 
gamle om å gi videre til barn og barnebarn. På treffene, 
som ikke har vært nevnverdig godt besøkt, sies 
stenmingen å bli svært god utover kvelden, særlig når 
man setter på plater med musikk og taler fra gamle 
dager ... Aven eller annen grunn har deltagere på treffene 
opplevet å ta bladet til Norges nasjonal sosialistiske 
bevegelse, Gjallarhorn, i posten en stund etterpå. Bladet 
blir sendt fra Polen, hvor organisasjonens leder, Erik 
Rune Hansen etler sigende oppholder seg. StridskJev 
er en utrettelig dame, som sender ut hundrevis av brev 
om vennetreffene. Adressene få r hun fra INOs 
medlemsarkiv. 

Såvidt vi kan se må virksomheten medføre skyhøye 
portoutgifter. Riktignok er leger i dette landet rimelig 
godt lønnet, men det er kJart at bidragsytere kommer 
godt med ti l Stridskievs barnearbeid. En s lik bidrags
yter er Petter Kahrs, som bor i Argentina. Han har gitt 
flere tusen kroner til "vennetreffene". 

SOL BRIS 

Petter Kahrs er SØIUl av den bergenske stornazisten og 
SS-offiseren Sofus Kahrs. Sofus Kahrs rømte fra soning 
av sin landssvikdom og stakk, sammen med 10 andre 
hmrlssvikere, til Argentina med båten Solbris. Der slo 
de seg ned i den norske nazikolonien. Petter Kahrs, 
uttaler i fl ere intervjuer med norske aviser at han 
forsvarer sin fars handlinger under krigen. Han omtaler 
de SS-frivi llige som folk som kjempet for det de trodde 
på. 

VAMPYRER 

I forbindelse med INOs "barnearbeid" karakteriserte 
en illl1sender i Aftenposten rNOittene som vampyrer 
som suger blod av s ine egne barn. Hvorvidt 
blodsugingen gir de gamle styrke nok iil å overføre 
arven elter Quisling til sine egne etterkommere er 
foreløbig uvisst. Det er imidlertid ikke bare lngerCeci lie 
Stridsklev og helll1es "barnegruppe" som står klar, 
også andre og mer politiserte krefter er parat til å høste 
det Quisling sådde. 

SS-veteranen Knut 
Baardseth er leder for 
Stiftelsen Norsk 
okku pasj o nas historie. 
Baardseth var en av de 
nordmenn som tilbragte 
len gst tid ved østfronten 

FOLK OG LAND 

Ble fra starten, i 1946, utgitt av 
Kristianslll1dslæreren Nils Vikdal , 
under navnet Skolenytt, og var 
tenkt som et tidsskrift for tidligere 
medlemmer av det nazistiske 
lærersambandet. Avisen skiftet 
navn i 1948, til 8. Mai og til sist i 
1954 til Folk og land. 

Publikasjonen beskjeftiger seg 
hovedsaklig med krigsnostalgisk 
mimring og fo rsøk på omskriving 
av norsk krigshistorie. Bladet 
holder en svært lav profil i forhold 
til dagsaktuelle politiske 
spørsmål. 

Folk og land utgis i dag av AfS 
historisk forlag med Kristian
sandsmannen Helge Morgan 
Sæther som dag li g leder og 
s tyrefo rmann. Nåværende 
redaktør er Kjell Blich Schreiner. 

TAKK TIL DAGSAVISEN 

Monitor vil takke Dagsavisen 
Arbeiderbladet for at vi har fått 
tilgang til d.eres helt unike og 
omfattende arkiv over 
landssviksaker. Uten denne 
hjelpen ville vi ikke ha vært i 
stand til å presentere mange av 
de historiske fakta vi trykker i 
denne reportasjen. 
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Ny generasjon 
gammel· 

nazistene 
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Tidsskriftet Alternativt 
samfunn cr fullt av 
revisjonistiske ytringer. 
Mange av bladets skribenter 
går igjen i flere 
høyre e kstreme 
sammenhenger. 

Neida, du ser ikke feil. Det 
er slik No rges Patriotiske 
Enhetsparti gjerne så 
Norgeskartet. Hjåmtland, 
Hiirjedalen og Båhus skal 
tilbake til Norge. 

En rekke grnpper og miljøer er kandidater til rollen som gammelnazistenes 
arvtagere. Blant disse er kretsen rundt tidsskriftet Alternativt samfunn og Knut 
Westlands Norges patriotiske enhetsparti. 

fNOittene er kloke nok til ikke å satse på en enkelt 
kronprins eller en enkelt gruppe når de skal utpeke 
sine arvinger. Vi kan snakke om en akse av forskjellige 
personer og miljøer. Det største av di sse miljøene er 
Norges Patriotiske Enhetsparti (NPE). 

EKSTREM NASJONALISME 

Partiets stifter og formann, Knut Westland, er en 
herre med mange jern i ilden. I tillegg til å være kaptein 
i hærens forsyningskommando, var han en av stifterne 
i Folkebevege lsen mot innvandring. Sammen med 
sin partifelle og venn fra tiden i FMI , Vilfred Hansen 
og Fritt forums Li llian Evant, forsøkte han for to år 
siden å stifte det norske åsatrusamfunnet. Prosjektet 
ble skrinlagt da myndighetene nektet å godkjenne det 
som trossamfunn. NPE stiftet han på begynnelsen 
av 90 tallet. 

FISK OG PLANTER 

Partiet, som vil ha tilbake Jamtland og Harjedalen, 
forkynner en ekstrem nasjonalisme. Eller fo r å sitere 
fra den nynorske versjonen av partiets program: 
"Nasjonalismen er den einaste av våre politiske 
"ismer" som tek utgangspunkt i naturen og det 
nalllrlege ........ Det er lærerikt å sjå på naturen. Dei 
fleste dyr.fllglar ogfiskar gjer det same, rett nok på 
ein noko annan måte. Dei markerer grenselle eller 
revir og verjer delle området heilt til dei må rømme 
på grunn av overmakt. Til og med plantane gjer det 
same. Vi tyJg·er dlfor at vi er i godt lag når vi vil velje 
Noreg for det norske folket." Westlands parti har 
også programfestet motstand mot burhøns, innføring 
av dødsstraff og mer norsk marsjmusikk på radio. 

TIUIENGERSKARE 

Mange har trodd at Westland var en underlig skrue 
som danset vals med seg selv i en krok. Dette viser 
seg ikke å være ti lfe lle. Partiet haren tilhengerskare 
som dels springer ut av miljøet rundt !NO, dels av 
tidl igere medlemmer av Norsk FrontlNasjonalt 
Folkeparti og til sist noen medlemmer av Norges 
nasjonalsosiali stiske bevegelse. En av dem som har 
god kontakt med Westlands parti er for eksempel 
den tidligere Norsk Front-aktivisten Tor Petter 
Hadland. 

Samtidig som partiet forfekter en åpen og agressiv 
nasjonalisme, forfekter ikke programmet åpent 
raseteorier eller herretenkning. Hentydninger er det 
im idlertid nok av, i till egg til ko mpromiss løs 
innvandringsmotstand. I ABC for unge patrioter 
skriver de, under overskriften; Hvem er mot oss: 

"Våre egentlige fiender, de som også direkte og 
indirekte står bak innvandringen til Norge og 
Europa. er de som styrer det internasjonale bank
ogjinansvesenet ... .. Det er disse/olkene som styrer 

det såkalte pengemarkedet, som lever av spekulasjon og 
ågervirksomhet. Vi omtaler dem med fellesbetegnelsen 
bankierer." Paralellene ti l nazismens antijødiske propa
ganda er klare. 

Blant gammelnazistene faller dette forsøket på en stueren 
fremføring av nazismens budskap i svært god jort .ti~ 

Westland høster mange lovord for sitt arbeid. \jIt 

ALTERNATIVT SAMFUNN 

På Elverum utgir Even Lorch-Falch en unde rlig 
publikasjon med tittelen Alternativt samfunn. Bladet 
presenterer seg som arvtager til den landssvikdli.a 
Bertram Dybwad Broemanns samfundsparti fra 30 tHt. 
Det er fullt av merkelige anekdoter, artikler om alternativ 
pedagogikk , amalgam i tannfy llinger, motstand mot 
burhøns, hjemmesnekret poes i og tvang i psykiatrien. 
Innimellom alt dette finner kjente rasister som Olav 
Hoaas, eller hi storierevisjoni ster som Ola Misvær, 
spalteplass. Her finner vi også skribenter som Nasjonal 
Samlings gamle propagandaleder i Oslo, Ørnulf 
Myklestad (Se egen sak). 

KJETIERPRI S 

Bonden Sigurd Lyngstad fra Viksdalen, dukker, i tillegg 
til å skri ve i Alternativt samfunn, også opp i Gjallarhorn, 
bladet ti l Norges nasjonalsosiali stiske bevegelse, hvor 
hans ytringer er noe mer frimodige enn de han setter på 
trykk i Alternativt samfunn. Lyngstad er forøvrig tildelt 
"kjetterprisen" av Alternativt samfulll1s redaktør, Even 
Lorch-Falch. Lyngstads skrift "Tenk sjølv", hvorp-op 
angriper EU -systemet, markedsføres av No~ 
Patriotiske Enhetsparti. 

ROLV OLSEN 

Rolv Olsen fra Tolga, tidligere redaksjonssekretær i Folk 
og land, e r en annen ivrig skribent. Han er e(k'~ 
gammenazistenes ivrigste forsvarere og brelll1ende opjn'ftt 
av spørsmål som knytter seg til trefningen i Eggedal un
der krigen. Olsen skryter hemni ngsløst av hvordan lNO 
på sine møter har hatt tidligere motstandsfolk som 
foredragsholdere. Vi antar at han da sikter ti l den ivrige 
innvandringsmotstander og tidligere listekandidat for Jack 
Erik Kjuus' Stopp illl1vandringen, Erik Gjems Onstad. 
Onstad har i de senere år vært forsvarsadvokat for en 
rekke kjente voldsmenn på ytre høyre fløy. 

STAKKARS TORTURISTER 

Mange av Folk og lands øvrige skribenter dukker også 
opp i Alternativt samfunn. Det var for eksempel ikke 
noennoen overraskelse å finne historierevisjonisten Inger 
Cecilie Stridsklev blant bidargsyteme. Hun gir blant annet 
til beste sin egen fortolkning av begrepet likvidasjoner. l 
en artikkel bruker hun et eksempel hvor en fange som, 
etter å ha blitt torturert og nænnest sultet til døde, skyter 
seg ut av fengsel. To av torturi stene dør. StridskIev spør 
retorisk om hans frihet var verdt disse to mennenes liv. 
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Den Nye 
• Verdenskeiser 

-=-~ 
~-

En av klassikerne i Nasjonal samlings antisemittiske propaganda var falskneriet "Sions vises 
protokoller". Falskneriet ble produsert av den russiske tsarens hemmelige polit og utga seg 
for å være et .hemmelig referat fra den første Zionistkongressen i Basel i 1897. "Protkollene 
beskriver en jødisk sammensvergelse Jor å overta verdensherredømmet. Det ble utgitt flere 
norske utgaver med tittelen "Den nye verdenskeiser" . Utgiver av den avbildede utgaven var 
Brage boklag, med NS propagandasjef i Oslo, Ørnulf Myklestad, i spissen. 

Skienslegen fuger Cecilie Stridskiev har 
gitt den historiske revisjonismen et 
respektabelt ansikt i Norge. Hun er en av 
gammelnazistenes ivrigste talspersoner. 

;a ', l10dentlig burde han , av hensyn til sine torturisters 
h~e ha latt seg torturere til døde, eller røpet navnene til 
andre motstandsfolk og på denne måten bidratt til å tylle 
Gestapos fengsler. 

Jf! ~TIBYGGENDE ARBEID 

~red Hansen, som har ført det økonomiske 
programmmettil Norges Patriotiske Enhetsparti i pennen, 
figurerte en periode som reda~jonsmedlem i bladet. I ett 
av numrene trykket de en lengre artikkel som ukritisk 
hyllet NPE. Knut Westland bestillte da tusen ekstra 
eksemplarer av bladet for å bruke det i sin parti byggende 
virksomhet. Mange i kretsen rundt Alternativt samfunn 
omtaler Westlands parti som "partiet vårt". 

