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Sammendrag
Denne oppgaven handler om Erik Blüchers politiske ideologi i perioden mellom 1975-1985.
Erik Blücher var tidligere formann for Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) og Norsk
Front/Nasjonalt Folkeparti (NF), og regnes for å være en av de mest sentrale personene i
utbredelsen av nynazistbevegelsen i Norge. I miljøet rundt NF vokste det fram en
nynazistbevegelse som ikke bare regnes for å være den første av betydning i landet, men som
også har vært til inspirasjon for senere nynazist-miljøer og -grupper i Norge.
Gjennom en kvalitativ analyse av partiaviser og annen kildemateriale søker oppgaven å
kartlegge Erik Blüchers ideologiske profil, og plassere han innen den nynazistiske
bevegelsen.
Siden datidens svar på den norske nynazismen i stor grad var sentrert rundt Norsk
Front/Nasjonalt Folkeparti, skal oppgaven sette et søkelys på NFs formann, hans ideologiske
holdninger og utvikling, der denne ideologien videre settes opp mot kjente nynazistiske
kjerneelementer. I tillegg til dette skal Blüchers ideologi plasseres i en bredere kontekst, ved å
sammenligne han opp mot andre kjente aktører fra samtidens norske nynazistmiljø.
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1. Innledning
Denne oppgaven handler om Erik Blüchers ideologiske holdninger i perioden mellom 19751985. Erik Blücher var tidligere formann for Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) og Norsk
Front/Nasjonalt Folkeparti (NF), samt tidligere redaktør av NFs partiaviser Attakk og
Nasjonalisten. NF som organisasjon, stod bak mange radikale ytringer og handlinger, og ble
tidlig stemplet som et nynazistisk parti. Blücher som også fikk samme stempel, tok avstand
fra en slik betegnelse, og mente bestemt at verken partiet hans eller han selv var nynazister,
men heller en nasjonalistisk bevegelse som fremmet det norske folks interesser.
Denne oppgaven trekker frem Erik Blüchers politiske holdninger til demokrati og vold, to
elementer som lettere kan gi innblikk i hans politisk ideologiske retning. Siden Blücher ble
stemplet som nynazist, skal hans ideologi videre ses i forhold til nynazismen, og beskrives
nærmere ved å se på to andre ideologiske personer tilknyttet nynazistmiljøet: Olav Hoaas og
Erik Rune Hansen. Videre skal det ses på Blüchers ideologiske utvikling over tid, fra 1975 til
1985, før det tas en gjennomgang av alle funnene fra oppgaven, for å kunne danne et nyansert
bilde av Blüchers ideologiske profil.

1.1 Problemstillinger
Oppgaven skal være sentrert rundt Erik Blüchers ideologiske holdninger.
For å gi de svarene oppgaven krever, skal Blüchers politiske holdninger ses i lys av
nøkkeltemaer som demokrati og vold, to temaer som vil være med på røpe mye om en
persons ideologi. Oppgavens hovedproblemstilling lyder derfor som følgende:
Hvilke holdninger hadde Erik Blücher til demokrati og vold, og på hvilken måte kan han
anses som nynazist?
Denne problemstillingen er derfor todelt, der Blüchers holdning til demokrati og vold først
skal avklares for å kunne plassere hans ideologiske tilhørighet, før hans ideologi videre skal
ses opp mot kjente nynazistiske kjennetegn.
Demokratiet blir tradisjonelt ansett negativt av nynazistgrupper, så det virker naturlig å se
hvordan Blücher forholdt seg til demokratiet, der oppgaven skal søke svar på følgende
spørsmål: Anså Blücher Norge som et demokratisk land eller ikke? Hva var hans
idealsamfunn, og hvordan ble dette planlagt realisert?
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Når det gjelder vold, er dette også et element nært tilknyttet ekstremistgrupper som for
eksempel nynazister. Derfor skal denne delen av oppgaven utforske hvordan Blücher forholdt
seg til vold, og hvordan han evt. legitimerte bruken av vold. I så fall, mot hvem?
Dette er alle interessante spørsmål som skal besvares i oppgaven, og som skal hjelpe til å
danne et bilde av Blüchers politiske ideologi, før denne skal settes opp mot typiske
kjennetegn innen nynazismen.
Siden Blücher ble omtalt som nynazist, tross hans motsigelser, virker det interessant å se
hvordan han kunne plasseres innen den nynazistiske bevegelsen, og utforske hvordan Blücher
kunne ses som en del av nynazist-miljøet. Siden norsk nynazisme ikke kan ses uten NF eller
Blücher, er det derfor interessant å se hvordan Blücher bidro til å forme den norske
nynazismen.
Dette leder meg til oppgavens andre problemstilling: På hvilken måte ble Blüchers ideologi
utviklet over tid? Her skal utviklingen ses mellom oppgavens tidsavgrensning som er 1975 til
1985, der drøftingen skal ta utgangpunkt i oppgavens funn. Til slutt konkluderes oppgaven
med å oppsummere de viktigste funnene, før oppgavens to problemstillinger og deres
underspørsmål blir besvart.

1.2 Avgrensing
Oppgaven har fått tidsrammen 1975-1985, da dette var tiden Blücher var mest politisk aktiv.
Grunnen for at tidsavgrensningen slutter i 1985, kommer av at Nasjonalistens siste eksemplar
sluttet i 1985, i tillegg til at Blücher offisielt meldte seg ut fra NF samme år. Det skal også
poengteres at Blücher flyttet til Sverige i 1983, og senere tok på seg et nytt alias, noe som gjør
det vanskeligere å kartlegge han etter 1985.
Videre har oppgaven en tematisert avgrensning, da Blücher skal ses i forhold til demokrati,
vold og nynazisme, for å prøve og kartlegge hans politiske og ideologiske holdninger.
En ytterligere avgrensing gjelder håndteringen av kildematerialet, da hovedtyngden blir gjort
på Blüchers egne publikasjoner og ytringer. Ikke bare er det tilstrekkelig med kildemateriale,
men en slik avgrensning føles naturlig ettersom Blücher har ytret at de politiske holdningene
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som ble tilskrevet han i massemedia, var holdninger han aldri hadde hatt.1 Derfor brukes det
primært Blüchers egne ord for å komme til bunns i hvor han stod politisk, og for å best mulig
unngå mistolkninger. Eksterne kilder vil også bli brukt som supplement, for å komme
nærmest mulig sannheten i hvem han var og hva han stod for. Det må her diskuteres om han
uttrykte seg forskjellig i ulike sammenhenger til ulike mottakere, nettopp for å ikke
radikalisere seg selv. Dette kan ses som taktisk tilbakeholdenhet, noe som også skal
diskuteres senere i oppgaven.

1.3 Historisk bakgrunn
Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) ble dannet høsten 1968, og bestod de første årene av
ungdomsredaksjonen i Folk og Land, organet for tidligere NS-medlemmer, samt en voksende
gruppe studenter på Blindern. Organisasjonen markerte seg mot narkotika, mot homofile, mot
innvandring fra Afrika og Asia, mot oppløsning av familien, mot u-hjelpen og mot den nye
kvinnebevegelsen, med mer. Organisasjonen fikk videre støtte fra lektor Olav Hoaas, som
knyttet båndene tilbake til naturen, Quisling og nazismen.2 Frem til 1971 hadde NUF et
konsept som var enkelt for andre grupper å samarbeide med, og ble nærmest overkjørt av de
høyreradikale. Dette gjorde at NUF ble reorganisert høsten 1971, og desember samme år, fikk
organisasjonen deres første medlemsblad, NUF-Bulletin.
I første utgave av NUF-Bulletin, ble deres Nasjonale Manifest publisert, der de forklarte sitt
standpunkt på de ulike temaene: det nasjonale, individet, samfunnet, Norden, Europa og
verden; og der marxismen og liberalismens materielle menneskeoppfatning skulle forkastes,
mens det nasjonale og det norske skulle prioriteres.3
Tidlig på 70-tallet kom Erik Blücher til Oslo som ”politisk interessert ny-nasjonalist”, og
organiserte seg i NUF, hvor han etter kort tid ble tildelt lederrollen.4
Utover 1974 og 1975 fikk NUF stor oppmerksomhet for ulike PR-stunt, der Blücher var flink
til å tipse journalister om organisasjonen. Utover våren 1975, kom det inn flere meldinger om
1