Det er i dette grumsete farvannet at gammelnazistene ser 
håp om å finne verdige arvtagere. Med Inger Cecilie 
stridskiev som revisjonistisk fyrtårn og ansikt utad, med 
Alternativt samfunn som forum for de meningsytringene 
som ikke passer inn i det gammelmodige og spissborgerlige 
Folk og land og med Westland som bygger av et 
ekstremistparti, hvor den mest åpne nazismen er pakket 
inn i demokratiske fraser, slik håper de å kunne bringe 
Quisling til heder og verdighet igjen. Med litt hjelp fra 
bevistløse forfattere og historieløse historikere vil de 
kanskje kunne klare det, hvis ikke konkurransen mellom 
stadig nye føreremner nok en gang legger alt i grus. 
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"NS var ikke 
antisemitter" 

I tillegg til å utlegge drap utført av 
tyskerne, skyteulykker og regulære 
skuddvekslinger som likvideringer i 
hjemmefrontens regi, anstrenger 
Stridsklev seg for å hvitvaske NS. 

I en kronikk i Aftenposten sist nyttårsaften, hevdet 
hun at Nasjonal Samling ikke var antisemittisk og 
fastslo samtidig at Quisling var en av de nordmenn 
som hadde reddet flest jøder. Det finnes muligvis 
mennesker som kan ta dette for god fisk. La oss 
derfor se nænnere på påstandene. 

I boken Den norske nasjonalsosialismen (Dahl, 
Ha&rtvedt og Hjeltnes), fremheves antisemittismen 
som en av de viktigste grunnene til at Nasjonal 
Samling aldri ble noe annet enn en politisk sekt i 
førkrigstidens Norge. Mange av partiets ledende 
tillitsvalgte brøt ut i det de opplevde jødehetsen som 
en politisk belastning. En av partiets stiftere, J.B . 
Hjort uttalte i et foredrag i 1934: 

"Enhver som bare ser billeder av jjesene på de folk 
som leder Russland i dag, vil straks se at dissefolk 
tilhører mindreverdige raser, fortrinnsvis slike 
mongolske og semittiske rase1; som ikke nogensteds 
har kunnet oppbygge ellerhevare en selvstendig 
nasjonalstat... " 

En av de ekstreme eksponentene for antisemittismen 
i NS var redaktøren av NS-organet Fritt Folk, Fru 
Halldis Neegård Østby, som også var partiets 
propagandasjef. Østbye utga blant annet boken 
"Jødenes krig", hvor jødene fikk ansvaret for det 
meste som gikk galt i verden. NS sin propagandaleder 
i Oslo, Ørnulf Myklestad - Som får behørig omtale 
annetsteds her i bladet - var en annen. Myklestads 
utgydelser er noe av den mest groteske antisemittisme 
som er satt på trykk i norsk politisk historie. 

Påstanden om Quisling som jødenes redningsmann, 
skriver seg fra Quislings forsvarstale. Den henviser 
til Quislings arbeid som FridtjofNansens medarbeider 
i Russland og Armenia på 1920 tallet og har intet 
med Quislings virksomhet etter dannelsen av Nasjonal 
Samling å gjøre. 

En hver som leser Nasjonal Samlings publikasjoner 
fra perioden etter 1935 vil se at dette var et dypt 
a~tisemittisk parti. Vi må konkludere at enten har 
ikke Stridsklev satt seg inn i dette, eller hun velger å 
overse fakta. Dette alene er tilstrekkelig til å kunne 
stemple henne som en historisk revisjonist av det 
reneste blod. 

Nasjonal Samling var, i følge 
Inger Cecilie Stridskiev, ikke 
et antisemittisk parti. Her sees 
forsiden av "Jødenes krig". 
Boken ble skrevet av Nasjonal 
Samli ngs propagandasjef, 
Ralldis N eegård Østbye. 
Symbolikken taler for seg. 
Jødene, øverst iDavidsstjernen, 
styrer frimurerne - symbolisert 
ved håndtrykket, som igjen står 
bak både kapitalisme og 
kommunisme. 

, 

Likvidasjoner i Norge 
1941 - 1945 

Hvor mange ble ryddet CN veien CN 

rorsI<; ~00dsbavegeI$e? 

.:.~~ '"' 
~ ,.. 
~ 
, 

Revisjonism~ pi norsk 

• • 

Inger Cecilie Stridskievs 
berømmelige likvidasjons-
rapport som nærmest beskriver 
Dorsk motstandsbevegelse som 
en flokk desperados. To av 
medlemmene i prosjektrådet 
for rapporten trakk seg 
underveis. 
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Alte 
gammel
nazistene 

Felix Steiner \' ar en av 
Hitlers yndlingsgeneraler. 
Soldatene som kjempet under 
ham driver sin egen lysskye 
organisasjon - Med nære 
kontakter til voldelige 
skinhcads 

SS veteranenes blad, Ocr 
freiwilligc , er holdt i 
nasj ona Isosi al ismen s 
rode , sorte og hvile farver. 

8 

kameraden 
Det finnes et utall veteranorganisasjoner for tidligere Waffen-SS medlemmer. De 
Ileste av disse har ingenting i mot å posere for fotografene når de avholder sine 
mimrestunder. Kameradenwerk korps Steiner er imidlertid en av de mer fordekte. 

Kameradenwerk korps Steiner ser på seg selv som 
'eliten blant tidligere SS-soldater. De organiserer 
soldater som sloss under SS-generalen Felix Steiner, 
en av Hitlers favorittgeneraler. Steiner var generalen 
som i følge Hitl ers fantasier skull e komme det 
beleirede Berlin til unnsetning i april- og maidagene i 
1945. At Steiners panserkorps i all hovedsak var 
utslettet og til s ist bestod av noen hundre fill ete 
so ldater med dårlig utrustn ing, gikk den sterkt 
sinnsl idende og neddopede føreren hus fo rbi. 

I 1951 grunnla tyske SS-veteraner organisasjonen 
HIAG. Ledelsen bestod av SS-generalen Paul Hausser 
sammen med Felix Ste iner og Herbert G ille. HIAG 
ble en effekti v lobbyorganisasjon for tys ke 
gammelnazister. De organiserte en søke~eneste for 
savnede soldater og en hjelpeorganisasjon med svært 
god økonomi. Organisasjonen klarte også å få 
gjennomslag for at tidligere SS-soldater skulle få 
utbetalt krigspensjon, og at pensjonene skull e 
etterbetales fra krigens slutt. HIAG utgir bladet " Der 
Freiwilligc", cn publikasjon for militari stisk mimring 
over fordums drapsorgier. Bladet, som ikke levner 
noen tvil om hvor det står politisk , benytter 
nasjonalsosialistenes røde, sorte og hvite farger på 
forsiden. 

NAZITRE .. ' F 

Da Felix Steiner døde i 1966 ble Kameradenwerk 
korps Steiner dannet. Kameradenwerket hadde snart 
medlemmer i Tyskl and, Holland, Sveri ge, Flandern, 
de baltiske statene og Norge. Kameradenwerk korps 
S teine r deltar hvert år i a ug ust på det årlige, 
internasjonale nazitre ffet i Diks muide i Belgia . Et 
annet høydepunkt er et tredagers april-treff som 
vanligvis arrangeres i Nord-Tyskland hvert e ll er 
annenhvert år. 

Fra Kammeradenwerk korps Steiner går det linjer til 
den nå forbudte Wiking jugend i Tyskland, til Vitt 
ar isk motstånd i Sverige , ti l nazimiljøer i Syd
Amerika, til Erik Bluchers Norsk Front og Jack Erik 
Kjuus Hvit valga lli anse i Norge. 

NORSKE MEDLEl\tM.ER 

Da organisasjonens adresse og kontaktliste for noen 
år siden ble lekket til antifascister, inneholdt den over 
tusen navn på tidligere SS-soldater som hadde sloss 
under Steiner, all e med adresse og opplysn inger om 
hvilket regiment de hadde tilhørt. På listen figurerte 
også 78 nordmenn, med Arild Elsodd fra Sandefjord 
so m leder for den norske avdelingen av 
Kammeradenwerket. Blant de andre på listen finner 
vi flere personer med tilknytning til milj uøet rundt 
Institutt for norsk okkupasjonshistorie. Her velger 
vi å gi en kort presentasjon av tre eldre herrer som 
hver på sitt vis har satt s itt preg på miljøet: 

OLAF T. LINDVIG 
Lindvig er den eneste nordmann som både har fått den 
norske krigsdeltagennedaljen ogjemkorset for s in innsats 
i en og samme krig. Krigsdeltagennedaljen måtte imidlertid 
tilbakeleveres, da dagens myndigheter ble kjent med 
Lindvigs svært aktive deltagelse i Waffen-SS. Da tyskerne 
invaderte deltok Lindvig i kampene på norsk side. "':~~ 

kapitulasjonen meldte politimannen Lindvig seg U l 
Nasjonal samling. Her ble han e n av de sentra le 
dri vkreftene i Gennanske SS Norge og var ansvarlig for 
rekruttering av norske politifolk til Waffen-SS. Lindvig 
meldte seg til tjeneste i Den norske legion og ble senere 
overført til 23. SS pansergrenaderregiment (Regit{c..fit 

Norge), hvor han som hauptstunnflihrer (kaptein)~r 
kompanisjef. Den høye kraftige Lindvig, levde opp til 
naz istenes bilde aven arier. Han var derfor alltid i fø rste 
linje og ble alvorlig såret tre ganger. 

Når han ikk e var ved fronten 
arbeidet Olaf T. Lindvig ved staben 
til Germanske SS Norge. 

JA..KTER pA MII.LIONER 

Lindvig, som fikk en lang dom for landssvik , har vært en 
av de mest sentrale skikkelsene i miljøet av tidligere 
frontkjempere. Siden 1973 har Lindvig og hans kone llse 
arbeidet for å ta erstatning fo r eiendommene som Lindvigs 
svigerfar, den kjente landssvikeren Olaf Wi lly Fermann, 
etterl ot seg i Tyskland. Fermann, som døde i 1975 var 
Nasjonal Samlings representant i Hitlertyskland i perioden 
1933 -39. I 193 9 nektet han å oppgi s itt norske 
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Kameradenwerk Korps Steiner Korps Steiner e.V. 
~ Kameradenwer1< 

Felix Steiner, en av Hitlers yndlingsgeneraler innen SS, var utsett til å lede det siste forsvaret av Berlin. 
Korps Steiner var sammensatt av restene etter SS divisjonene Nordland, Germania og Wiking. Medlemmene 
i disse divisjonene kom fra Holland, Flandern, Norge, Sverige, Danmark Finland og Latvia. Før sluttkampene 
om Berlin ble korpset supplert med franske og spanske frivillige. Da SS-veteraner stiftet HIAG i 1951, var 
Felix Steiner en av lederne. Kameradenwerk korps Steiner ble stiftet etter Steiners død i 1966. Organisasjonen 
ledes i dag av Kurt Meyer. Leder for den norske avdelingen er Arild Elsodd fra Sandefjord. 

statsborgerskap og måtte derfor overlate styringen med 
sine tyske knekkebrød fabrikker ti l andre. Verdien aven 
fabr ikk i Burg i det tid ligere DDR og Ft: rrn un ns 
bankinnskudd, beløpcsegi 1939, i følge Lindvig, ti l 450.000 
tyske mark. l følge opplysninger vi har innhentet fra Norges 
bank, basert på den tidens vekslekurs, ganget opp med 
l·' · lumprisindeksen, utgjør dette beløpet i dag noe i 
~ant av 17 millioner kroner. Det ser i skrivende stund 
ut til at Lindvig, på grunn av tysk lovgivn ing, vi l måtte se 
langt etter disse pengene, selv om han fortsatt håper. 

Hauptsturmftihrer Lindvig deltar ikke i det mer sivilistiske 
; ~s daglige aktiv iteter, men er a llt id ti l stede på 
frontkjemperfeste r og på mange av turene ti l de gamle 
skyttergravene på østfronten. Han er et selvsagt navn på 
kontaktliste.n til det gammelnazistiske Kameradenwerk 
korps Steiner. 

Kampen mo t "bolsjevi smen" var 
Qu islings begrunnelse ror å \' erve 
norsk ungdom til tjeneste ror Hitler. 

ARNE GRØNLUND BORGIR 

Borgir kommer opprinnel ig fra Porsgrunn, men har 
de senere åre ne vært bosatt på Stovner i Oslo. 

Divisjon Wiking er beryktet for nedslaktningen av 
600 s ivile jøder i Galicia i Polen. Borgir redigerte en 
periode "RapP0l1en", intembladct til veteranene frn 
Divisjon Wiking. De som kjenner Borgir beskri ver 
ham som en uforsonlig revisj on ist. Borgir nøyer seg 
ikke med å mimre om fortidens heltedåder. Han er 
også a kti v i dagens politikk. Da det tidligere 
folkeavstemningspartiet byttet til det utrolige navnet 
" Hjelp de fremmedkul turelle hjem, ellers mister vi 
landet vårt", var det Arne Borgir som ble dets leder. 
Partiet fi kk ingen suksess og g ikk i samarbeid med 
Jack Erik Kjuus "Stopp innvandringen". Det vardi sse 
to partiene som senere ble slått sammen til Hvit 
Valgallianse. Borgir, som forøvrig sies å arbeide på en 
bok - hvor verden sj ødedomm e n skal ha e n 
fremtredende plass, er flere ganger blitt observcli 
lus ke nde rundt i utkan ten av ant iras is ti ske 
demonstrasj oner og arrangementer i Oslo. 

OLE DARBU 

Er ct ann et navn vi fin ner på kontaktlisten til 
Kameradenwerk korps Steiner. Darbu var ri ktignok i 
et sanitetskompani et stykke bak frontlinjen, og nyter 
derfor ikke den samme høyc militæ re status som for 
eksempelOlafT. Lindvig. 

Darbu har imidlertid kompensert sin util strekkelige 
kampinnsats med desto fler og tildels bisarre politiske 
krumspring. Han ti lhører den fløyen av gammelnazister 
som helt s iden femtitallet har forsøkt å opprette et 
nytt nazi parti i Norge. 

NORSK FRONT 

Da Erik Bliichers Norsk Front ble startet i 1975 var 
Darbu en av de entusiastiske fødseslhjelperne . Da 
nynazistene året ctter forsøkte å overta Ensliges parti 
var Darbu en av pådriverne. I 1979 var Darbu med 
på Nasjona lt Folkepartis forsøk på å stille til valg 
gj e nnom de t sovende min iparti e t , Norges 
demokrati ske parti. Han stod på førsteplass på 
kommunevalg li s ten i Oslo, fo rran den tidligere 
etterrctning:sagenlen Hans Otto Meyer og Nasjonalt 
Folkepartis Birten Cathrine Lunde. 

Darbu mcnte imidlertid at Bliicher var alt for forsiktig . 
l 1980 sta rtet han derfor, for annen gang i 
Norgeshistorien, Nasjonal Samling. Selv omDarbu reiste 
land og strand rundt og skrøt av å ha 200 medlemmer, 
rant forsøket ut i sanden, blant annet på grunn av intriger 
blant de gamle frontkjemperkameratene. En skuffet 
Darbu vendte tilbake til Nasjonalt Folkeparti . 

Norske SS-rrivillige på 
marsj. De visste ikke da at 
det var mot und e rgangen 

Borgir er tidligere medlem av Waffen-SS, hvor han 
ti enestegjorde først i Divisjon Wiking og senere i 23. 
SS pansergre naderregiment (Regime nt Norge). 

Intrigene til tross: Darbu sitter den dag i dag benket 
rundt karebordet hvor han, samm en med " die alte 
Kammeraden", mimrer om fordmlls heltedåder, som 
neppe blir mindre. sett gjennom historiens støvete briller. 

Regiment Norge kjempet ror 
Hitler til s iste s lutt. For en 
tid siden fikk de lov å sette 
opp e n minnest e n ove r sin e 
fallne i Estland 

",o"ltor "r. 2 1 ••• • 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



JØDEHAT OG FRIMURER·PARANOIA 
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gammel
nazistene 

Antisemittisk 
smusslitteratur, følge 
retten. 

... 
FRIMURER/ns 

Myklestads paranoide 
og antisemittiske bok 
om frimurerne. 
Bokens konklusjon er 
at jød e domm e n må 
utryddes. 

Eivind Saxlund: 
Kristenleder med 
tvilsomme forbindelser. 

Miljøet rundt Institutt for Norsk Okknpasjonshistorie (lNO) vil gjerne fremstille seg 
som "milde" revisjonister, som forsvarer Quisling, men tar avstand fra nasjonalsosialisme 
og antisemittisme. Bakgrunnen til to sentrale aktører i INO-miljøet, Eivind Saxlund og 
Ørnulf Myklestad, tyder på at dette er en sannhet med modifikasjoner. 

Eivind Saxlund var medlem av NS allerede før krigen, 
og da 9. april kom, fomyet han sitt medlemskap, 
ettersom han "ville prøve å bidra til at landet skulle 
få en nasjonal regje ring som kunne hevde våre 
interesser vis-å-vis okkupantene".1 I kampen for 
"Norges sak" meldte han seg i 1941 , nitten år gammel, 
som fri villig til Den Norske Legion og deltok i 
beleiringen av Leningrad. Fra Legionen kom han til 
23. SS pansergrenaderregiment "Norge", under ledelse 
av general Felix Steiner, som deltok i kampene i 
Baltikum. Regimentet var i sluttfasen av krigen med 
på tilbaketrekningen helt inn i Berlin. 

"MILD" REVISJONISME 

Etter sonet landssvikdom tok Saxlund juridikum i 
1953 og ble advokat. Med tiden fikk han ansettelse i 
finansdepartementet, hvor han endte som under
direktør før han gikk av med pensjon. 

Saxlund har aldri la.6rt skjul på sin NS-fortid. Han 
stod blant annet frem i Haagen Ringnes ' TV-serie "1 
solkorsets tegn" i 198 1, og har senere deltatt på flere 
boklanseringer knyttet ti l Nasjonal Samlings historie. 
Han forsvarer i disse sammenhenger Quisling og NS, 
men nasjonalsosialismen mistet han troen på allerede 
under krigen: UTroen på at den nasjonalsosialistiske 
ideologi ville bringe noe godt, den ble borte. Samtidig 
mente jeg fremdeles at Nasjonal Samling likevel var 
en viss bremse på besettelsesmakten."Z 

KruSTENumER OG SS-VETERA."i 

Denne offentlige anger har nok vært nødvendig, ikke 
bare på grunn av hans posisjon i statsforvaltningen, 
men også fordi han i en årrekke har vært en aktiv 
kristenleder, blant annet som formann i Strømsø 
menighetsråd i Drammen (frem til 1997), og som 
leder av arbeidsutva lget i "Bønneuke for kristen 
enhet" ~ en av de viktigste årlige fe lleskristne 
begivenheter i Norge. 

Andre forhold gjør det imidlertid usikkert hvor 
dyptgripende oppgjøret i realiteten er. Faktum er at 
Saxlund er særdeles aktiv i gammelnazistmiljøct. Han 
har sittet i INOs valgkomite og ledet i en årrekke 
" Hjelpeorgani sasj o nen for krigsskadde" (en 
interesseorgan isasjon for tidlige re norske SS
soldater), samt deltatt på SS-veteran~turer til gamle 
slagmarker på Østfronten. Han figurerer også på 
li stene til "Kameradenwerk Korps Steiner", en 
internasjonal Waffen SS-veteranforening. 

Ikke minst det s iste kan tyde på at Sax lunds 
engasjement ikke bare er sosialt og nostalgisk, 
ettersom "Kameradenwerk" pleier svært nære 
forbind elser med dagens tyske nynazister og 
voldelige skinheads. Talende er det også at Saxlund 
abonnerer på magasinet "Junge Freiheit", som er or-

gan for det mer intellektuelle sji kt av dagens tyske 
høyreekstremister. 

TVILSOM FAMILI ETRADISJON 

I samtale med Ringnes sier Saxlund at opplysningene om 
at jødene måtte gå med gul stjerne i Tyskland gjorde et 
"forstemmende inntrykk på ham". Hvis han med qr.it: 
mener å ta avstand fra antisemittismen, har han lyk.1.J11 
å bryte en sterk familietradisjon. 

Hans fart ar med samme navn, høyesterettsadvokat Eivind 
Saxlund, må sies å ha vært nasjonalsos ialist før begrepet 
ble myntet. I 1910 utgav han boken "Jøder og GO/eli}' 
som, ved siden av Helge Erichen Forlags utgave av "S~ 
Vises Protokoller" fra 1920, utvilsomt er den verste 
antisemittiske bok utgitt i Norge før krigen. Inspirert av 
rase filosofen, anti semitten og pre-nazisten Houston 
Stewart Chamberla in advarer Saxlund d.e. mot "den 
jødiske fare" som truer landet "Den fare, der truer fra 
Jødene, ansees af mange for den største, der truer vort 
Samfund, ikke paa Grund af Udsigten til Jødenes 
financiell e Overherredømme i og for sig, men fordi den 
mosaisk-talmudiske Tankegang smitter vor Karakter, 
forvirrer vore Mora lbegreber og skader vore beste 
Raceegenskaber, forandrer Folkekarakteren, truer med at 
gjøre os Alle til 'Jøder' ."3 

"ANTISEMIITISK SMUSSLIITERATUR" 

Boken utkom i flere opplag frem til 1920-tallet, og 
foranlediget en rettssak i 1923, hvor forfatteren gikk til 
søksmål mot journalisten Paul Gjesdahl, som haj:-~ 
karakterisert boken ved dens rette navn: "antisemi~ 
smus litteratur". Rettens enstemmige dom var at 
Gjesdahls uttrykk ikke skulle mortifiseresA 

Saxlund forstatte imidlertid sitt korstog for raserenhet. 
Samme år utgav han sitt hovedverk "Momenttk ~ 
Livsanskuelse på biologisk Grundlag", som tre år se?rtfe 
ble utgitt i Tyskland som "Blut und Geist". Det er ingen 
overraskelse at han på 30-tallet figurerer som entusiastisk 
abonnent på " Ragnarok" ~ Hans S. Jacobsens erke
nazisti ske og pangennanske tidsskrift i opposisjon til 
det "myke" NS. 

"RASENS GJENOPpvAKNING" 

Denne tvilsollUne familietradisjon føres videre aven av 
Eivind Saxlund d. e. sønner, cand. econ. og cand. philol. 
Sigurd Saxlund (Eivind d.y. onkel), som allerede i 1933 
forsøke å få utgitt s ine rasebiologiske utgytelser i 
pamfletten "Rase og Kultur". Tiden var imidlertid ikke 
"moden" før i 194 1 for kraftsalver av denne type: 
"Rasekaos hersker. Man vet ikke hva man vil. Fedrene 
ville en bedre slekt, de hadde mål med livet. Europa har 
ikke noe mål. Sportsidioti, feminisme, kubisme, dyrkelse 
av indere, psykoanalytisk onani-prat, nervesvekkelse og 
mangel på mot, preger Europa i dag. [ ... ] Av asiaten har 
vi lært å regne livsverdierom til gull og sølv, av afrikaneren 
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Myklestad på vei for 
:'I. mot e Monitors 
medarbeider. 

at jazz er musikk. Og alle bastardene forte ller oss at rase 
er et fore ldet begrep. Men det furnes ennå en reserve av 
rent blod. Når skal den våkne?"5 

Som rektor ved Arendal offentl ige høyere almenskole og 
konstituert NS-ordfører i byen gjorde Sigurd Saxlund sitt 
flir "rasens gjenoppvåkning". 

~KLESTAO OG FRIMURE RNE 

Jødene bruker ifølge "Jøde og Gojim" mange redskaper i 
sin kamp for makt og rikdom, blant disse også hemmelige 
selskaper. Ejvlnd Saxlund d.e. er imidlertid relativt forsiktig 
:, l kritikk av frimurerne: " Det ervel et Spørgsmaal om 
'r.immelige' Forbunds Existence i vore Dage er berettiget," 
lyder det noe blodfattig.6 Likevel ser vi her konturene av 
den konsp irasjons-paranoia som så ofte følger i 
antisemittismens kjølvann. 