Radioklipp: ”Erik Blücher tar avstand fra bombeattentatet mot Islam-moskeen i Oslo og har
meldt seg ut av Nasjonalt Folkeparti. Intervju med Erik Blücher og Tor Petter Hadland”,
(00:22-00:55),NRK, Programleder Jan Birger Arentz, sendedato: 20.06.1985, hentet 14.05.17
fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01399P
2
Per Bangsund, Arvtakerne. Nazismen i Norge etter krigen, Oslo: Pax Forlag, 1984, s. 118119
3
”Nasjonalt Manifest”, NUF-Bulletin, nr. 1-4, 1972, s. 3-4
4
Bangsund, Arvtakerne, 1984, s. 142-143
3

voldelig aktivitet kreditert NUF, noe som satte organisasjonen i et svært dårlig lys. Dette førte
til at Blücher valgte å danne et etterlengtet norsk nasjonalistisk parti, der medlemmene av
NUF ble overført til det nye partiet.5 Blüchers nye parti, Norsk Front, ble dannet i oktober
1975, der Blücher ble enstemmig valgt inn som formann, med Alf Løken som nestformann.6
Partiet fremstod mer som anti-kommunistiske aksjonister, enn nazister og ekstremister, noe
som førte til at flere nye ungdomsgrupper sluttet seg til Norsk Front. I praksis kunne hvem
som helst slutte seg til partiet, men for å bli godtatt som medlem, måtte man også godta
partiets politiske program og ikke være medlem av andre organisasjoner som var i strid med
deres politikk. Videre var det viktig at det nye medlemmet var av nordisk eller overveiende
nordisk avstamning, for at de kunne vise lojalitet for den nasjonalistiske bevegelsen og det
norske folk.7
I 1977 kom Petter Kristian Kyvik inn i partiet. Dette skulle få store følger, da Kyvik i 1979
kastet en bombe mot 1.mai toget, der en sikkerhetsvakt ble alvorlig skadet. Som resultat av
dette, meldte mange unge seg ut av partiet, og Norsk Front ble oppløst som reaksjon, for å
vise avstand til Kyviks bombeattentat.8
Etter Norsk Fronts oppløsning, tok det ikke lang tid før Blücher dannet et nytt parti, som var
basert på samme idealer, politikk og ideologi som Norsk Front. Partiet fikk navnet Nasjonalt
Folkeparti. På mange måter kan det sies at Norsk Front simpelthen kun skiftet navn til
Nasjonalt Folkeparti, da sentralledelsen stort sett også var den samme.9 Erik Blücher ble igjen
partiets leder og satt frem til 1981, da han av ”helsemessige og personlige grunner” trakk seg
som formann.10 Han fortsatte først som redaktør og senere som ansvarlig utgiver av
Nasjonalisten frem til 1985, for deretter å melde seg ut av partiet. Blücher mente da at partiet
hadde nådd sitt toppunkt, og at ”NF burde dø en stille død”.11
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Erik Blücher, ”Partidannelse”, NUF-Bulletin, nr. 1-4, 1975, s. 15
Bangsund, Arvtakerne, 1984, s. 148 og 166
7
Ibid., s. 182
8
Radioklipp: ”Erik Blücher tar avstand fra bombeattentatet mot Islam-moskeen i Oslo og har
meldt seg ut av Nasjonalt Folkeparti. Intervju med Erik Blücher og Tor Petter Hadland”,
NRK, Programleder Jan Birger Arentz, sendedato: 20.06.1985, hentet 12.3.18 fra:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01399P
9
Heretter vil forkortelsen NF brukes for å referere til både Norsk Front og Nasjonalt
Folkeparti.
10
Nasjonalisten, nr. 7 (39), 1981, siste side.
11
Erik Blücher, ”NF burde dø en stille død”, Fædrelandsvennen, 19.06.1985, s. 18
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Nasjonalt Folkeparti fortsatte sin virksomhet, men mistet mye av sin oppslutning utover 80tallet, og ble endelig oppløst 23. november 1991, etter mange rolige år uten særlig
innflytelse.12

1.4 Gjeldende teori
I lang tid har norsk nynazisme fått liten oppmerksomhet, og generelt ikke blitt tatt alvorlig av
historikere, da fenomenet var langt større i Sverige. Det skulle historiker Øystein Sørensen
gjøre noe med, da han i 1995 skulle sette et større søkelys på temaet ved å påpeke at, ”det
eksisterer simpelthen ingen forskning omkring dette fenomenet utført av norske
historikere”.13
Selv om fenomenet fremdeles ikke er godt utforsket, har det kommet frem flere
masteroppgaver og andre seriøse verk, hovedsakelig de siste seks årene.14 Her nevnes spesielt
Lasse Lømo Ellingsens masteroppgave, “Folk og Land - kor går du?": Avisen Folk og Land,
miljøet rundt den og forholdet til nynazismen i Norge 1975-198615, Lars Preus’
masteroppgave, Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme
1967-198516, og Ingrid Sætheren Grimstads masteroppgave Holocaustbenektelse på norsk?
En studie av Olav Hoaas sitt ideologiske standpunkt17, da disse har vært svært relevante for
denne oppgaven. Preus sin oppgave har vært til stor inspirasjon i utforskningen av egen
oppgave, da hans oppgave hadde fokus rundt organisasjonen Norsk Front/Nasjonalt
Folkeparti (NF), mens denne oppgaven fokuserer på formannen av NF. Ellingsen skrev om
organisasjonen og avisen Folk og Land, og gir et godt innblikk i både Folk og Land og det
tilknyttede miljøet, som til dels strakk seg over NF. Til sist må Grimstads oppgave nevnes, da
den fokuserer på Olav Hooas’ ideologi og hans holocaustbenektelse. Dette var til god hjelp,
12

Runar Schau, ”Pressemelding”, NF-nytt Patrioten, nr. 4, 23.11.1991, s. 4-6
Øystein Sørensen, ”Nyere forskning om norsk nasjonalsosialisme og nynazisme” i
Sørensen & Dahl (red.). Nazisme og nynazisme: gammel og ny fascisme og nazisme i Norden
og Europa: foredrag, Oslo: Den norske historiske forening, 1995
14
Se for eksempel Christoffer Jacob Øimoen. Nynazisme i Norge og Sverige: fra
partiorganisasjon til revolusjon, Oslo: C.J Øimoen, 2012; eller Maria Flaten Gunstad. Rase
og religion: Særtrekk ved Varg Vikernes’ idelogi sammenlignet med den klassiske nazismen,
Oslo: M.F Gunstad, 2015
15
Lasse Lømo Ellingsen. “Folk og Land - kor går du?": Avisen Folk og Land, miljøet rundt
den og forholdet til nynazismen i Norge 1975-1986, Oslo: L.L. Ellingsen, 2016
16
Lars Preus. Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 19671985, Oslo: L. Preus, 2014
17
Ingrid Sætheren Grimstad. Holocaustbenektelse på norsk? En studie av Olav Hoaas sitt
ideologiske standpunkt, Oslo: I. S Grimstad, 2014
13
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da denne oppgaven blant annet sammenligner Blüchers ideologi med Olav Hoaas’, for å se
deres ideologiske likheter og forskjeller.
Et viktig bidrag i norsk nynazisme kommer fra journalist Per Bangsund. Bangsund sin bok
Arvtakerne18 gir en god innføring i både NUF og NF, slik den ble sett i samtiden. Denne
boken er spesielt nyttig rundt det som omhandler NUF, da nasjonalbiblioteket kun har to
eksemplarer tilgjengelig av NUFs hovedorgan, NUF-Bulletin, og gir derfor minimal innsikt
inn i organisasjonen. Her må også Henrik Lundes Aller Ytterst19 nevnes, da den fokuserte på
de rasistiske grupperingene i Norge, og også så innom NUF og NF. På mange måter, kan man
si at dette verket er en slags videreutvikling av Bangsunds Arvtakerne, da de begge belyser
nynazismen og har et stort fokus på NF. Bangsunds bok endte i 1984, og belyste derfor ikke
hva som skulle skje med NF, slik som Lundes gjorde.
Selv om både Bangsund og Lundes forskning kan regnes som ikke-akademisk arbeid, på
grunn av deres ofte manglende kildehenvisning, er de likevel to gode bidrag til norsk
nynazisme, da de viet et stort forskningsfokus på ett av Norges største nynazistgrupper, NF,
noe ingen andre forskere gjorde i like stor grad.
Videre må Katrine Fangens En bok om nynazister20 nevnes som et svært godt bidrag i
forskningsarbeidet på norsk nynazisme. Fangens bok utforsker nynazistgrupper i Norge og
Sverige og ser på visse trekk innen grupperingene, som ender i en studie av nazistbevegelsen
og deres likheter og forskjeller. Selv om Fangen studerte enkelte nynazist-grupper på 90tallet, stemmer fremdeles mye overens med tiåret før. Derfor kan også dette verket belyse 80tallets nynazisme, og videre forklare mye av Blüchers og NFs handling og tankegang.
Ytterligere må også sosialantropologen Tore Bjørgo nevnes som en sentral forsker innen
nynazismen. Han har skrevet flere verker om fenomenet, der hans innfallsvinkel har vært å se
nynazismen i forhold til politisk vold og terrorisme, noe som er svært relevant for denne
oppgaven, og ikke minst utrolig hjelpsomt i taklingen av oppgavens kapittel om vold.21
Bjørgo kan i tillegg nevnes som sentral i den internasjonale forskningen om nynazisme, da
flere av hans verker om høyreekstremisme og nynazisme er skrevet på engelsk, beregnet for
et internasjonalt publikum.
18

Per Bangsund. Arvtakerne. Nazismen i Norge etter krigen, Oslo: Pax Forlag, 1984
Henrik Lunde. Aller ytterst, Oslo: Antirasistisk senter, 1993
20
Katrine Fangen. En bok om nynazister, Oslo: Universitetsforlaget, 2001
21
Se for eksempel: Tore Bjørgo (red.). Terror from the extreme right, London: Frank Cass,
1995, og Tore Bjørgo. Racist and right-wing violence in Scandinavia, Oslo: Tano Aschehoug,
1997
19
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I et internasjonalt perspektiv må spesielt svenske Heléne Lööw22 og briten Roger Griffin23
anses som svært sentrale innen forskningen om nynazisme. Der Lööw har utført store
forskningsprosjekter om nynazismen i Sverige, forsket Griffin på fascismen, som han mente
var et overordnet begrep på alt som kunne forstås som palingenetisk (gjenfødelse) ultranasjonalisme. Dette gjaldt også nazismen. Med andre ord mente Griffin at nazismen måtte
forstås som en del av fascismen i bredere forstand.
Ytterligere kan den danske historikeren Karl Christian Lammers24 nevnes, da han bidro til den
internasjonale forskningen om (ny)nazisme. Lammers (1995) mente at nazismen måtte deles i
to: 1. og 2. generasjon, der den 1. generasjonen var krigsgenerasjonen, mens den 2.
generasjonen var etterkrigsgenerasjonen, og der man i større grad fant det vi i dag kjenner
som nynazister.