En annen sentra l akt iv ist i INO-miljøet , Ørn ulf 
Myklestad, er i så måte et illustrerende kasus: "En seier 
for de makter som i dag er bærere av dejødisk-frimureriske 
og kommunistiske ideer, vil for evige tider besegle den 
nordiske rases og vesteuropeiske kulturs skjebne. Her 
gis no ikke lenger noe annet eller tredje alternativ. Alene 
en seir for et germansk Europa, kan redde vår rase og vår 
kultur fra den visse død," skriver han avslutningsvis i sin 
bok "Bak Frimureriets Kuli sser" fra 1944.7 

NIDKJÆR NAZIST 

Myklestad sluttet seg til NS i 1933 og oppholdt seg i 
B,.erlin i lengre tid for å "studere nasjonalsosia li smen på 

t hold".8 Han var en særlig nidkjær naz ist, som 
bekledte mange posisjoner: Han var NS' fylkessekretær 
i Bergen og Hordaland, fy lkespropagandasjefi Stor-Oslo. 
I den siste kapas itet foreslo han inndrage lsen av 
radioapparatene til ikke-NS-medlemmer og stod bak flere 
')' "1 propaganda"-tiltak, som opprettelsen av en falsk 
t~.J: lsk radiosender og falske illegale aviser. Fra juli 1942 
til februar 1945 var han pol itisk kommisar i " Asker og 
Bærum Budstikke", hvor han fikk: skussmål som en særlig 
usympatisk naz ist: "Hr. Myklestad ble ' beingnager' i 
Budstikken i ca. 2 3/4 år, og i denne tiden gjorde han 
mange forsøk på å omskape bladet til en tel egram- og 
propagandaavis for NS ... "9 

NORSK FRONT ANNO 1938 
Likevel var det kampen mot det "jødiske frimureri" som 
stod Myklestads hjerte nænnest. Allerede i 1938 tok 
han initiativ til NS-avleggeren "Norsk Front", som hadde 
som formål å "gå til kamp mot jødedommen, frimureriet 
og marxismen - disse ødeleggende internasjonale krefter 
som har tatt strupetak på det norske folk [ ... ] Vi vil 
gjenne m vårt op lys ningsarbcide søke å re ise en 
folkeopinion mot frimurerlosjens virksomhet og mot de 
'kunstige jøder's dominerende stilling i vårt sam fund." 
10 Han utgav både sin egen frimurerbok og "Sions Vises 
Protokol ler" i 1944 på sitt eget forlag, "Brage Boklag" .11 
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" Så langt det finnes en fornnftig 
linje i verdensutviklingen kan 
utgangen på denne krigen ikke 
bli noen annen enn en fullstendig 
tilintetgjørelse av jødedommen 
og dens mange hemmelige 
forbryterorganisasjoner. " 

Ømulf Myklestad, /944 

Han holdt både før og under okkupasjonen flere 
offentli ge foredrag om frimurerspørsmålet og hil ste 
de tyske myndigheters åpning av Den sto re norske 
Landslosjes bygni ng for almenheten I. desember 1940 
som "en merkedag i Norges politiske historie". 

FORTSATT AKTIV 

Etter krigen fikk Myklestad syv års tvangsarbeid og 
rettighetstap i ti år. llebu-oppholdet hadde imidlertid 
ingen virkn ing på hans overbevisning. Der imot 
utviklet han i denne tiden patent på tarernei på boks, 
som siden har gjort ham til en holden mann. 

Myklestad holder idag en lav offentlig profil, men er, 
8 1 år gammel , forsatt en ivrig og aktiv nazist og 
antisemitt, med forbindelser ikke bare til rNO-miljøet, 
men også til yngre høyreek stre mi ster som 
j ødehateren og revi sjonisten Alfred Olsen.12 De 
senere årene har Myklestad kanalisert noe av sin 
formue inn i INO organet Folk og land, hvor han har 
sponset ekst ra midts ider i bladet.. I de nne 
sammenhengen har Myklestad benyttet dekknavnet 
Brage. 

t In tervju med Haagen Ri ngnes, " I skygge n av 
solkorset", Oslo 1981 , s. 47. 2 Ringnes, s. 48. 3 "Jøde 
og Gojim Il", revidert utg. Chra. 1911 , J. Aass' Forlag, 
s. 20f. 4 Oear Mendelsson, "Jødenes historie i Norge" 
bind ... , Oslo 19 ... , s.496ff. 5 "Rase og Ku ltur", J. M. 
Stenersens Forlag, Oslo 194 1, s. 76. 6 s. 130. 7 Brage 
Boklag 1944, s. 167. 8 Referat fra landssviksaken mot 
Myklestad i Arbeiderb ladet 14. april 1948. 9 Leder i 
Aske r og Bærum Budstikke 18. mai 1945. 10 Fra 
løpesedde l gjengitt i " Bak Frimureri ets Kulisser", s. 
131. Il Antagelig er det også Myklestad som stod bak 
en tredje utgivelse av protokollene på Norsk f ronts 
forlag i 1940. 12 Muntlige ki lder i mi ljøet, bekreftet 
gjennom samtale med Myklestad. 

Jødene står, i følge Myklestads bok, bak 
det mest e av denne verdens 
Co rtre d elig h ete r 

Angrer 
ikke 
Ørnulf Myklestad er den 
dag i dag talsperson for 
den mest giftige og ond
sinnede antisemittisme. 

Under dekke av å skulle skrive en 
bok om frimurerne, møtte Moni
to rs medarbeider Ørnulf 
Myklestad. Det var ingenting i den 
halvannen time lange samtalen som 
tydet på at Myklestad har endret 
oppfatning på noen vesentlige 
punkter. Tvert i mot var han stolt 
av sin innsats i NS-av leggeren 
Norsk front og av sine 
propagandi stiske evner. 
Myklestad var i det hele tatt langt 
mer opptatt av verdens
jødedommen enn av frimurerne. 

Med tydelig stolthet la han ut om 
hvordan han stod for utgive lsen 
av to norske utgaver av del 
beryktede fa lskneriet Sions vises 
protokoller. Da vi ga uttrykk for 
uvitenhet om hva dette var for 
slags bok, kunne Myklestad 
opplyse at det var jødenes plan 
for å erobre verdensherredømmet. 
Myklestad mente også å vite at 
det var j ødene som stod bak 
frimmer -ordenen. 

Da vi spurte Myklestad om han 
kunne tipse oss om andre personer 
med kunnskap om frimurerne, 
nevnte han straks den våpenhelcri
dømte antisemitten og nazisten 
Alfred Olsen. Myklestad, som 
husket Olsens telefonnummer 
utenat, karakteriserte Olsen som 
en intelligent, troende katolikk, 
men trakk Olsens taktiske evner i 
tvil og omtalte ham som en bull
dozer. Olsen ble særlig berømmet 
for å ha spredd falskneriet Sions 
vises protokoller via internett. 
Hvis vi ville kontakte Olsen kunne 
vi bare hilse fra Myklestad .. . 

"Intelligens er ikke 
nok når man 
bekjemper jøder eller 
andre ting. Man må 
også ha klokskap". 

Ørnulf MykJestad, 1998 
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o 
To folkegrupper ble forsøkt utslettet av de tyske nazistene : Jøder og 
Rroma. Jødenes skjebne er kjent for alle. Omsider ser også verden ut til 
å gi dem den oppreisning og erstatning de har krav på. Rroma har til denne 
dag ikke mottatt noen oppreisning. Ved frigjøringsjubileer og i festtaler 
er Rromas martyrium nue sum knapt nevnes. En og en halv million av det 
reisende folket ble myrdet i Det Tredje rikets terror. De overlevende ble 
nok befridd fra KZ leirene, men ikke fra hat, fortielse og forfølgelse. Moni
tor setter søkelyset på Rromas skjebne i Hitler-Tyskland. 

Rroma kom til Europa på 1300 tallet. 
Utvandringen til Europa var et resuJtat av islamsk 
ekspansjon på det asiatiske kontinentet. Som et 
ikke kristent, ikke hvitt, ikke europeisk folk, uten 
eget territorium, falt Rroma utenfor i ethvert 
europeisk samfUlUl. Rroma i TyskJand kaller seg 
selv Sintl, tyskerne kaller dem sigøynere. Som 
outsidere fikk Rroma problemer med det 
hanseatiske lovverket. De oppfyllte ikke kravene 
til et fast sted å bo, fast arbeid og oppføring i 
skatteregisteret. I 1721 beordret kei ser Karl VI 
utryddelsen av alle Rroma. Det var fullt tillatt å 
drepe dem og stundom ble det arrangert regelrette 
"sigøynerjakter". Rroma ble ikke bare fOlfulgt i 
Tyskland. l hele Europa ble det reisende folket 
forfulgt. l 1589 slo et kongelig dekret i Danmark! 
Norge fast at enhver leder av et Rromaforbund 
som ble funnet på dansk jord, skulle dømmes til 
døden. På 1600 tallet ble ethvert fartøy som 
brakte Rroma inn i Norge eller Danmark 
beslaglagt. Det ble organisert sigøynetjakter, med 
belønning til de som fanget noen. Frem til 1849 

David Olere: Utvelgelse til gasskamrene 

kunne enhver person av Rromanislekt, som ble 
funnet i Danmark, utvises 

FORBEDRINGSANSTALTER 

I begynnelsen av forrige århundre ble Rroma, 
sammen med jøder, omtalt som menneskehetens 
avføring. T 1889 opprettet det bayerske politiet 
en egen avdeling for sigøynersaker. Avdelingen 
mottok kopier av alle domsavsigelser vedrørende 
forbrytelser som hadde blitt begått av Rroma. I 
1929 ble avdelingen omgjort til et nasjonalt senter, 
med hovedkvarter i Munchen. Fra da av var det 
forbudt for Rroma å flytte fra ert sted til et annet 
uten polititillatelse. Rroma over 16 år, som ikke 
kunne bevise at de hadde jobb, fikk uten videre 
to år på forbedringsanstalt. Noen europeiske 
stater deporterte Rroma til koloniene, hvor de 
ble brukt som billig arbeidskraft. I det nåværende 
Romania var det, frem til rundt 1864, alminnelig 
å holde Rroma som slaver. 

11920 utga Karl Binding og Alfred Hoche boken 
"Utslettelsen av liv som ikke 
fortjener livetll

• Blant de gruppene 
som i følge forfatterne ikke hadde 
livets rett, var de uhelbredelig 
mentalt syke. Rroma ble uten 
videre betraktet som en del av 
denne gruppen. Kriminalitet blant 
Rroma ble oppfattet som arvelig. 

NORNBERGLOVENE 

Opp gjennom 20-tallet økte 
undertrykkelsen av Rroma i 
Tyskland betraktelig. I 1920 nektet 
Weimarrepublikken Rroma adgang 
til parker og offentlige bad. En 
konferanse l 1925 om 
"Sigøynerspørsmålet", resulterte 
i lover som medførte at alle Rroma 
skulle registreres hos politiet og at 
arbeidsløse Rroma kunne sendes til 
arbeidsleire - "Av hensyn til den 
offentlige sikkerhet." I 1929 ble 
sentralkontoret for kampen mot 
sigøynerne i Tyskland opprettet i 
MUnchen og bare ti dager før Hitlers 
maktovertagelse tok 
regjeringstalsmenn i Burgeniand til 
orde for å frata Rroma alle sivile 

s 
Rroma 

"'" tli" . Porraimos: '.1#, 
Rromani og betyr oppslukelselL 
Tilsvarer Shoah og Holocaust på 
hebraisk 

Språk: 
Rroma harmange navn: Tatere, 
sigøynere, fanter, splinter og mange 
andre. De fleste av dem er nedsettende 
ment. Vi velger derfor å bruke Rroma, som 
erdetriktige ordet på Rromani. Rromani 
erspr.ikettil Rroma, det slammerfra 
sanskrit(Gammelindisk) og snakkes i 
mange variasjoenrog dialekter. 

rettigheter. I september 1935 ble Rroma omfattet 
av restriksjonene i Niirnberglovene for blod og 
ære. Tyskere hadde ikke lov til å gifte seg med 
ikke-ariere, særlig jøder, Rroma og afrikanere. l 
1937 innførte nazistene sin statsborgerskap&~~, 

hvor Rroma og jøder ble fratatt sine si-Mllt: 
rettigheter og gjort til annenklasses borgere. 

Nazistene rettferdiggjorde jødeuttyddelsene med 
at jødene ikke var ariske. Denne begrunnelsen 
kunne imidlertid ikke brukes på Rroma, ette~ 
de var et av de eldste ariske folkeslagene i Europa. 
Regimet forsøkte først å tvinge 
vitenskapsmennene til å hevde at Rroma ikke 
var ariere, men mange nektet og kom selv i 
fengsel.. Nazistene gikk snart vekk fra forsøket 
på å stemple Rroma som ikke-ariske. 
Argumentene som ble brukt var at de ikke var 
nordiske, at de var "asosiale", '"undermennesker" 
og "medlemmer aven lavere rase". Det store 
flertallet av Rroma i konsentrasjonsleirene bar 
derfor de "asosial es" svarte vinkel på tøyet. 

FORSØKSKANINER 

11938 bcgyrmte forfølgelsene av Rroma for alvor. 
Det ble organisert en landsomfattende "sigøyner
opprenskningsuke" fra 12 til 18 juni. På samme 
måten som krystallnatten markerte begynnelsen 
på jødenes Holocaust, markerte denne uken 
begynnelsen på Porraimos. I desember sarrune år 
dukket den første henvisn~ngen til den endelige 

1 
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10 c s 
myrdet av nazistene. Det høyeste, 
som nok er næffilere virkeligheten, 
er på en og en halv million. 

TATERLISTER 

I Norge tilbød den be ryktede 
omstreifermisjonen quislingstyret 
sine "taterarki ver" . Politiminister 
Jonas Lie tok til orde for å deportere 
norske wandriari (tatere) fra landet. 
Planene ble imidlertid aldri 
gjennomført fordi Tysklands nederlag 
kom i tide. 

Lovara og Kalderash (sigøynere) som 
tidligere hadde bodd i Norge, ble 
stoppet på den danske grensen på 
vei hjem og sendt til Tyskland, hvor 
mange døde i konsentrasjonsleirene. 

DE USYNLIGE OFRENE 

Rroma har aldri fAtt noen kollektiv 
ers tatning ette r redslene de 
gjennomlevde under det tredje rike. 
Da krigen va r slutt fortsatte de 
demokratiske landene friskt med 
sterilisering og internering av Rroma. 

Rroma-fanger i konsentrasjonsleiren Bebec 

løsningen på sigøynerspørsmålet opp i ett 
dokument signert av Heinrich Himmler. Den 
første massedrapsaksjonen i nazistenes forsøk 
på å utrydde Rroma, fant sted i konscnrras
\onsleiren Buchenwald i januar 1940. 250 

Uuomanibam ble drept mens de ble brukt som 
forsøkskaniner for å teste effekti viteten til 
Zyklo n-B, gassen som sene re bl e brukt i 
gasskamrene. Også ved andre anledninger ble 
Rroma brukt som forsøkskaniner. I kvinneleiren 
lavensbriick ble 139 Rroma brukt i medisinske 
eksperimenter. Bortsett fra å tilfredsstille SS
legenes perversjoner hadde eksperimentene ingen 
betydning. 

I juni 1940 beordret Hitler likvideringen av "alle 
jøder, sigøynere og kommunistiske politiske 
funksjonærer i hele Sovjetunionen." 

DRAPSORGIER 

Den 16. desember 1941 ga Himmler ordre til at 
alle gjenværende Rroma i Europa sku ll e 
deporteres til Auschwiz-Birkenau for utryddelse. 
I februar 1943 ble det gjennomført storstilte 
opprenskningsaksjoner og i perioden frem til april 
samme år hadde over 10 000 Rroma ankommet 
konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Himmler 
erklærte at Rroma leirene skulle el imineres og 
igangsatte en storstilt likvidasjonskampanje. 
Rroma ble klubbet, slå tt og gasset til døde. 
Myrderiene ble utført med stor grundighet. Den 

1. august 1944 ble 4000 Rroma gasset og kremert 
i Auschwitz-Birkenau, i det som skulle komme 
ti l å hete sigøynematten. På et tidspunkt var det 
16 000 Rroma i Auschwitz. I august 1944 var 
det bare 4 000 tilbake. 

Ved feiringen av 50 års jubileet for 
frigjøringen av Auschwitz var det to 

grupper av ofre som var henvist til å stå utenfor: 
homofile og Rroma - De samme gruppene som i 
sin tid var på bunnen av fangehierarkiet i 
dødsleirene. 

Det er vanskelig å gi 
noe eksakt anslag på 
hvor mange Rroma 
som ble myrdet av det 
Tredje ri ket. Det 
finnes ingen s ikre 
oppgaver over hvor 
mange Rroma som 
levde i Tyskland og 
ty s kokkuperte 
områder. Mange ble 
ganske enkelt myrdet 
i skogene og på 
markene, uten noen
sinne å bli registrert. 
De som ble funnet 
arbeidsudyktige ved 
ankomst ti l 
konsentrasjonsleirene 
ble a ldri ført inn i 
fangeregistrene, men 
se ndt rett i gass
kamrene. Det laveste 
anslaget sier at en halv 
million Rroma ble 

Rro ma bel ofte brukt i bestialske forsøk. 
(David Olere: Eksperimentsprøyten) 
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på internett 
THEPATRIN 
http://www.geocities.com/Paris/SI21 

PatTIn erveitegn som Rroma la ut for å infonnere 
andre reisende om reiserute og lignende. Pattin 
betyr også blad, på trær eller i bøker. 

p n 
The PatTin vier seg til informasjon om Rromas kultur og historie. Siden er lekkert designet og 
oversiktlig organisert. Du finner oversiktskart over Rromas vandringer gjennom verden, artikler 
om musikk, kultur, tro og historie. Du finner blant annet mye materiale om Porraimos (Holo
caust). Andre artikler tar for seg hvordan Rroma er blitt forfulgt gjennom tidene. En finner 
tilogmed en egen' artikkel om Norge. For de som er nysgjerrige på språket, finnes en liten 
romani-engelsk ordliste. The Patrin har mange interessante linker og er etter vårt syn det beste 
utgangspunktet for å finne nye nettsteder om og for Rroma. The Patrin har også en egen (j; 
mailingliste, hvor du kan få mye nyttig informasjon. 

RROMA YEKHlPE-ROMANIUNI1Y 
http: //www.rroma.com 

Dette er siden til den internasjonale Romani 
unionen. Du finner informasjon om 
organisasjonens virksomhet og tips om bøker 
av interesse. Her kan du også lese riyhetsbrevet 
Buhazi. Mesteparten av aktiviteten foregår 
imidlertid på Romnet. en maiIingliste med mange 
interessante nyh eter ' og disku sjoner. 
Monitorredaksjonen har stor nytte av denne listen i det redaksjonelle arbeidet. 

A TEACHERS GUIDE TO THE 

HOLOCAUST 
http://fci 1. coedu. usf. edu/ho I ocaustl 

Denne siden omhandler ikke bare Rroma, men" 
nær sagt alt du behøver å vite om redslene i det 
tredje rikes konsentrasjonsleire. Siden er, som 
tittelen sier, en lærerveiledning for undervisning 

A TEACHER'S GUIDE TO THE 

HOLOCAUST 

i emnet. Den er for det første lekkert laget og for det andre usedvanlig logisk og oversiktli~?~ 
oppbygget. Alle artikler har krysshenvisninger som med enkle ikoner opplyser om det er..fll 
tilleggsinfonnasjon. bilder el ler kunst man klikker seg frem til. Siden er dessuten enormt innholdsrik. 
Den skal også ha plusskarakter fordi den ikke bare fremstiller Jøder og Rroma som passive ofre, 
men også synliggjør den motstanden som eksisterte i og utenfor konsentrasjons- og dødsleirene. 
Siden har en egen avdeling med fangekunst, en samling usedvanlig sterke og gripende bilder. 

LEVANDE mSTORIA 
http://www.levandehis tori a.org 

Nazismens fremvekst og det faktum at 
11 % av svenske skolee lever betviler at 

levande historia 

Holocaust overhodet fant sted, er bakgrunnen for at den svenske regjeringen har lagt ut denne 
siden. Samtidig har alle skoleelever tatt utdelt et hefte med samme tittel. Siden presenterer en lang 
rekke beretninger fra Holocaust-overlevende og henvender seg til ungdom på en svært direkte 
måte. Den klarer også å presentere Rroma på en respektfull måte - Uten å romantisere eller 
ynkeliggjøre. Et godt eksempel til etterfølgelse for våre egne myndigheter. 
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Kris • 
I Nordland 

Den Nordlandbaserade vit makt-musikriirelsen har den senaste tiden blivit 
alltmer desperat. I Nordlands senaste Internetbrev har slagordet »Di kan 
aldrig tysta oss« bytts ut mot ett vadjande; »Iåt dem aldrig tysta oss!« 
Bakgrunden ar bland annat att polisens bestamda agerande i samband med 
de senaste månadernas vit makt-konserter skap at stora ekonomiska prob
lem fOr Nordland. 

Poli st ill s laget mot Norlands nyårskonsert 
fortsatter att ge effekter. Trats all konspirativ 
rctorik om })ZOG-poliser« hade Nordlands ledare 
aldrig på allvar raknat med att polisen faktiskt 
skulle utnyttja alla sina befogenheter och slå till 
på det sått som skedde. Gripandet av de 314 
konscrtbesokama vid konserten i Brottby kom 

J ern en total kalldusch. Handelsen har aven fått 
en rent avskrackande effekt. Flera av de gripna 
lovade hogljutt att det var sisla gången de bes6kte 
en vit makt-konsert . 

Den sjunde mars var det tankt att annu en konsert 
"",lkulle aga mm. Det blev den tredje konserten i 

rad som stoppades. Polisen hade annu en gång 
avs lojat nazisternas lokal som hyrts under falska 
forespeglingar. 

Nord lands internetbrev forsokte sJala over 
misslyckandet och konstaterade summariskt att 
de 75 konsertbesokarna istallet fick en »trevlig 
kv~i11 på en restaurang«, trots den uteblivna 
konserten. 

I mars medde lade den amerikanska CD
till verkaren Cinram att foretaget stoppat all 
produktion av CD-skivor åt Nordland. F6retaget 
har dessutom fOrstort flera tusen vit makt-skivor 
som vantade på leverans. 

Nordland har ti ll slut tvingats be sina lasare om 
hj a lp med pengar for att tacka 
budgetunderskottet. I samma veva men ar 
Nordland att de har hem liga planer på en 
»storoffens iv« under t 998. Utan att avsloja 
planema ber de om 300 000 kronor som en grund 
till en »)flY fonn av masskommWlikation som inte 
anvants tidigare av grupperingar på vår politiska 
kant«. Pengarna som satts in ska oronmarkas 
»fOr den kommande storoffensiven«. Vad denna 
»storoffensiv« i verkligheten innebar, återstår att 
se. 

EXPO 

(Annonse) 

Ungdomsutveksling 
E tår i· T Y ski and 

(September 98 . August 99) 

Mitarbeit in der Gedenkstiitte/Museum des ehmaligen 
Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin. 

iibersetzungen von Archivmaterial und Fiihrungen fiir die 
Besuchsgruppen aus Norwegen und Skandinavien. 

Vora ussetzungen: Deutschkenntnisse, GeschiCh tsinteresse, 
Alter: 20-26 Jahre 

Geboten Wird: Verpflegungs- und Taschengeld, freie Wohnung in 
Berlin, Krankenversicherung, Reisekosten von und nach Norwlel!e.n. 

begleitende durc,h ASF 
Eigenbeitrag: kr. 4000,-
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Dubbeltbaksla 
Den 3 januari blev en mork dag ror 
den svenska vit makt-musikrorelsens 
flaggskepp Nordland. 

Efter att ha legat tamligen lågt under 1997 - fullt 
upptagna med att varja sig från åtal feir hets mot 
folkgrupp och den hårda intema konflikten med 
konkurrenterna inom Combat 18 - var 
nyårskonserten tankt som avs tamp for en rad 
kommande konserter under året. Det slutade i 
katastrof ror den nazisti ska musikscenen. 314 
nynazister greps fOr vå ldsamt upplopp och hets 
mot folkgrupp. Det ar det st5rsta massgripandet 
i svensk kriminalhistoria. 

Bland de gripna fanns medlemmarna i det 
amerikanska bandet Max Res isl, samt flera 
personer från Tyskland och Norge. 

Bråket uppstod nar bandet Max Resist fu1trade 
scenen och borj ade gora H itlerhål sningar. 
Polisbefålen beordradc att de skulle gripas fOr 
hets mot folkgrupp, vilkct ut16ste ett regelratt 
s lagsmål dar polisen fick tillkalla hundar for att 
driva tillbaka de trehundra nazi sterna. 