1.5 Kilde og metode
Kildene for denne oppgaven består av noen muntlige kilder, som radiointervju og tv-program,
men med mest hovedtyngde på skriftlige kilder.
På Nasjonalbiblioteket finnes bilder, partiprogrammer, plakater, aviser og medlemsblader,
osv., som kom til stor hjelp i utforskingen av Erik Blücher. Hovedkildene bestod av NFs egne
publikasjoner, slik som avisene Attakk og Nasjonalisten, i tillegg til NUF-Bulletin, tidsskriftet
til Nasjonal Ungdomsfylking (NUF).
Norsk Fronts første blad, Attakk, kom for førte gang ut på nyåret 1976, og ble utgitt månedlig
med noen unntak, frem til 1978. Fra og med sommeren 1978, hadde Norsk Front ambisjoner
om å nå et større publikum, og gikk over til bladet Nasjonalisten, som varte frem til 1985.
NF hadde et tredje tidsskrift, NF- Nytt-Patrioten, som varte fra 1987 frem til partiet
oppløsning i 1991, men der mye av innholdet kommer utenfor oppgavens tidsramme. Av det
tilgjengelige materialet som er å finne på Nasjonalbiblioteket, er det totalt 25 eksemplarer av

22

Se for eksempel Heléne Lööw. Nazismen i Sverige. 1980-1999. Den rasistiska
undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. Stockholm: Ordfront forlag, 2000
23
Roger Griffin. The nature of fascism, London and New York: Routledge, 1994
24
Karl Christian Lammers. ”Fra nazisme til nynazisme” i Ottar Dahl og Øystein Sørensen
(red.), Nazisme og nynazisme: gammel og ny fascisme og nazisme i Norden og Europa:
foredrag. Oslo: Historisk institutt, Universitetet i Oslo og Den norske historiske Forening
(HiFo), 1995
7

Attakk, 35 eksemplarer av Nasjonalisten, men kun 2 eksemplarer av NUF-Bulletin. Av disse
har Erik Blücher skrevet 102 artikler, etter egen estimering.25
Etter Blücher flyttet til Sverige, stiftet han et engelskspråklig tidsskrift med navnet Nordic
Order, ment for å forene nasjonalister i Norden, i hovedsakelig Norge, Sverige og Danmark.
Dette var et tidsskrift som var vanskelig å få hold på, men som Nasjonalbiblioteket klarte å
anskaffe en forespurt kopi fra USA. Denne kopien var tidsskriftets første nummer fra 1984,
og var derfor svært relevant og innenfor oppgavens tidsramme, og som ga innsikt i Blüchers
videre ideologiske utvikling, samt hans politiske virksomhet i Sverige, noe de andre
tidsskriftene ikke kunne gi.
Hovedvekten ligger som sagt på skriftlig kilder i form av aviser, da dette var en svært
tilgjengelig måte å se samtiden på. Spesielt gjaldt dette NFs egne publikasjoner (aviser,
tidsskrift, flyveblad, osv.), da dette gjenspeilet hva de syntes var viktig og relevant. Avisene
og medlemsbladene til NF opplyste ikke bare saker som skulle promotere deres parti og
bevegelse, men ga også et innblikk i aktuelle hendelser, slik som enhver annen avis, dog
skrevet ut fra eget standpunkt. Videre var andre aviser som Dagbladet, VG,
Fædrelandsvennen og Klassekampen svært relevante, da Blücher ble skrevet mye om i media.
Tyngden på NFs publikasjoner samt andre aviser, har sin bakgrunn i at det finnes få annet
publikasjoner av eller om Erik Blücher. Etter min kunnskap, har det enda ikke blitt utført et
ordentlig forskningsarbeid om Erik Blücher, så det er her min oppgave står sentralt. Jeg
brukte først og fremst Blüchers egne publikasjoner, men føler også det er svært relevant å se
på andre medier som har skrevet/snakket om Erik Blücher, da dette kan gi ytterligere innsikt i
hva Blücher gjorde og stod for.
Professor Edvard Bull (1929) forklarte pressen som en ”kollektiv kilde”, som vil si at den er
”frembrakt av en større eller mindre gruppe av personer, hvor den enkeltes andel i
frembringelsen bare i liten grad lar sig særskilt bestemme”26. Oppgavens hovedkilder;
partiaviser og partiblader, vil derfor være kollektive kilder som gjør at vurderingen av dem
25
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derfor må skje på et annet grunnlag enn om var ”individuelle kilder”, altså skrevet av én
enkelt forfatter. Bull mente her det var viktig å se om innholdet var farget av bestemte
interessegruppe, meninger og synspunkter, og dermed se hvilke aktører som stod bak
avisen.27 Dette kollektive status åpnet videre opp for et offentlig rom der meningsytringer
gjaldt, der også NFs partiaviser hadde egne spalteplasser for innlegg og andre artikler, skrevet
av avisens leserne, medlem eller ikke. Likevel må det poengteres at NFs partiavisers innhold i
aller høyest grad ble skrevet av de interne i NF, nettopp for å fremme det partiet faktisk stod
for. Derfor hendte det at hver utgave hadde i stor grad, alt mellom fem til ti bidragsytere.
Dette var i all hovedsak Erik Blücher, Bitten C. Lunde, Olav Hoaas og Bastian Heide.
En del av oppgaven går ut på å se Blücher i forhold til nynazismen, der det ikke kun skal
foretas en deskriptiv, men også en analytisk form for komparasjon. Det betyr at den ikke bare
skal profilere og forklare, men også analytisk sette til verks, teste ut hypoteser og forklare
historiske faktuelle forhold. Videre føles det naturlig å ha elementer av komparasjon i en slik
oppgave, da mye av kildematerialet også er basert på komparasjon, ideologisk sett: oss vs.
dem.
Arbeidet med denne oppgaven bruker både kvalitativ og kvantitativ metode ovenfor
kildematerialet, for å kunne gi de funnene som trengtes. Hovedsakelig ble det brukt en
kvalitativ analyse av kildematerialet, som ga et helhetlig overblikk av kildematerialet, før
oppgaven gikk inn for en dybdestudie gjennom å tematisk sette til verks, med tekst- og
meningstolkning. Den kvantitative metoden ble brukt for å finne sammenhenger, gjennom å
sammenstille informasjon og definere trekk, og ved å se hyppighet av sentrale temaer. Dette
for å finne og synliggjøre fellestrekk mellom Blüchers holdninger og nynazistiske
kjerneelementer. I tillegg var denne metoden hensiktsmessig for å kartlegge Blücher
publikasjoner, og se antall artikler skrevet av han i NFs publikasjoner.

1.6 Definisjoner på nynazisme
Nynazisme kan fremdeles regnes som et nytt fenomen, og tolkes forskjellig i henhold til hvor
den oppstod. Det betyr at fenomenet kan tolkes forskjellig i Norge og Sverige. Den mest
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allmenne forståelsen på nynazisme, er at den blir definert som en ideologi eller bevegelse som
prøver å revitalisere den nazistiske ideologien.28
Videre har begrepet også blitt brukt upresist, som en generell betegnelse på
høyreekstremistiske, nasjonalistiske og rasistiske aktivister og organisasjoner. Henrik Lunde
(2011) satte derfor et godt minstekrav på nynazismen som sa:
For at noen skal kunne betegnes som nynazister, må den nazistiske ideologi – eller
dens røtter – kunne identifiseres i ideologi, retorikk og/eller symboler.29
Som allerede nevnt, var både Tore Bjørgo og Heléne Lööw svært viktige innenfor
forskningen som omhandlet nynazisme. Derfor skal drøftingen av denne oppgaven støttes
spesielt på definisjonene av Bjørgo og Lööw.
Bjørgo (1997) definerte nynazister for å inneha visse typiske kjennetegn. Dette var at
nynazister, som Bjørgo også kalte ”rase revolusjonære”, typisk avviste demokratiet og oftest
jobbet utenfor systemet for å styrte det. Videre mener de at en jødisk konspirasjon dominerer
verden, og at denne jødiske verdenssammensvergelsen styres av en sionistisk
okkupasjonsregjering (Zionist Occupational Government, ZOG). Deres prioritet og lojalitet
ligger hos egen rase, mens trusselen ligger hovedsakelig i raseforræderne og sionistene, samt
også liberalistene, kommunistene, internasjonalistene, anti-rasister, den politiske orden og
homoseksuelle. Typisk fører nynazistene en anti-innvandringsfront, der den antatte
konsekvensen av innvandring er raseblanding, utryddelse av den hvite/ariske rasen og
rasekrig. Videre mener nynazistene at vold både er ønskelig og nødvendig, og ansett som en
rensende kraft. Til slutt mente Bjørgo at nynazister kunne kjennetegnes i hvordan flere av
dem typisk er sympatiske til nazismen, og der flere anser seg selv som arvtakere av NS
bevegelsen.30
Lööw (2000) forklarte nynazismen som en rase-ideologisk gruppering som i stor grad hadde
de samme komponentene som de nasjonalsosialistiske. De er blant annet antidemokratiske,
28

Henrik Lunde, ”nynazisme”, HL-senteret, 18.10.11, hentet 08.01.18 fra:
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antikommunistiske og antisemitter, der troen på en jødisk verdensregjering eller en sionistisk
okkupasjonsmakt står sentralt i ideologien. Som en del av antisemittismen er nynazistene
typisk ”historierevisjonister”, der flere er holocaustbenektere. Rasens absolutte renhet og
sunnhet er ideologiens sentrale kjennetegn og dens fremste ideal, der ikke-hvit innvandring
anses som en sykdom; en trussel som må adskilles fra befolkningen.31
De overnevnte definisjonene av nynazisme viser typiske kjennetegn og kjente elementer som
følger ideologien. Derfor skal hovedfokuset ligge på følgende temaer i kapittelet som
omhandler nynazisme: rasisme, militarisme, sionisme, antisemittisme, ”historisk
revisjonisme”, holocaustbenektelse, og med henvisning til Lundes definisjon, skal også
symbolbruk tas opp som et ytterligere kjernepunkt i hvordan nynazister velger å identifisere
seg selv.