A VVISADES pA FLYGPLATSEN 

For att reparera skadorna anno nserade 
Nord landvan liga Blod & Ara i Sodetalje en 
stodkonsert fOr de gripna den 3 1 januari. Aven 
den slutade i fiasko. Poli sen var tOrberedd och 
samtliga inbokade lokaler som nazistema hyrt 
under falska fOrespe lingar .bade avslojats. 
Dessutom kom dragplåstret från England, 
nazi bandet Brutal Attack, inte langre an till 
flygplatsen innan de skiekades hem igen. Polisen 
tog deras medhavda CD-skivor som forevandning 

fOr att misstanka att de amnade begå brott - hets 
mot folkgrupp - i Sverige. 

I beredskap fanns under kvall en långt fler an de 
120 poli ser som ingrep i sa mband med 
nyårskonserten. Polisens taktik var att stora 
nazistema redan vid motesplatsema dar tillresta 
konsertbesakare utsattes fOr standiga visitationer. 
Så småningom gav Blod & Åra upp oeh installde 
konserten. 

Några storre bråk utbrot aldrig den 3 1 januari. 
Bland de få som greps fanns tillresta nonmann 
som kommit for att lyssna på det norska vi t 
makt-bandet Norhat. I brist på konsert slod do/ ti' 
sonder en restaurang. ~ 

STALLNINGSKRIG 

Polisens hårdnade attityd har i princip utlost ett 
sta. llningskrig mellan Stockholmspolisen oeh 
nazistrorelsen. Det finns flera orsaker till detta~ 

Efter Cl8 .van liga Nationalsocialistisk Fronts 
(NSF) antijudiska demonstration i Stockholm 
infOr Kristallnatten den 8. november riktades 
massiv kritik mot polisen for pass ivitet. Polisen 
agerade huvudsakligen skyddsvakt fOr nazistema 
oeh de enda ing ri panden som gjordes var mot 
ant ifasc ister. Senare på kvall e n attaekerade 
nazister en klubb fOr homosexuella j Stockholm. 

Knappt hade kritiken mot polisens obefintliga 
agerande ebbat ut forran en vit makt-konsert 
genomfordes på en restaurang i centrala Stock
holm. Lokalen hade hyrts utan att antyda vad 
fOr slags konsert det handlade om. Når ågaren 
insåg vad det va r fOr gaster det handlade om 
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9 for vit 
kontaktade han polisen, som dock uppmanade 
agaTen att låta konserten hållas. 

Sedan dess har den nybildade nazigruppen NS
Stockholm riktat hot mot fled kanda personer, 
dåribland polisens presstalesman Claes Cassel. 
Hoten omfattar bland an nat fotografier på en 
maskerad pistolbevapnad nazist utanfOr Cassels 
hem. Två unga nazister, Gustav Hogkil , 17, oeh 
Stefan Adersson, 19, har gripits får hoten. 

SKYDDSVAKT 

Polisens agerande den senaste tiden ar dock en 
vålkommen forandring. Under flera år har den 
nazistiska musikindustrin, inte minst Nord land, 

jaft fri tt spelrum och i vissa fall har polisens 
agerande nannast inneburit att naz ister skyddats 
istållet fOr att åta las fOr hets mot fo lkgrupp. 

Det mest kanda exemplet var i samband med en 
,it makt~konsert i febmari 1996 dar Nordland 

·-hyrt Folkets Hus i centrala Esk ilstuna for en 
spelning med både svenska och utHindska band. 
Konserten som drog unge rar 700 nazister både 
från Sverige och utlandet blev Sveriges storsta 
vit makt~konsert. Polisen s log en jamring runt 
konserto mrådet och bakom po li sens ryggar 
skanderade hundratals nazister slagord som ekade 
genom centrala Eskilstuna. 

Kritiken lat inte vanta på sig och polisen tvingades 
forneka att de hade upprattat e n " nazist isk 
frizon" i samband med konserten . 

Situationen blev inte battre av att den sanunanfoll 
med en uppmårksammad utvisning aven kurdisk 
fam ilj. Att polisen skyddar nazister och utvisar 
invandrare såg helt enkelt inte bra ut. 

~KONO"'l1SK FORLUST 
--" . 

De gångna två åren har myndlgheterna haft en 
ambivalent insHil lning till att gripa nazister for 
hets mOl fo lkgmpp. I samband med en konsert 
utanfOr Linkoping 1996 gjordes dock ett tappert 
<'orsok. 

y 

Redan vid nazis temas uppsamlingsplats en bit 
innan sjålva konsertområdet greps fy ra naz ister 
fOr att ha burit symboler som klassas som hets 
mot folkgmpp. Senare greps ytterl igare ett tiotal 
personer inne i sj alva konsertIoka ien fOr att ha 
ropat Sieg Hei l. Polisens bestamda agerande gav 
en forespeg ling att myndighetema hade tankt ta 
i tu med nazistrore Isen. 

Just nu pågår ett stållningskrig mellan polis oeh 
nazister. Nordland och Blod & Åra har utlovat 
ytterligare konserter, men samtidigt klarar in te 
v it makt~rore l sen hur många avbrutna oeh 
inståll da ko nserter som he ls t. Notan fOr 
nyårskonserten slutade på minus 200 000 kr och 
fiaskot i slutet av januari på omkring 100 000. 

David Lagerlof/Expo 
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I skuggan av Blucher: 

BREVBOMBARE OCH TERRORISTER 

~ Eri~ Bliicher h~.r Binge hållt en låg profil.och har inte agerat offentligt på många år. Hans image har 
~ vant att framtrada som en småhandiare I postorderbranschen som numera struntar i politi ken. Han 

har ofta, aven inom nazirorelsen, klassats som en ren profitor på nazimusik. Nar Niclas LOfdahl 
haktades misstankt bland annat fOr att ha skickat en brevbomb till justitieminister Laila Freivalds startade en 
utredning som kom att visa på motsatsen. 

Bliicher tillsammans med sin dans ka 
afTårskollega Marce l Schilf tycks snarast 
vara den korsvag dar bombtcITorister mots 
eeh kontakter knyt5. 

Från BlUeher oeh Schi lf går trådarna ut lill 
danska, osterrikiska eeh svenska nynazister 
med bomber som speciali tc t. 
Polisutredningen visar att BlUcher kandc till 
att brevbomben till Freivalds skulle skickas. 

ARISKA BROORASKAPET 

Brevbomben till Sveriges justitieminister 
skickades av Nic las L6fdahl , ledare fOr 
fånge lseorgan isat ionen Ariska Brodra
skapet. 

Ariska Brodraskapet bi ldades av Lofdahl 
tillsammans med Daniel Hansson, Sonny 
Brandt eeh Bjom Nord. Grundam a bestod 
av några av Sveriges varsta nazibrottsl ingar, 
dåribland en av John Hrons mordare. 

Den engelska terroristgruppen Combat 18 Er i k Bl ii c her 
har varit brOdraskapets naturliga allierade 
eftersom huvudkonkurrenten Nordland tog 
avstånd från mordet på John Hron. Nie las 
Lofdahl har brevvaxlade med C ISs forra ledare, 
Charlie Sargent, redan 1995. 

Ariska Brodraskapet har flera målsåttningar. En 
ar att fungera som fångelseorganisation fOr så 
kallade ~~krigsfångar«, det vill såga nazister som 
blivit fångslade fOr brott. I Ariska Brodraskapets 
fall handlar det om aktiv ister som ofta domts for 
grov misshandel, mordbrand oeh mord. 

I praktiken behover brottet inte har en klar 
politiskt elle r rasistisk prågel for att 
organisalionen ska aeeeptera en få nge som 
medlem. Nar polisens forhorsledare frågar hur 
Ariska Brooraskapet kan ta på. sig att man har en 
medlem som utfort två grova rån får han som 
svar att »det ar ju allting som ar mot samhållet, 
ernot alla andra, det ar ju mot ZOG«. 

Det ar doek inte bara fångar som kan bli 
rnedlemmar i AB. Ave n ~~ p å litliga« 
bundsforva nte r utanfOr murarna kan 
rekommenderas aven medlem oeh på så satt tas 
upp i organisationen. 

Ett annal mål med Ariska Brodraskapet, uppger 
LOfdahl, ar att helt enkelt begå brott. Hans egen 

18 

må lsattn ing ar att organisationen ska utTora 
politiska attentat. Kontal..1:erna leder diirfor till 
terrori ster i den intemationella naziroreisen. 

BLUCHER, ÅNDERLE DCll TOMSITS 

Erik BlGeher med Ragnaroek Reeords oeh Marcel 
Sehilfmed NS88 och NS-Reeords har sedan lange 
arbetat tillsammans i det numera nerlagda Club 
Valhalla. Valhalla fungerade som 
inspelningsstudio, konsertlokal och gornstålle fOr 
efterlysta terrorister, dåribland osterrikarna 
Wolgang Tomsits och Christian Anderte. Tornsits 
och Anderle efterlystes 1995 av Interpol fOr 
delaktighet i en serie brevbombsattentat dar bland 
andra Wiens borgmastare H e lmuth Z ilk 
skadades. Vi d ett annat uppmarksammat 
bombdåd i samma serie dodades fyra zigenare. 

Under flykten sakte sig Anderle och Tomsits till 
Sverige och Club Valhalla. 

De båda osterrikiska terroristema arbetade dar 
med att bland annat designa omslag till CD-skivor 
fOr Ragnarock Records. De återvande till 
Osterrike 1996 dar Tomsits greps (och domdes 
till fyra års fangeise). Anderle Iyckades undgå 
polisen och efterlystes av Interpol. Han 
återvande då ti\\ Sverige dar han gomdes i 

krctsama kring Ragnarock Records. 

J' "" 
Fram till slutet av 1996 var han bosatt .\<' 

Landskrona. Han hyrde e n lagenhet av Per 
Jonsson, cn av BlGchcrs kompanjoner på 
Ragnarock Records. 

LOFDAHL, FREIVALDSBOMBEN DC" BLUCHERf J 
I trapp huset bredvid Anderle bodde NiclaS"-'" 
Lofdahls flickvan ~~Maria M«. Hon arbetadc med 
att packa CD-ski vor åt Ragnarock Reeords. 
Arbctct utforde hon i sin lagenhet iLandskrona. 
Hon påstår att hon har liimnat nazirorelsen se
dan dess. 

Nar Anderte skaffade mobiltele fon Torbjod 
]onsson honom att ta ernot telefomakningama i 
hans lagenhet. Istallet vånde sig Anderte till 
Maria, som gick med på att ta emot 
telefonrakningama på sin adress. 

Det var i Marias lagenhet som LOfdahl tillverkadc 
brevbomben till Laila Freivalds under en permis
sion den 19 mars 1997. Det var en dag med 
fullteeknat scherna fOr Lofdahl. 

Tidigare på dagen intervjuades han av bl a Marcel 
Schilf och Marko JarvInen for en 

monitor nr.2 1998 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



BREVBOMBNINGAR VANLIGARE 
Brevbombningar har blivit ett allt vanligare 
fenomen bland nynazister. Detta får antas 
hånga samman dels med den ideologiska 
utvecklingen, dels med det enkla faktum 
att det sedan 1980-talet fullkomligt vimlat 
av bombmanualer och praktiska 
terroristhandbocker i kretsarna. Sverige ar 
ingen undantag. 

* I januari 1994 fick en medlem i vanstcrgruppen 
Offensiven brevbomb kamounerad till en 
videokasset. • Kort dårefter fiek en medlem i en 

propaganda video ~ Kriegsberichter - från NS88. 
Inspe1ningen agde rurn i Marias lagenhet. Vid 
inspelningen deltog aven Han s Himmler 

tettersson från Ragnarock och Johan Billing från 
~ Ariska Brodraskapet. Den sistnamnde ar en av 

de fyra skirmskallar som som var narvarande v id 
mordet på John HreD. 

l)enare under dagen kom aven Erik Bliicher på 
'esok till Uigenheten for att halsa på Lofdahl. 
Under samtalet med Bliicher vi sade Lofdahl 
kuvertet med brevbomben. Bliicher - som troligen 
kunnat Hisa adressen - skriker att han »inte vill 
veta något«. 

Bliichers attityd att han ))inte vill veta« något 
om den terrorism som hans politiska vanner ar 
inblandade i, ar ett monster som går tillbaka till 
I 970-talet då han ledde partiet Norsk Front. 