31

Heléne Lööw. Nazismen i Sverige. 1980-1999. Den rasistiska undergroundrörelsen:
musiken, myterna, riterna, Stockholm: Ordfront forlag, 2000, s. 292-365
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2. Erik Blücher

32

”Hvite mann, våkn opp – eller gli inn i marxismens mareritt, hvis eneste utvei er den evige
søvn!”33

2.1 Generell bakgrunn
Erik Blücher ble født 29. mai 1953, og vokste opp i et borgerlig hjem på Jeløya ved Moss.34
Foreldrenes politiske engasjement var begrenset til å stemme konservativt, der faren var
hedret for sin motstandskamp under 2. Verdenskrig.35
Blücher er mest kjent for å være en høyreekstrem politisk aktør, men som selv ønsket å kalles
nasjonalist. Han har vært gift tre ganger, og fikk en sønn fra et tidligere forhold.36
I hans ungdomsår jobbet han blant annet hos en baker, og kjørte brødbil i Moss. Etter han var
ferdig med gymnaset, flyttet han til Oslo og tok studier på Universitetet i Oslo. Disse studiene
ble dog avbrutt av militærtjenesten, der han ble korporal ved Våler Nike-Batteri. Etter
militærtjenesten startet Blücher på jusstudiene, noe han aldri gjennomførte, da han valgte å
satse på politikken.37 Blücher valgte å gå for den mer radikale retningen innen politikken, og
ble fort stemplet som høyreekstrem, rasist og nazist. Tidlig på 80-tallet, flyttet Blücher ut av
Norge, etter mye kritikk fra media og press fra familie. I 1981 flyttet Blücher til Brighton i
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England, og bodde der frem til oppholdstillatelsen hans gikk ut i 1983.38 Deretter flyttet han
til Sverige, og byttet navn til Tor Erik Nilsen.39
Det sies at Blücher, helt siden han flyttet til Sverige, skal ha drevet med postordrefirma som
solgte alt fra nazistisk marsjmusikk til manualer for bombetilvirkning.40 I Sverige opprettet
Blücher flere grafiske byråer, musikkselskaper og distribusjonsfirmaer. Dette var blant annet
Edelweiss Survival Supply AS, Club Valhalla, Grafisk Service og Arkivet AB.41 Han stiftet
også flere tidsskrift, for eksempel Hardcore Survival, Vampire Press og Nordic Order, men
som omsider ble lagt ned.42
Utenom hans politiske karriere tilknyttet NF, som skal nevnes i neste delkapittel, skulle
Blücher bli svært kjent for sin produksjon og distribusjon av hvit-makt musikk, gjennom
selskapet Ragnarock Records. Dette var et selskap stiftet av gründer Lars Magnus Westrup i
1993, og som ble overtatt av Blücher etter Westrups død i 1995.43 I 1996 grunnla Blücher
med kollega Marcel Schilf Blood & Honour Scandinavia, som en politisk forlengelse av
Ragnarock Records. Blood & Honour var opprinnelig en skinheadbasert støtteorganisasjon til
den britiske organisasjonen National Front i England.44
Tross sin virksomhet i blant annet Ragnarock Records og Blood & Honour Scandinavia, holdt
Blücher en nokså lav profil, og kunne heller klassifiseres som en bakmann, ved at han lå i
skyggen av andre politiske aktører som tok det nasjonale budskapet ut i lyset.
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På slutten av 90-tallet ble Blücher svært synlig for det svenske politiet, da det ble satt i gang
en stor etterforskning mot nazistiske grupper. Etter flere års forhandlinger ble Blücher i 1999
dømt for spredning av hvit-makt plakater. Han fikk først 3 måneders fengsel, men fikk
omgjort straffen til dagsbøter i hovrätten45, da de anså forbrytelsen som en
engangsforeteelse.46
Det sies at retten ikke hadde gjort et godt nok forarbeid, da de ikke skal ha fått med seg
Blüchers 30 år gamle rykte for å være en av de ledende nazistorganisatorene i Europa, samt at
han, med Ragnarock Records, var en av de største nazistiske plateselskapene i verden.47
I 1999 ble Blücher på nytt tiltalt for produksjon og distribusjon av videoer og CD-plater med
nazistisk og rasistisk innhold.48 Med andre ord, ble han tiltalt for rase-hets, noe som var et
brudd på menneskerettighetene. Siden materialet var lagt ut til salg mer enn ett år før tiltalen
ble reist, ble saken ansett foreldet og tiltalen ble droppet.49
Etter denne rettsaken, holdt Blücher en svært lav profil, og viste seg heller lite i rampelyset,
etter hva kilder kan dømme. Det siste intervjuet med Blücher var fra 2006, der han fortalte at
han angret på mye av det som radikaliserte han, og at dette var reaksjoner direkte tilknyttet
motgangen han opplevde fra samfunnet. I samme intervju fortalte han at han for lengst hadde
forlatt politikken, og levde da et rolig og stille liv like utenfor Helsingborg med sin tredje
kone, der hans hobbyer var lesing, turgåing og musikk.50
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2.2 Erik Blücher som politisk aktør
Erik Blücher vokste opp på Jeløya i nærheten av Moss, og viste raskt politisk interesse. Hans
politiske interesse startet allerede i ungdomsårene, da han begynte å abonnere og lese Anders
Langes Hundeavisen, og Folk og Land.51
Da han begynte på gymnaset gikk han inn i Unge Høyre, der hovedinteressene var koloniene
og Norges U-hjelp. Blüchers støtte til Portugals kolonikrig i Angola og Mocambique, samt
hans negative holdning til u-hjelpen, skulle derimot føre til hans ekskludering fra Unge
Høyre.52
På gymnaset, var Blücher redaktør og layout-sjef for skoleavisen Sinnataggen, der han selv
var en aktiv skribent.53 I sin siste artikkel i Sinnataggen, skrev Blücher at Norge trengte et
nytt parti mer til ”høyre for Høyre”, da Blücher mente at Høyre sviktet på mange av hans
kjernesaker. Dette var for eksempel nei til u-hjelp, en utenrikspolitikk som støttet norske
interesser, samt en politikk som støttet ”rase-, kultur- og interesse-beslektede folk verden
over”.54
Videre var Blücher til stede på stiftelsesmøtet til Anders Langes Parti, og ble satt opp på
partiets liste til stortingsvalget. Partiet mente også at Blücher var for radikal, og ekskluderte
han.55
Rundt 1971 kom Blücher i kontakt med Folk og Land-miljøet og videre introdusert for flere
sentrale figurer fra Nasjonal Ungdomsfylking (NUF), som hovedsakelig bestod av ”folk-og
landister”.56 Etter dette tok det ikke lang tid før Blücher kom på innsiden av NUF, og
enstemmig utpekt som formann.57
Blücher var ambisiøs, og hadde en målsetning om å danne et parti som kunne registreres, og
til slutt vinne plass på Stortinget. For å tiltrekke oppmerksomhet rundt organisasjonen med
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hensikt om å verve flere medlemmer, var Blücher kjent for å tipse journalister om NUFs
aktivitet utover 1974 og 1975.58
29. mai 1975, debuterte Erik Blücher og partikollega Tor Petter Hadland på tv-programmet
”På sparket”. Dette TV-intervjuet var ment som et PR-stunt, der de hadde som hensikt å
promotere organisasjonen og hva de stod for. Selv om de var forberedt, ble både Hadland og
Blücher stilt ganske provoserende spørsmål, og heller ikke tatt seriøst. Uansett hvor mange
ganger Blücher og Hadland prøvde å si seg imot, ble de flere ganger direkte kalt nazister.59
Som følge av dette PR-stuntet, fikk organisasjonen både positiv og negativ oppmerksomhet.
Den var positiv i den grad at de vervet mange nye medlemmer, men negativ da NUF fikk et
nazi-stempel av media, som tiltrakk en del voldelige aktører. Utover våren 1975 kom det inn
flere meldinger om negativ aktivitet, som dog ikke var organisert, men kreditert NUF, og som
satte organisasjonen i et svært dårlig lys. Blücher gjorde den voldsomme oppmerksomheten
til noe positivt, da han bestemte seg for å realisere drømmen om et norsk nasjonalistparti.
Samtidig som det nye partiet ble stiftet, ble NUF lagt ned, da behovet for organisasjonen
naturligvis falt bort.60
10. oktober 1975 var Blücher med på å stifte partiet, Norsk Front.61 Dette var et parti som
skulle være ”nasjonalt, sosialrasistisk, anti-kommunistisk og ta utgangspunkt i en biologisk
samfundsanalyse”.62 Etter PR-stuntene til Blücher i 1974 og 1975, gikk medlemstallene til
NUF kraftig opp. Dette skulle også bli positivt for Norsk Front (NF) da de aller fleste
medlemmene fra NUF fulgte over til det nye partiet.
Siden partiet hadde et mål om å komme inn på Stortinget, trengte de flere medlemmer og flere
underskrifter for å bli registrert som partiet. Dette førte til at perioden 1977 til 1979 ble aktive
rekrutteringsår, som vervet ungdommer uansett politisk bakgrunn, så lenge de støttet Norsk
Fronts partiprogram.
En av de rekrutterte var Petter Kristian Kyvik. Han kom inn i partiet vinteren 1977, og var en
aktiv aksjonist i partiet. Blücher, som sies å være en moderat nasjonalist, var imot
58
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voldshandlinger og ønsket å gjøre sine demonstrasjoner på lovlig vis, ved å sende søknader til
politiet i forkant av planlagte demonstrasjoner. Andre som Kyvik, derimot, valgte en
strengere og voldeligere linje for å få frem sitt budskap, noe som skulle bli en realitet 1. mai
1979, da Kyvik kastet et bombe inn i 1.mai-toget.63 Som følge av dette, ble ikke bare Norsk
Front beskyldt for planlegging av attentatforsøket, men også leder Erik Blücher ble tiltalt for
psykisk medvirkning.64 Etterforskningen klarte likevel ikke å avdekke at Blücher hadde gjort
noe ulovlig, og saken mot Blücher ble henlagt januar året etter.65 Denne hendelsen kan likevel
regnes som en av de største skandalene i Blücher politiske karriere.
Som et resultat av Kyvik-bomben, valgte Blücher å oppløse Norsk Front den 26. juli 1979, for
å vise klar avstand fra Kyviks handlinger.66 Dette var likevel ikke et nederlag for Blücher, da
han var rask med å opprette et nytt parti som fikk navnet Nasjonalt Folkeparti. Det nye partiet
kom like raskt opp som det forrige gikk ned, og hadde omtrent det samme partiprogrammet,
der også de aller fleste av Norsk Fronts medlemmer ble overført til det nye partiet. Derimot
mistet det nye Nasjonalt Folkeparti flere av Norsk Fronts medlemmer som en direkte
konsekvens av Kyvik-bomben.
Siden Nasjonalt Folkeparti hadde den samme sentralledelsen, og partiprogrammet var omtrent
det samme, kan Nasjonalt Folkeparti ses som det samme partiet, eller i det minste som en
forlengelse av det forrige partiet. Derfor vil det være naturlig å se Norsk Front og Nasjonalt
Folkeparti under samme forkortelse, NF, og Blüchers formannskap til å strekke over begge
partier uavbrutt.
I en pressemelding datert 19. august 1981, trakk Erik Blücher seg som formann av NF
grunnet ”helsemessige og personlige” årsaker. Han ønsket fremdeles stå som ansvarlig utgiver
for Nasjonalisten.67
63

Bangsund, Arvtakerne, s.182-183
Radioklipp fra Aktuelt og Ukeslutt, ”Attentatet mot 1 mai-toget i Oslo 1 mai 1979”,
01.05.1979, NRK, hentet fra:
http://www.nb.no/nbsok/nb/b8fb67b5d0f3b2a941f06daa909fa881?index=2.
Se også ”Erik Blücher må møte til rettslig avhør i neste uke”, Fædrelandsvennen, 10.07.1979,
s.14
65
”Ikke tiltale mot Norsk Front-leder Erik Blücher”, Fædrelandsvennen, 16.01.1980 s. 20
66
Radioklipp: ”Erik Blücher tar avstand fra bombeattentatet mot Islam-moskeen i Oslo og har
meldt seg ut av Nasjonalt Folkeparti. Intervju med Erik Blücher og Tor Petter Hadland”,
NRK, Programleder Jan Birger Arentz, 20.06.1985, 01:11-01:26, hentet 12.08.17 fra:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01399P
67
Erik Blücher, ”Pressemelding”, Nasjonalisten, nr. 7 (39), 1981, siste side.
64

17

I et avskjedsintervju fortalte Blücher at han etter 7 år som formann for NF, var fysisk og
delvis psykisk utslitt, og trengte derfor en hvilepause. Her meddelte han at han også hadde
lyst til å ta livet av ”myten om ”Føreren” i en-mannspartiet til Blücher”, da dette var
betegnelser Blücher aldri så seg enig i.68
I et senere intervju fortalte Blücher at han så seg uenig i voldsbruken til NF, og følte at partiet
ikke lenger var i stand til å fremme deres politikk på en seriøs måte. Derfor mente Blücher at
partiet ikke hadde noen fremtid, og burde legges ned. Han mente at man heller burde satse på
en ”løselig forbindelse mellom seriøst-arbeidende nasjonale mennesker, med sikte på å en
gang i fremtiden å legge frem et vel-arbeidet, gjennomtenkt politisk alternativ”.69
Blücher meldte seg ut av Nasjonalt Folkeparti i 1985.
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3. Demokrati (og alternativet)
3.1 Definisjon av begrepet
Demokrati kommer fra gresk, og er en sammensetning av demos, som betyr folk, og kratos,
som betyr styre. Lettere sagt kan demokrati oversettes til folkestyre.70 For en bredere og
tydeligere definisjon, se for eksempel Robert A. Dahls Democracy fra 2001, Jørgen Møller og
Svend-Erik Skaanings Demokrati og demokratisering. En introduksjon fra 2010 eller David
Helds Models of Democracy fra 1996.
Likevel må det nevnes at begrepet demokrati har, helt siden dens opprinnelse, vært gjenstand
for strid. Uttrykket ble først brukt om styreformen i antikkens Hellas, ca. 500 år f.Kr. Dette
gikk ut på at folket skulle nyte politisk likestilling, for at de kunne være frie til å styre, men
også frie til å bli styrt av andre.71
På samme tid fikk ordet demokrati flere betydninger og tolkninger. Dette skal antakelig
skyldes filosofen Sokrates, som i sine politiske skrifter omtalte et velfungerende og stabilt
folkestyre for politeia, mens demokratia ble betegnelsen på det motsatte; et oklokrati, bedre
kjent som et pøbelvelde. Dette var noe som ikke ble glemt med det første, da fyrster og
enevoldsmonarker i de neste to årtusener tok til seg demokrati-begrepet for å omtale egen
makt; makt som ikke tjente folket.72
Nå blir begrepet brukt i betydningen folkestyre, der det finnes hovedsakelig to ulike retninger:
direkte og indirekte (representert) demokrati. I dagens demokrati, sørger også styreformen at
dens innbyggere får visse rettigheter, slik at styreformen holdes utenfor tyranni og
maktmisbruk. Dette er for eksempel menneskerettigheter, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet,
rettssikkerhet, og den grunnleggende stemmeretten, som sørger for riktig representasjon i
forhold til folkets interesser.
Da demokrati betyr så mangt, og har flere teorier og tolkninger knyttet opp til begrepet, skal
denne delen av oppgaven begrenses til å se hvordan Blücher forholdt seg til demokratiet,
gjennom å se hans holdning opp mot de overnevnte rettighetene/nøkkeltemaene.
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Ut ifra kildene, hadde Blücher en nokså negativ holdning til samtidens Norge og dens
demokrati. Derfor er det interessant å se hvordan han så for seg demokratiet, om han hadde et
idealsamfunn, og hvordan han evt. planla å realisere dette.

3.2 Blüchers holdning til demokrati
Demokratiet – i dets egentlige forstand – eksisterer ikke lenger. Det har dødd av en
overdose marxisme! Hva vi opplever i dag, er et SKINN-demokrati, hvor
DIKTATURET skinner mer og mer igjennom for hver ny anti-norsk lov og for hvert
nytt sosialiseringsfremstøt som blir vedtatt på Tinget.73
Slik sitatet over viser, hadde Blücher en nokså negativ holdning til datidens demokrati. Han
fremstilte datiden som at Norge var på vei mot et diktatur, med politikere som ikke
representerte det norske folket eller tok beslutninger og avgjørelser som fremmet norske
interesser. Blücher var derfor flink til å utpeke myndighetene som syndebukken, og
argumenterte at alle gode nordmenn med sunn fornuft, også ville se denne sannheten.74
Det kan sies at Blücher hadde et svært motsetningsfylt syn på samtidens styreform, da han
ønsket å komme til makten på demokratisk måte, samtidig som han satte tvil på legitimiteten
til styringssystemet. Sent på 70-tallet, forklarte Blücher til sine medlemsfeller hvordan han
planla å komme til regjeringsmakten med NF. Dette skulle gjøres gjennom tre faser. I den
første fasen var hensikten å skape et navn ut av NF, og få folk oppmerksomme på at de fantes,
gjennom ”allverdens PR-fremstøt”. Dette følte de ble en suksess, tross ”nazisme”-betegnelsen
de fikk påberopt. I den andre fasen gjaldt det å organisere seg, fortelle folket hva de ville, og
ikke bare at de eksisterte. Her måtte man også verve medlemmer og få opp medlemstallet og
dermed få et folkeflertall bak seg. I den tredje og siste fasen, gjaldt det med masseoppslutning
før de kunne stille til valg, med et håp om å oppnå innflytelse og komme inn på Stortinget.75
På tross av dette, var Blücher svært kritisk til det politiske systemet, som han flere ganger
hadde kalt korrupt, og diskuterte alternative veier til statsmakten. Blücher gjorde det tydelig at
den lovlige måten var den beste veien til regjeringsmakten, men at dette betinget at alle brukte
de samme spillereglene. Han mente at de derfor var nødt til å finne alternative veier til
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makten, dersom de ikke fikk nyte de samme selvskrevne reglene i ”deres ”demokrati””.
Blücher ønsket ikke denne alternative løsningen, men anså det som nødvendig hvis de ikke
fikk anledning til å gå den parlamentariske veien.76 Her ble ordet demokrati satt i hermetegn,
trolig for å symbolisere en skepsis rundt ordets betydning i forhold til datidens politiske
system, og/eller for å bagatellisere begrepet for å påpeke at det var noe som manglet eller var
feil i Norge.
Da Blücher gikk av som formann for Nasjonalt Folkeparti i 1981, ble han intervjuet i
forbindelse med sin avgang. Her ble han spurt om hva som rammet han hardest og hva som
gledet han mest etter å ha vært formann i 7 år. Han svarte med å eksemplifisere en del
urettferdigheter som NF, og også han personlig, hadde blitt utsatt for, og forklarte han at
motstanderne blant annet hetset dem i stedet for å argumentere i sin kamp mot dem. Videre
fortalte han Aftenposten (og annen statlig media) hadde skrevet at de ønsket ”disse
menneskene* allting vondt”, hvor han i samme anledning funderte hvorfor dette ikke ble sett
på som ”psykisk medvirkning”, om noen skulle tatt dem på ordet.77 Her sikter Blücher
antagelig tilbake til Kyvik-saken, der han selv ble tiltalt for psykisk medvirkning og nesten
fengslet som resultat.
Videre følte Blücher at andre; grupper og medier, tilskrev dem meninger og holdninger de
aldri hadde hatt, og siktet til at de ikke var jødehatere som folk skulle ha trodd. Mer enn det,
følte partiet på nazi-stempelet, der Blücher fortalte at de gang på gang hadde markert
forskjellene mellom nazismen og partiets norske nasjonalisme. Blücher viste til SV som et
eksempel for å underbygge dette punktet, ved å si at stortingskandidaten var tidligere formann
av Norges Kommunistiske Parti, og kalte seg selv kommunist. Likevel ble ikke SV kalt et
kommunistparti, så det ville ikke være noen grunn for å kalle NF nazistisk, da verken Blücher
selv eller partiet stod bak nazismen.78
I samme intervju, forklarte Blücher at han følte NF og deres medlemmer hadde blitt
urettferdig behandlet i forhold til AKP(m-l), da de hadde ”væpnet revolusjon og proletariatets
diktatur på programmet”, skrøt at de brukte vold, og likevel fikk nyte godt av alle
76