Nar partimedlem men Petter Kristian Kyvik 
kastade en bomb mot ett fOrsta maj-tåg var 
Bliicher e n av de personer som greps som 
misstankrt fOr inblandning i attentatet. Två dagar 
fore attentatet hade Bliicher och Kyvik tråffats 
for att planera aktionerna på I maj . Kyvik 
erkande senare fOr polisen att han vid detta mote 
lade namnt att han hade dynamit och att BlUcher 
~nte kommenterat detta på något satt. Blilcher 

havdade å sin sida att det som diskuterades var 
))vanligt bråk«. 

NAKABA, SCHILF OCH LOFDAHL 

• polisforhoren uppger Lofdahl att hans 
inspirationskalla vid bombtillverkningen var den 
bombkampanj Christ ian A nderle de ltog i. 
Lofdahl uppger att han få tt sin kunskap om 
brevbombstillverkning fn'l.n tre hål): 

Från en utbildning som agde rum på 
skinnskallelokalen i Goteborg, från en medlem i 
en MC-klubb - troligen Brodraskapet MC, dar 
Lofdahl en lid var prospect - och från Marchel 
Schilfs kumpan Thomas Derry Nakaba i 
Danmark. 

I polisfOrhoren erkanner LOfdahl att han kanner 
den dan ske brevbombaren Thomas Derry 
Nakaba. Kontakten etablerades genom Blilchers 
kompanjon, Mareel Sehilf, som var mycket 
angel.agen att Lofdahl under en pennission från 
fångelset skulle folja med lill Danmark och triiffa 
Nakaba. Lofdahl och Nakaba traffades i januari 
1997. Under motet visade Nakaba bland annal 
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antifascistisk anarkistgrupp en liknande bomb. 
* 15 januari 1996 fick en kvinna i Hofors ett 
paket från )Ångc lholms kommun<(. Paketct 
innehOll en brevbomb som detonerade och skadade 
heime i armen. K vmnan var ej kand i antirasistiska 
kretsar men arbetade som invandrarHirare. * 16 
januari 1996 detonerade en liknande bomb med 
avsandaren »Liber fOrlag« hos en irakisk invandrare 
i Boden. Han fick liiltare skador. 

Gemensamt for dessa och andra exempel ar att 
bomberna poststamplats i Malmoregionen och 
kopplas lill nynazisliska grupper. Belagg fOr detta 

Thomas De ny Nakaba 

hur man konstruerar brevbomber kamounerade 
till videokasetter. Nakaba ville att Lofdahl skulle 
posta ett anta! brevbomber från Sverige, men 
Lofdahl avbOjde eftersom han hade )}Cgna planer«, 
dvs brcvbomben till Laila Freivalds. 

Några dagar efler matet med Uifdahl åkle Nakaba 
till Sverige och postade tre brevbomber 
adresserade till England. Ett dygn senare greps 
Nakaba, och skjuter då en polisman i hoften. 

Vid riinegången mol Nakaba erkiinner han att 
bombkampanjerna beordrClts nv ledningen for 
engelska Combat 18. 

ARISKA BRODRASKAPET OCR VIKING ORDER 

Bliicher stoder Ariska Brodraskapet på fIera satt: 

Hans foretag Ragnarock trycker Ariska 
Brodraskapets tiding grati s. Lofdahllevererade 
sidoma, Marchel Schilf ordnade kopieringen, och 
Maria haftade ihop sidoma hemma i lagenheten i 
Landskrona. 

Ragnarock ger också en ekonomiskt stod till 
Ariska Brodraskapets })krigsfångar«; daribland 
gratis CD-skivor med vit makt-musik och pengar. 
Bland annat har fOretaget skickat, mindre summor 
på 200-500 kronor till Sonny Brandt, Bjam Nord 

framkom fikst i januari 1997 då dansk och svensk 
polis kunde folja den danske nynazisten Thomas 
Derry Nakaba, då han åkte over lill Limhamn 
och poslade tre brevbomber till England. Forhor 
med Nakaba, liksom med den svenske 
brevbombaren Nic1as LOfdahl, har geit polisen 
en betydligt battre bild av vi lka som ligger bakom 
bombterrorn. 

Niclas Lofdah l uppger i polisforhor att han 
kanner till vilka som sant flera av dessa bomber; 
de ingår alltså i samma krets. 

och Jo han Billing, samtliga grova 
våldsbrottslingar. LOfdahl sjalv har fått 
100 CD-ski vor från Ragnarock. Gåvan 
var yard ca 5 000 kr i fOrsaljningvarde i 
fångelset. 

Ragnarock ger ut tidningcn Viking Order, 
vars ideologiska retorik sammanfaller med 
C 18. Det senaste numret av Viking Ordcr 
innehåller ett långt angrepp på Laila 
Freiva lds. Bitvis upprepar Viking Order 
samma saker som Niclas Lofdahl sager i 
polisforhoren om motivet till att sanda 
brevbomben till henne. 

Artikeln ar en blandning av antisemitiska 
konspirationsteorier och angrepp på 
demokratiska samhiH let. Laila Freivalds 
beskrivs som ledaren fOr svenska 
»)STASI« 

NS88, R'GNAROCK OCH el8 
Att e tt flertal bombte rrori ste r har 
kopplingar till BlUcher och Sehilf ska 
sattas irelation till att de båda har starka 

kopplingar till e18. 

C 18 har som bekant planer på att flytta sin 
verksamhet till någon av de skandinaviska 
landerna. En o rsak ar att C l 8 fruktar att de 
engclska myndighetema, sedan Labour vann 
vaiet, på allvar ska ta i tu med rasismen, bland 
annat C 18s musikforetag ISD-Records . 

Under sommaren 1997 hade Cl8 en aktivist, 
Derek »)Del« O'Conner bosatt i Sverige fOr att 
sondera terrangen. I England ar O'Cmmer domd 
til! två års fångelse fOr inbrott oeh planerad 
misshandel. l Sverige gjorde han sig skyldig till 
en misshandel i Hels ingborg och domdes l 

december till åtta månaders fångelse. 

Med vid mi sshandeln var den finlandske 
medborgaren Marko Jarvinen, som vid samma 
rattegång domdes till dagsboter fOr brott mot 
vapenlagen. Jarvinen ar nara kopplad till Schilf 
och BlUcher, bland annat som producent av 
videoserien Kreigsberichter. Samma dag som 
LOfdahl tillverkade brevbomben till Freivalds 
intervjuades han av Jarvineo. 

David MagnllssolllExpo 
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~org Haider: -
På det østerrikske liberale partiet, FPOs, landsmøte i 1986 gjennomførte 
lederen av lokalavdelingen i Karnten et kupp. Hans navn var Jiirg Haider. 
Bildene etter dette kuppet minnet mer om junta-tilstander enn et parti 
med demokratiske verdier. 

Partiet kvittet seg raskt med s ine liberale verdier. 
Mange av de gamle lokallederne ble byttet ut 
med nye. Hele partiapparatet skiftet mening. Det 
liberale partiet endret seg til et ekstremt nasjonalt 
parti. Partiets nye fører, 10rg Haider, kom med 
mange utsagn som fikk mediaoppmerksomhet. 
Han kalle for eksempel den østerrikske republikk 
et "ideologisk misfoster". I 1991 talte han for 
lokalringet i delstaten Kamten om den "ordentlige 
sysselsettingspolitikken" i "det tredje. riket". 

ØSTERRIKERE FØRST 

I Januar 1993 lanserte han en kampanje som 
skulle ta mye oppmerksomhet. "Volksbegehren 
0sterreicher zuerst"- Folkebevegelse for 
østerrikere først. I regi av Haider organiserte FP6 
en underskriftskampanje som skulle synliggjøre 
et massivt folkelig ønske om hjemsendelsen av 

Jorg Haider: FPOs parti fører 

utlendinger, og forskjellsbehandling av østerrikere 
og utlendinger. Det første målet var å samle 1,5 
millioner underskrifter. Dette målet ble snart 
oppgitt ette rsom aksjonen møtte massiv 
motstand. Flere kjente personligheter samlet seg 
i grupper og initiativer for å motarbeide 
underskriftskampanjen. Ettersom motstanden 
mot kampanjen, og med det også mot Haider
FPO, vokste, senket Haider målsettingen tii l 
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million , så 750000, og så ned til 50 0000 
underskrifter. Det endte med 417000 
underskrifter. Men Haider tok ikke dette som 
noe nederlag. Han fort sa tte sin offentlige 
kampanje . Han utviklet det tidligere liberale 
partiet til et høy reekstremt populistisk parti. 

Før Haiders overtagelse av partiet hadde partiet 
vært i en koali sjon med de regjerende 
sosialdemokratene. Men disse trakk seg fort 
tilbake fra dette, ettersom FPOs politikk utviklet 
seg i ekstrem retning. FPO sin holdning til et 
østerriksk EU-medlemskap ski ftet mange ganger. 
Det virket som de ikke kunne bestemme seg. Etter 
hvert utviklet de a llikevel en holdning mot EU. 

Dette er ett av områdene hvor FPO skiller seg fra 
det norske FrP. 

FPO spillte også i kampen mot et mulig EU
medlemskap på det rasisti ske kortet. Noe man 
ikke kunne gjøre i FrPettersom .man her var for 
medlemsskap, til tross for at mange FrP velgere 
var motstandere. 

VALG 94 
I valget 1994 sto FPO fram som det mest 
suksessrike høyrepopulistiske partiet i Europa. 

utenriks 

I mars 1994 var Haider førstekandidat på listene 
for delstaten Karnten. Undersøkelser viste at 
Haider var medienes yndling. Han medvirket i 
13 forskjellige TV sendinger, mens kansleren _ 
derimot kun deltok i to. Fra andre partier hørt -
man generelt lite. Noen politiske analytikere har 
i ettertid gitt media noe av skylden for Haiders 
popularitet. Da se r man bort i fra at partiets 
svætt gode økonomi satte dem i stand til å drive 
en storstilt valgkamp. Hvor pengene nøyakti . 
kommer fra er det ingen som kan si med hundr c 
prosent sik kerhet. Man vet bl. a. at 
tran sportfirmaet Haas st ill er helikoptre til 
Haiders disposisjon i valgkamper. Ved hjelp av 
disse greier Haider å tilhengere og velgere 
inntrykk aven helt ny form for politikk. 
Valgkampaksjonene organiseres som store 
jippoer med Haider selv som høydepunktet når 
han ankommer i helikopter Han gir folk det de 
vil høre og de lar seg overvelde av den 
kari smatiske føreren. l mars 1994 uttalte FPa 
velgere seg, i en undersøkelse, om sine grunner 
for å stemme på partiet. 

79% sa atde var misfornøyd med den daværende 
regj er ingen. 63% sa at de var redde for 
" innvandrerbølgen ". 68% sa at de stemte·partiet 
p.g.a. Haider som person. FPO fikk ca. 25% av 
alle stemmer. Og med det en voldsom fremgan v' 
Det store målet var imidlertid 1998. 

Helt siden Haider overtok makten i partiet har 
1998 vært året hvor drømmen om regjeringsmal..1: 
skal oppfylles. 

Samtidig skal den Ill. østerrikske republikk 
utropes. Assosiasjonene til Hitlers tredje rike er 
klare. 

ET EKSTREMISTISK PARTI 

Flere utsagn og offisielle partistandpunkter har 
både overrasket og forskrekket mange. Den 
tidligere sjefsideologen Andreas M61zer har 
uttalt at: FPO bekjenner seg ti l "den tyske ætt 
og kultur" . 

Men den som virkelig styrer både linje og politikk 
er Jorg Haide.r. En av de første tingene han sørget 
for etter sin maktovertagelse var å sentrere 
partiapparatet rundt seg selv. Han sørget for at 
han skulle være den absolutte makten i partiet. 
Han an- og avsatte partifunksjonær i et utrolig 
tempo. På denne måten produserte Haider en 
frykt innad i partiet. Partimedlemmer og 

monitor nr.2 1998 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



funksjonærer tør ikke lenger å motsi Haider som 
Parteiflihrer (hans offisielle stilling). Både p.g.a. 
frykt for den politiske karrieren, men også for 
jobben. Haiders nettverk strekker seg også utover 
partiet og inn i forskjellige bedrifter. 