Ibid.
NF-medlemmer.
77
”Avskjedintervju med Erik Blücher: hvilepause efter 7 års formannsjobb”, Nasjonalisten,
nr. 7 (39), August 1981, s. 4
78
Ibid., s. 3-6
*

21

demokratiske goder. NF, på en annen side, som var imot politisk vold, hadde programfestet
folkestyret og hele tiden arbeidet ”innenfor det demokratiske system”, ble fratatt nesten alle
sine rettigheter.79 Det betydde ikke bare at han anså NF som mer demokratiske enn AKP(m-l),
men også at den urettferdigheten han og partiet hadde gjennomgått, var et bevis på at Norge
ikke kunne kalles et demokrati.
Stemmerett
Demokrati er kjent for å inneha visse premisser. Den ene er valgte tjenestemenn i form av
folkevalgt innflytelse, og den andre er det helt grunnleggende med frie, rettferdige og hyppige
valg. Et premiss her var at folk tok i bruk stemmeretten de var tildelt, for å sørge for at
representasjonen garanterte folkets interesser, samt at folket brukte de offentlige valgene til å
gjøre en forandring i egen hverdag. Dette hadde vært umulig om folket var nektet
stemmeretten sin. Heldigvis er Norge et av verdens mest demokratiske land, og oppfyller alle
krav til hva et demokrati skal innebære. Derimot finnes det enkelte som ikke var enige i dette,
deriblant Erik Blücher.
I 1977 skrev Blücher en artikkel, der han kritiserte Folk og Lands oppfordring om å stemme
borgerlig for å stemme ned marxistene. Her argumenterte Blücher at man ikke skulle kaste
bort stemmen sin, et nærmest opprop om at man måtte bruke stemmeretten man hadde fått
tildelt.
Derimot gikk Blücher over til å skrive at verken venstresiden med Arbeiderpartiet eller
høyresiden med Høyre var gode alternativer, og derfor ikke et valg den norske patriot burde
ta. Her talte han at, ”mer u-hjelp, flere pakistanere, høyere skatter og avgifter, mindre lov og
orden samt mer forfall er stikkord for både ”sosialister” og ”ikke-sosialister””.80 Derfor mente
Blücher at det eneste riktige man kunne gjøre, var å boikotte valget.
Ved at Norge har et mangfoldig representativt demokrati, betyr at man har flere partier å
stemme på, der man individuelt stemmer på det man mener representerer en selv best. Da
Blücher ikke var enig i noen av de norske politiske partiene, men i stedet ønsket å ta sitt eget
parti til valg, kunne han dermed regnes som lite demokratisk. Grunnen for dette var at alle
norske partier var valgt frem på demokratisk måte, der det største partiet betydde et
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stemmeflertall i forrige valg. Norsk Front hadde på dette tidspunktet ikke nok medlemmer til
å stiftes som et legitimt parti eller gå til valg, og betydde derfor at flertallet ikke var på
Blüchers side, som igjen betydde at flertallet støttet et av partiene som allerede var på
Stortinget. Videre oppfordret Blücher sine lesere om å ikke bruke stemmeretten sin, mens
resten av Norge skulle avlegge sin. Da stemmeretten er en elementær del i demokratiet, gjør
at en slik oppfordring kan regnes svært udemokratisk.
Da Blücher var redaktør for skoleavisa ”Sinnataggen” i Moss, skrev han en artikkel om de
politiske partiene i Norge og at man trengte et parti til høyre for Høyre. Dette ble en realitet
da Anders Langes Parti, senere kjent som Fremskrittspartiet (FrP), ble stiftet. Likevel var ikke
FrP et bedre alternativ for Blücher, da han mente de var enda et ”liberalistisk, kapitalistisk og
pro-zionistisk”* parti som også ”belemret” Norge med flere innvandrere og
innvandrerinstitusjoner, og dermed manglet nasjonalfølelse og rasekjensler.81
Det var derfor tydelig at ingen andre partier enn NF ville være et alternativ for Blücher. Han
avviste alle andre partier enn sitt eget, og stemplet de største partiene som udemokratiske, da
de angivelig hjalp til med å ”undergrave” Norge. Derimot var det Blücher selv som opptrådte
udemokratisk, da han ikke forstod at partiene på Stortinget fikk den oppslutningen de gjorde,
nettopp fordi de hadde flertallet i ryggen. Om man tenkte at folket ikke stemte på NF fordi de
ikke visste at det eksisterte, var det en måte å forklare det gjentatte nederlaget for Blücher.
Derimot om man sa at medlemstallet til NF ikke var stort nok, fordi folket ikke var
interesserte i et slik alternativ, betydde dette at de rett og slett ikke hadde medlemstallene,
folkeflertallet eller demokratiet på sin side.
Ytringsfrihet
Ytringsfriheten er en grunnleggende del av demokratiet vi har i Norge. Det er også en
rettighet som er skrevet ned i Norges Grunnlov, samt i FNs menneskerettighetsparagraf, som
sier at man fritt kan ytre sine meninger, skriftlig eller muntlig, uten å bli straffet for det. Det
var først og fremst her Blücher mente at ytringsfriheten sviktet, da NFs ytringer hadde
gjentatte ganger endt ut i politianmeldelse. Her må man derimot ikke glemme at
ytringsfriheten kunne komme i konflikt med andre lover, og dermed restringert i enkelte
*

Se side 76 for ytterligere forklaring.
Erik Blücher, ”Fremskrittspartiet intet alternativ for nasjonale”, Nasjonalisten, nr. 1-2 (5354), 1983, s. 3