"Vi skal fjerne den svarte og 
røde pesten med blåsyre når 
vi kommer til makten" 

Jarg Haider 

Dr. Helmut Krones, som er en tidligere FPO topp, 
kandidat, sa se lv til avisen "Die Furehe" i 1992: 

~viS det er slik at en person flkserer hele partiet 
rundt seg selv og det igjen fører ti l at partiet så 
ikke lenger tør, ikke lenger tar lov til å si noe mer, 
da blir det farlig, da er det farlig." En tidligere 
personlig venn av Jorg Haider og funksjonær i 
partiet, Helmut Peter, sa til Der Standard i 1993: 
"Haider tåler bare ja-siere." 

Andre beskrev til sta ndene i FPO med 
"partidiktatur" og som et "Ftihrer"- parti. Haider 
beskriver seg og sin linje i et intervju i avisen 
"Basta" i 199 1: " Den som ikke følger den 
politiske linjen må gå. Der må man være hard." 

Litt senere bekreftet han sin harde linje i Die 
Presse: "Den som ikke står bak meg og min linje, 
får finne seg et annet part i.". Det var nettopp 
hans linje som sørget for at mange av de liberale 

I~øyen i partiet forsvant. Noe som Haider ikke 
~ant grunn til å fortvile over. 

Nasjonalismen ble integrert i partiprogrammet. I 
1990 krevde Haider bl.a. en gnmnlovsendring. 
~oven forb yr en ny "A nschluB" mel lom 
Wsterrike og Tyskland. Haider mente at denne 
- loven skulle fjernes ettersom den forstyrret 

Østerrikes "suverenitet". Man bør også bemerke 
at den nazisti ske avisen "Halt" kom med akkurat 
det samme kravet omtrent samtidig. Et år senere 
understreket Haider sin holdning ved at han 
oppfordret regjeringen til å trekke tilbake 
grunnloven, som markerte opprettelsen av det 
uavhengige Østerrike i 1955. Både sjefsideologen 
Molzer og parti fører Haide r uttalte at 
gjenforeningen mellom ø st og Vest-Tyskland kun 
va r en l iten gjenforening for Tyskland. 
Spørsmålet blir da hva de legger i en virkelig tysk 
gjenforening. I partipr~grammet fremhever FPO 
også kvinneidealet sitt, som ligner påfallende på 
det nasjonalsosialistiske. Kvinnen skal belønnes 
for å føde mange mange barn og for sin innsats 
i husholdningen. 

01 01 Haider virkelig er østerriksk patriot, noe han 
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liker å fremstille seg som, er vel heller tvil somt. 
Når man selv bekjenner seg ti l den tyske ætt og 
kultur, kaller den østerrikske republikk et 
ideologisk misfoster og omtaler motstands
kjempere som fa lt i kampen mot Hitler-Tyskland 
for "statsfiender og landssvikere", er det ikke 
helt enkelt å øyne patriotismen, i det minste ikke 
den østrerrikske ... 

I 1996 talte Haider ved en sammenkomst for 
tidligere SS-menn. Han snakket om "vår åndelige 
overlegenhet". På denne måten snakket han både 
om FPO og SS. Haider har flere ganger stått fram 
med meninger som snarere rettferdiggjør NS 
politikken enn å forsvare Østerrikes suverenitet. 

På begynnelsen av 90-tallet uttalte Haider at: 
"Vi skal fjerne den svarte og røde pesten med 
blåsyre når vi kommer til makten." 

I 1985 vakte Haider, i et intervju med avisen 
Profil, berettiget oppmerksomhet: 

Profil: Var NS diktaturet et som alle andre? 
Haider: Jeg tror ikke vi bør dele totalitære 
systemer i forskjellige grader. De er 
generelt ikke det riktige systemet. 
Profil: Det nazistiske diktaturet var altså 
ikke forskjellig fra andre totalitære 
systemer? 
Haider: Det er ikke min oppgave å finne ut 
om diktaturer er mindre humane det ene 
stedet enn det andre. 
Litt senere sa han: For meg fantes det en 
tid der det kom til krigerske strider. Våre 
fedre var forviklet i denne. Og til samme 
tid skjedde det visse ting i NS-systemet 
som er totalt uakseptable. Disse var aldri 
min familie del av. 
Profil: Hørte jeg riktig "visse ting". Hvilke 
"visse ting" mener de? 
Haider: Jo, det var aktiviteter og aksjoner 
mot visse grupper, disse aksjoner var et 
brudd mot menneskerettighetene. 
Profil: Har de vansker med å snakke om 
gasskammer og massemord? 
Haider: H vis de vil, så var det massemord 
da. 

FlENDEBJLDER 

Konstruk sjonen av fiendebilder og 
sammensvergelses-teorie r hører til i det 
høyreekstreme politiske landskapet. Man må 
alltid finne noen som man kan gi skylden 
nasjonens problemer. FPO har funnet seg en del 
slike motstandere og fiender, og mot disse fyrer 
Haider lystig løs. Historien er full av eksempler 
på at ve rbale hat-ytringer føl ges av vo ld. 

Sammenhengen mellom hatpropagandaen og 
volden oppsummerer den tidligere Haider 
støttespilleren , Heide Schmidt, slik : "Aret 
begynte med fo lkebevegelsen og endte med 
voldshandlinger." 

HovedmotstanderenlFienden er de såkalte "gamle 
partier", med det menes de makthavende partier. 
Dette begrepet bruker også de høyreekstreme 
parti ene Deusche Volksunion (nVU) og 
Republikanerne i nabolandet Tyskland. De 
spiller folkegrupper ut mot hverandre ved å 
påpeke hvor bra minoritetene har det. En kjent 
men dessverre meget vellykket politisk metode. 
Noe av det mest rystende er at visse FPO 
medlemmer snakker offisielt om at det er "plass 
til Simon Wiesental i Jorgs pipehjørne". 

1998 FPOs AR? 
Lenge har FPO utpekt året 1998 som året hvor 
de skal ta makten. Haider vil se seg selv som 
kansler for den østerrikske Ill. Republikk. Nå 
har det vist seg at støtten til FPO ikke lenger er 
stor nok til at de kan håpe på en maktovertagelse. 
Haider har, som en sekt leder, trukket 
spådommen om årstallet for innføringen av 
tusenårsriket. 

Av Moltitors TysklalldskorespolldetJt. 

Nazi dokumenter en del av FPO politiske 
utdannelse: Foran partisentralen i Kamten fan t 
Monitors medarbeider hefter som 
"Kriegsgefangene" utgitt i NS tiden av den 
nazityske hæren, Wehnnacht. Heftet beskriver 
hvordan· den rikstyske bor~er skal oppføre seg 
ovenfor krigsfanger. 
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Ordet myte er opprinnelig gresk og betegner en fortelling som begrunner 
innholdet aven religion og derfor uttrykker " den evige sannhet". Nazismen 
så seg selv som en ny religion, som ble legitimert gjennom myten om Adolf 
Hitler som Tysklands fører og grunnlegger aven ny verdensorden på rasistisk 
grunnlag. Selv om han førte verden ut i et ragnarok, betraktes han nærmest 
som en gud - eller i det minste en klartseende profet - av nynazistiske og 
revisjonistiske kretser. 

Dette er svært vanskel ig å forstå hvis man bare 
kj enner litt ti l den se lvbesta ltede tyske 
" frelserfiguren" og han s psy kopat iske 
personlighet. Prøv bare å lese litt i hans "Mein 
kampf', som ikke bare er elendig skrevet, men 
også ytterst usammenhengende. 

Al likevel er det nødvendig fo r oss å forholde oss 
ti l ham, ford i det lyktes ham å kaste verden ut i en 
krig, hvis følger kaster lange skygger den dag i 
dag. "Aldri mer Auschwitz", lød paro len 

fortsatte å leve i sin drømmeverden, men traumet ga 
ham nå en fanatisme som ga ham en hypnotisk kraft, 
som virket på de mange som gjeme ville tro på 
ham. Hitler oppnådde mange av sine resultater fordi 
tiden var med ham. Men han gjorde det også for 
han manglet den sansen for medmenneskel ighet som 
vi lle ha satt grenser hos andre. Samtidig virket hans 
til synelatende suksess selvforsterkende på hans eget 
bilde av seg selv som Tyskland s " fre lse r". 
Massemediene - isæT filmen "Triumph des \Vil Jens" 

rra 1934/35 
da den sys tematiske utryddelse n av 
millioner av j øder, homofi le, sigøynere og 
slavere ble kjent av verdensoffentlighcten. 
Men, dessverre later det til , at mennesket 
ikke villære av fortidens blodige erfaringer. 

" Virkelighetens Adolf 
Hitler var en psykopat, 
som burde ba vært tatt 
under tvangsbehandling på 
et psykiatrisk sykebus. " 

sp illte en 
avgjørende rolle i 
denne utviklingen, 
hvor det etterhvert 
bl e s kapt en 
menta l itet so m 

Adolf Hitler var ikke en gud fra det ytre 
rorn., men et menneske av kjøtt og blod. Som ung 
var han stort sett uten kontakt med omverdenen 
og levde i sin egen fantasiverden som særlig bestod 
av Richard Wagners operaer. Han var etter alt å 
dømme en velfungerende autist, som manglet 
evnen til å skille mellom drømmer og virkelighet 
og det fikk katastrofale følger da han ble offer for 
et krigstraume under den første verdenskrig. 
Natten mellom den 13. og 14. oktober mistet han 
synet under et engelsk gassangrep, hvoretter han 
ble transportert ti l Pasewalk. Her mistet han, den 
10. november, synet enda en gang, da han hørte at 
krigen var tapt - og siden da hevdet han at han ved 
denne anledningen hadde blitt pålagt oppgaven, 
av forsynet , med å skape et nytt Tyskland. 

Det finnes også en noe mer jordnær fo rklaring: 
Fra fors kning p å kri gs traume r hos 
Vietnamveteraner vet vi hva som skjer når et slik 
krigstraume oppstår. Bevistheten får et sjokk, 
hvorpå det skj er en slags personlighetsspaltn ing i 
hjernens fo rsøk på å takle en situasjon som 
oppfattes som en trussel mot personens fo rtsatte 
eksistens. Det oppstår et nytt jeg, som består av 
personens tidligere overlevelsesstrategier - og 
denne oppsplitningen i to Jeg'er oppleves som et 
møte med "Gud" eller " forsynet". Slik var også 
t il fe llet med Hitler, hvis nye j eg - det vi kj enner 
som føreren - kom til å bestå av e lementer fra 
hans opplevelser av Wagners operaer. Han 

gjorde forfølgel se. 
terror og krig til både nødvendige og legitime 
handlinger. 

Kulminasjonen kom med den anti semitti ske 
propagandafilmen "Der ewige jude", som på en or 
samme tid skulle beordre og rettfe rdiggjør 
massemordet på Europas jøder. Filmen kan sees på 
som et røntgenbild e av se lve nazi sme ns 
umenneskelige vesen og betraktes fo rtsatt som så 
farlig, at den bare tillates vist når det er en ekspert til 
s ted e som kan dok um entere dens ky ni s k 
manipulasjoner. Selv om filmen nå er 60 år gammel , 
eT den imidlertid fortsatt aktuell.Den kan nemlig 
kjøpes på v ideo gjen nom nynazistiske og 
revisjonisti skc nettverk, hvor den markedsføres som 
noe enhver patriot bør ha i videosamlingen sin. "Der 
ewige jude" er full av den ene påstanden mer hOITibel 
enn den andre - Bla. at Einstein skjulte sitt hat til 
tyskerne bak en "obskur pseudovitenskap" ! - men 
det later øyensynlig ikke til å utgjøre noen fo rskjell 
for dem som hyller Adolf Hitler og hans sinnsyke 
rasisme. 

Myten om d e t tredje r ikets fører som en 
frelserskikkeise er en medieskapt fik sjon, som mest 
av alt dokumenterer faren ved å tro ukritisk på det 
bildet vi få r gjennom mediene. Virkelighetens Adolf 
Hi tler var en psykopat, som burde ha vært tatt un
der tvangsbehandling på et psykiatrisk sykehus, men 
det skjedde dessverre ikke. 
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Niggeren Owens sprinter, 
germanerne stuper sprengt. 
Det blonde stadion undres, 
og føreren mørkner strengt. 

Men tenk da med trøst på alle 
jødiske kvinner og menn 

som sprang for livet i gaten -
dem nådde dere igjen! 

NQrdahl Grieg 
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