81

23

tilfeller, som for eksempel med hensyn til personvern eller generelle menneskerettigheter.
Trolig skulle Blücher ønske at det ikke fantes noen restriksjoner på ytringsfriheten, at den
burde være absolutt. Samtidig skal det også sies at Blücher viste liten toleranse overfor andres
meninger, spesielt sine motstandere, som for eksempel ”de røde” i AKP(m-l).
I 1977 ble en av Norsk Fronts plakater anmeldt for rase-hets. Det var en fremstilling av en
utenlandsk familie på trilletur, der mannen klødde seg i hodet, fremstilt litt ”ape-aktig”, med
et bananskall bak beina hans. På samme plakat var det også en chilener, tydelig fremstilt med
det chilenske flagget i armen, og i bakgrunnen var Norgeskartet med et stoppskilt foran, med
plakatens slagord: ”Norge for Nordmenn”. Plakaten skrek tydelig at alle fremmedarbeidere
eller innvandrere ikke var velkomne inn i Norge. Her var det Blücher selv som skal ha stått
for både plakat og illustrasjon. Fremmedarbeiderforeningen politianmeldte plakaten for grov
rasediskriminering, som dog ble henlagt, da statsadvokaten ikke mente dette stred mot
straffelovens paragraf om rasediskriminering.82
Året etter skrev Blücher om retten til ytringsfrihet i landet, og at den ikke levde opp til det den
skulle. I denne artikkelen med overskrift ”Har vi ikke lenger ytringsfrihet?”, langet han ut på
hvilke måter ytringsfriheten sviktet i enkelte tilfeller. Her fortalte han at to av hans
meningsfeller hadde fått fengselsstraff, mens fire andre satt på tiltalebenken for å ha kommet
med ”frimodige ytringer” mot fremmedinnvandringen; en forbrytelse Blücher mente var feil å
straffe. Videre skrev han at Grunnloven var satt til side av en ”ynkelig, liten
straffelovsparagraf som [var] pådyttet oss av F.N”.83 Her viste Blücher en stor misnøye mot at
ytringsfriheten ble redusert av menneskerettighetene, og det virket slik at Blücher gjerne
skulle hatt en total ytringsfrihet, uten restriksjoner eller andre lover som kom i veien for å ytre
akkurat det man ønsket. Blücher følte derfor at demokratiet sviktet, da man ikke lenger kunne
ytre fritt det man ønsket.
Blüchers videre misnøye med ytringsfriheten, ble gjort tydelig, da han beskrev at det ga han
”brekningsfornemmelser” hver gang de hørte ”systempolitikerne legge ut om vår fantastiske
tale- og trykke ”frihet”.”84
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Rundt samme tid ble Blücher spurt om hva partiet tenkte om ytringsfriheten, hvor han svarte
at NF ønsket ytringsfrihet, men ”under ansvar og innenfor norsk lov.”85
Dette er noe som var svært forvirrende, da han på den ene siden uttrykte at Norge ikke hadde
ytringsfrihet, siden han følte seg begrenset og stigmatisert for sine ytringer, men på den andre
siden ønsket at ytringsfriheten skulle være ”under ansvar og innenfor norsk lov”. Man kan si
at ytringsfriheten allerede var under ”ansvar” da den viste til en konkret og fri ytringsrett, som
tok hensyn til menneskerettighetserklæringen. Dette betydde at man kunne ytre det man
ønsket, så lenge det ikke brøt menneskerettighetene til andre.
Hva Blücher skulle mene om ytringsfriheten gjeldende innenfor norsk lov, er usikkert. Dette
er et forvirrende utsagn, da ytringsfriheten allerede stod som eget punkt under norsk lov,
nærmere bestemt i Norges Grunnlov. Likevel var Blücher bestemt på at ytringsfriheten ikke
lenger fantes i landet, og at dette måtte endres.
I tillegg til dette, mente Blücher at mediene sensurerte og direkte skjulte hva han anså som det
sanne bildet av datidens Norge. Blücher mente at demokratiet var truet av marxisme og
kommunisme, der han fryktet at en sosialdemokratisk og kommunistisk regjering ville ty til
maktmisbruk, fratakelse av folkelige verdier, og et norsk identitetstap, som et resultat av at de
åpnet grensene for innvandring og ikke-norsk kultur.86
Ikke bare insinuerer Blücher at massemedia var en samlet flokk som prøvde å male et
glansbilde av hva Blücher mente var starten på Norges forfall, han var videre overbevist om at
de sensurerte sannheten og spredte løgner om situasjonen i Norge. Blücher mente det derfor
var opp til han selv og NF å informere folket om det sanne forholdet i Norge og avsløre hva
som var galt med datidens samfunn. Til dette mente Blücher at Nasjonalisten var den eneste
ærlige avisen, som ikke sensurte eller unnlot å fortelle folket sannheten, og var derfor den
eneste medieformen man kunne stole på.87
Man kan derfor si at de ikke bare klagde på andres sensurering og ”løgner”, men også at deres
egne meninger ble sensurert. Medienes angivelige utspredte bruk av sensur var noe som igjen
ble brukt for å forklare at de ikke lenger levde i et demokrati, i tillegg til at de følte seg
hindret til sine demokratiske rettigheter, som blant annet ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.
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Organisasjonsfrihet
Norges Grunnlov §101: Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og
melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske
parti.88
Da NUF var i sin rekrutteringsfase og brukte PR-stunt til alt det var verdt, klarte Erik Blücher
og medkamerat Tor Petter Hadland å lande et intervju i TV-programmet ”På Sparket”. Her
brukte de intervjuet som et PR-stunt, og skapte stor oppmerksomhet rundt organisasjonen sin.
En senere rapport viste at demonstranter prøvde å stoppe intervjuet, da en rekke mennesker
prøvde å bryte seg inn i studioet de holdt til. Politiet ble tilkalt og demonstrantene ble etter
hvert jaget bort fra fjernsynshuset.
Siden demonstrantene visste akkurat hvor de skulle gå og i hvilket studio ”På Sparket” holdt
til, ble det spekulert om de fikk hjelp fra innsiden av TV-huset.89 Selv om demonstrantene
ikke klarte å stoppe sendingen, kunne dette bli sett som et forsøk på å hindre
organisasjonsfriheten man hadde rett på i demokratiet. Dette var trolig også noe som ble nevnt
innad i NF-miljøet, da det dukket opp egne forskrifter i medlemsavisen.
En annen hendelse som ble en ”snakkis” innenfor partiets egen avis, Attakk, var da Blücher
ble slått ned i Drammen etter at han og medlemmene i Norsk Front holdt på med sin
rekrutteringsfase. Da Blücher fortalte om hendelsen i etterkant, forklarte han at ”den liberale
og sosialistiske presse frydet seg” da han ble slått ned av ”den røde mobben” i Drammen.
Videre fortalte han at politiet ikke brøt inn for å hjelpe, men valgte å bruke tiden sin til å
forklare til en journalist at de ikke kom til å ”foreta seg noe” dersom Blücher skulle velge å
politianmelde. Da Blücher fortalte at han ellers hadde hatt et godt forhold til politiet, måtte
dette bli sett på et engangstilfelle.90
Lignende hendelser fikk også stort oppslag i medlemsavisen, noe som ikke bare viste en sterk
reaksjon, men som også beviste for medlemmene hva de måtte kjempe for, da
”udemokratiske” Norge ikke lot dem organisere seg slik de hadde rett på.
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Dette poenget ble videre utdypet blant annet i et innlegg fra 1978, der Blücher fortalte at alle
bortsett fra én i ledelsen, hadde opplevd å blitt utsatt for vold som følge av deres ytring og
organisering.91 På grunnlag av dette, gjorde Blücher det kjent at han måtte bo under hemmelig
adresse, noe som stred mot demokratiets betydning i Norge, i og med at Blücher ikke kunne
føle seg trygg i eget hjem. Dette støttet igjen opp deres poeng om at de ikke levde i et
demokrati, ved at de ikke fikk organisere seg fritt, som var en rett i demokratiet.
Året etter, i 1979, stilte Norsk Front en egen liste til kommunevalget i Oslo. Blücher skal ha
fortalt at NF var såpass sterke i Oslo at de ville kunne klare å få valgt inn en representant.92
Partiet kom aldri til valget, grunnet flere nektede søknader om partidannelse, som ifølge
Blücher nok en gang beviste at demokratiet ikke lenger fantes i Norge.
I 1983 meddelte Blücher at deres parlamentariske arbeid hadde blitt nektet dem, og etter flere
forsøk på å bryte ned ”system-barrierene”, var det beklagelig at de ikke klarte å nå
igjennom.93 Allikevel holdt Blücher et håpefullt og åpent sinn om at deres bevegelse kunne i
alle fall fungere som inspirasjon for en senere tid, da Norge ville være mer moden for en
nasjonal endring.94
Rettssystemet
§98: Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller
mishøveleg forskjellsbehandling.95
I 1976 skrev Blücher at AP-politikerne (som da hadde regjeringsmakt), drev med
udemokratisk maktmisbruk ovenfor både NUF og NF. Blücher mente at NUF og NF hadde
urettmessig blitt forskjellsbehandlet i sammenligning med Demokratiske Sosialister – AIK,
ved at AIK hadde fått innvilget sin søknad om å stiftes som parti, i motsetning til NUF/NF,
som hadde færre mangler i sin søknad enn AIK.96 Blücher siktet her mot en urettmessig
91

”Møte med Norsk Fronts ledelse –” i Attakk, nr. 3/4, 1978, s. 23
”Norsk Front-liste ved valget i Oslo”, Nationen, 09.05.1979, s. 21
93
Erik Blücher, ”Tid for nytenkning og nyordning”, Nasjonalisten, nr. 4-5 (56-57), 1983, s. 2
94
Radioklipp: ”Erik Blücher tar avstand fra bombeattentatet mot Islam-moskeen i Oslo og har
meldt seg ut av Nasjonalt Folkeparti. Intervju med Erik Blücher og Tor Petter Hadland”,
NRK, Programleder Jan Birger Arentz, 20.06.1985, hentet 12.03.18 fra:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01399P
95
Kongeriket Noregs grunnlov, Lovdata, hentet 04.09.17 fra:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5
96
Erik Blücher, ”Stans AP(E) – Partiets maktmisbruk!” og fortsettelsen ”Departementets
maktmisbruk avslørt”, Attakk, nr. 1, 1976, s. 1 og 7
92

27

forskjellsbehandling som stod i strid med prinsippet om at alle var like for loven. Dette var
noe han beskrev som et tydelig maktmisbruk, og var videre overbevist om at han ville ha
loven på sin side så snart denne ”makteliten” forsvant.
Det Blücher manglet å nevne her, var at søknaden om partistiftelse ble avslått på grunnlag av
at navnendringen fra Nasjonal Ungdomsfylking til Norsk Front ikke var tilstrekkelig. Selv om
de hadde nok underskrifter i første omgang, var det nettopp dette som stoppet dem i neste
omgang. Kravet ble endret fra 1000 til 3000 underskrifter, som gjorde at de fikk avslag for en
ufullstendig og mangelfull underskriftsliste.
Likevel påstod Blücher at de ikke hadde gjort noe galt, eller i det minste annerledes enn AIK,
og henviste til en urettferdig behandling. Dersom de måtte gå til rettsak for å få igjennom
søknaden sin, mente Blücher at de umulig kunne tape, ”dersom Norge fremdeles [var] en
rettstat”.97
Rettstatsspørsmålet var også noe Blücher tok opp i en senere artikkel, der han fortalte om to
kampfeller som hadde mistet jobben som følge av deres opptreden på TV-programmet, ”På
Sparket”. Dette var en sak som skulle tas til retten, men der Blücher sa seg skeptisk til
rettssystemet i Norge. Han mente at dersom Norge fremdeles var en rettstat, måtte de bli
tilkjent en erstatning. Dersom dette ikke skjedde, mente Blücher at begrepet rettsstat ”ble like
uthulet som ordet demokrati”.98
Et senere bevis for at rettstaten var mangelfull, kom i etterkant av Hadelandsdrapene, som
utdypes i neste kapittel.
I rettsaken etter Hadelandsdrapene, fikk de tiltalte respektivt 15 år og 18 år. En av de tre
tiltalte var Espen Lund, som fikk en straff på 18 år, til tross for manglende bevis, og det
faktum at han ikke var tilstede da drapet skjedde. Blücher forklarte denne saken som et
justismord, og siden det i hele tatt fantes tvil i dommen, burde Lund settes fri.99 Dette ble
videre forklart med at massemedia hadde forhåndsdømt Lund som følge av hans fortid og
politiske tilhørighet, noe som hadde ført til at retten handlet deretter. For Blücher, beviste
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dette ikke mindre enn at en ”anti-nasjonal, kosmopolitisk og et pseudo-demokratisk styre”
hadde inntatt Norge.100
Kortere forklart, kan man si at Blücher lenge hadde tvil og skepsis rundt Norges rettstat, da
han gang på gang følte seg svekket av rettssystemet i Norge. Blücher ønsket helst at Norge
skulle få en strengere og et mer rettferdig rettssystem, som ga kraftigere straffer; for å sørge
for en mer lovlydig befolkning. Videre mente Blücher at uten et godt rettssystem, kunne ikke
demokratiet garantere for at folk fikk tildelt de rettighetene de hadde krav på.
Dog Blücher følte på hvordan rettssystemet hadde sviktet han i sitt ønske om partidannelse,
var en av de største rettsskandalene nemlig Hadeland-saken. Det at en mann som ikke var
tilstede, eller som hadde konkrete bevis imot ham, fikk en like streng fengselsstraff som en av
de faktiske drapsmennene, var forbausende for Blücher. Det var i dette øyeblikket at Blücher
så hvordan rettssystemet ikke var å stole på, at Norge ikke lenger var noen rettsstat, som igjen
bekreftet Blüchers tanke om at Norge ikke lenger var et demokrati.
Det hjalp lite at alle de kriminelle innvandrerne fikk langt snillere straffer enn Blücher ønsket,
da han mente at nærmest alle våre nye landsmenn var kriminelle, og viste ofte til statistikker
som sa det samme. Dette var trolig for å poengtere hvilken trussel han anså dem å være for
Norge, som igjen ble brukt for å bevise sin rett, i de rasistiske ytringene som NF stod bak.101
Blücher satt ofte innvandrernes kriminalitet og straff opp mot NF-medlemmers straffer. Dette
gjorde han for sammenligningens skyld, for å bevise hvordan han mente rettssystemet var
korrupt, og urettferdig for den forbrytelsen som var begått.
Da mange av de ytringene som andre NF-medlemmer rettslig hadde fått konsekvenser for,
også var noe Blücher så seg enig i, mente han derfor at dette ikke fortjente straff. Videre
kunne også enkelte av Blüchers egne ytringer forstås svært rasistisk, da han ofte tegnet et
fiendebilde av innvandrerne, der han blant annet uttrykte at, ”import av fremmed arbeidskraft
betyr også import av kriminalitet”.102 En slik generalisering av en samfunnsgruppe, var ikke
bare rasistisk, men stred også imot menneskerettighetene, noe som videre skal diskuteres.
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Menneskerettigheter
Menneskerettighetserklæringen ble stiftet i 1948 av Forente Nasjoner (FN), og er en erklæring
som skulle sikre menneskers grunnleggende rettigheter, der retten på liv, personlig frihet og
vern mot diskriminering og vold er noen av punktene.103
I 1978 skrev Blücher en artikkel der han forklarte hvordan ytringsfriheten hadde sviktet i
Norge. Dette hadde sin bakgrunn i at partiet hadde fått konsekvenser for å ha brutt
straffelovsparagrafen om rasediskriminering, for å ha uttrykt seg rasistisk. Her viste Blücher
stor avsky mot at Grunnloven, som skulle sikre folkets rettigheter, ble satt til side ”av en
ynkelig, liten straffelovsparagraf som er pådyttet oss av F.N”.104 Dette viste ikke bare en
misnøye om at man ikke lenger var beskyttet av Grunnloven, da andre lover kunne trumfe
den, men også en stor avsky mot menneskerettighetene vedtatt av FN. På grunnlag av dette,
kan man spekulere om Blücher var imot menneskerettighetene, eller om han mente
innvandrere ikke hadde krav på slike rettigheter. Dersom det siste var tilfelle, kan man si at
han verdsatte og plasserte det norske folk og deres verdier høyere enn andre nasjonaliteter og
etnisiteter.
På grunn av Blüchers rasistiske tone, som kun fremmet det norske folk og dens arvemateriale,
var han naturligvis imot raseblanding, som betydde at de norske kun skulle være med de
norske, og utlendingene skulle kun være med andre utlendinger.
Blücher så derfor ingen grunn for at mennesker fra andre kulturer og et annet arvematerialet
skulle oppholde seg i Norge, da han mente de var såpass forskjellige at de aldri ville kunne
integreres eller passe inn i et norsk samfunn. Her var også frykten stor for at utlendingene
sakte, men sikkert ville forandre og forme det norske samfunnet til noe ukjent, altså noe som
ikke var ”norsk”. Dette var videre en begrunnelse for at Norsk Front, om de skulle fått
regjeringsmakt, hadde sendt ut hver eneste utenlandsk person, til der de kom fra.
Det kan derfor sies at Blücher verken hadde forståelse eller sympati for mennesker med annen
bakgrunn, eller så dem som likestilt med andre nordmenn, med hensyn til behov og
menneskerettigheter.
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Slike rasistiske og menneskerettighetsberøvende tanker var også å finne i NFs 25-punkts
partiprogram. Under punkt 24, stod det at den statlige utviklingshjelpen ønsket avskaffet, etter
en overgangsperiode der det har blitt ”benyttet til å skaffe gjestearbeiderne i Norge arbeid i
deres egne hjemland”. Den siste delen ble dog endret fra Norsk Fronts program til Nasjonalt
Folkepartis program til å hete: ”har blitt benyttet til å finansiere repatriering av
gjestearbeiderne og deres familier.”105
Det er interessant ordlyden endret seg fra å skaffe gjestearbeiderne arbeid i respektive land, til
å finansiere repatriering av gjestearbeiderne og deres familier. Repatriering er et ord som
oftest brukes om krigsfanger, og innebærer at en person blir sendt tilbake til sitt hjemland
etter å ha hatt en form for tillatelse eller beskyttelse.106 Repatriering er videre noe helt annet
enn å sende tilbake etter de har fått ordnet arbeid til dem, da arbeidssituasjonen ofte kunne
være grunnen for immigreringen. Videre ønsket de å kaste ut folk som allerede hadde fått
oppholdstillatelse i Norge, noe som ikke bare stred mot norske rettigheter, men som også
kunne stride mot menneskerettighetene, hvis en retur for eksempel var til fare for liv og helse.
Det er derfor helt tydelig at Blücher mente at han og andre nordmenn, hadde større rett til å bo
i Norge enn alle andre som senere kom til landet.
Alt i alt, hadde Blücher en holdning som tilsa at han var imot menneskerettighetene, da de
kom i veien for hvordan han ønsket å bruke sin rett til ytring og organisering. Videre følte han
at egne rettigheter ofte ble brutt som følge av menneskerettighetene, som ved hans
rasediskriminerende ytringer.
Man kan derfor si at Blücher, på den ene siden, støttet menneskerettighetene i den grad det
fremmet egen sak, men på den andre siden, tok de samme rettighetene ifra alle han var uenig
med. Det blir derfor lett å anta at Blücher hadde en svært skjev fordelt ønsketenkning, der
utlendinger ikke hadde rett til å kreve like mange rettigheter som nordmenn. Alt forestående
ville da bety at Blücher hadde en svært rasistisk grunntenkning som tilsa at han hierarkisk
plasserte nordmenn i Norge over alle andre etnisiteter, som gjorde at han ikke respekterte
menneskerettighetene til folk som ikke var nordmenn.
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3.3 Idealsamfunn? Hvordan realisere dette?
På ruinene av marxismens falske ”demokrati” kan det norske folk skape et demokrati
– et VIRKELIG demokrati hvor nordmenn igjen er herrer i eget hus, hvor initiativ og
dyktighet blir verdsatt, hvor folkefellesskap og nestekjærlighet råder, der klassekamp
engang herjet, hvor ungdommen vernes mot åndelig forsøpling og fysisk forfall, hvor
viljen til å forsvare vår frihet og selvstendighet blir gjenreist, og hvor begrepene ”lov
og rett”, ”moral”, ”religion”, og ”fedrelandskjærlighet” igjen settes i høysetet: ET
NYTT OG BEDRE NORGE!107
Etter at Norsk Front ble stiftet og fikk organisert seg, var flere usikre på hvordan de forholdt
seg til enkeltsaker, og hva de stod for. Dette førte til mistolkninger og utsagn som Blücher
oppfattet som direkte løgner. Ett av disse utsagnene var at NF ønsket et diktatur, som Blücher
sa var et direkte påfunn av marxistene, der han forklarte at verken han eller partiet støttet et
diktatur, da de hadde programfestet demokratiet på deres partiprogram. Ifølge
partiprogrammet deres, ønsket de seg et sterkt, autoritativt og ansvarlig folkestyre, der de
mest kvalifiserte styrte.108 Dette mente han var en forutsetning for et sunt statsstyre, og som
var i pakt med Grunnlovens intensjoner, da det ingen steder stod at demokratiet var
ensbetydende med et partistyre.
Videre hevdet Blücher at datidens partistyre var langt fra demokratisk, og mente at borgerlig
pluralisme naturligvis ville føre til byråkrati og diktatur. Ved å erstatte partiene med landets
mest kvalifiserte, ville han derfor kunne motvirke den ”pseudo-anarkistiske pluralismen” og
”proletariatets diktatur”, som han mente Norge var på vei mot.109 Man kan derfor si at
Blücher hadde et svært motsetningsfylt syn på demokratiet, da han ønsket å kvitte Stortinget
med eksisterende partier, samtidig som han prøvde å få eget parti inn i regjering.110
I Blüchers ideelle samfunnssystem, skulle staten kontrollere bankene, norsk næringsliv,
svangerskapskontoret de ønsket å opprette, samt massemedia, fra NFs partiprogram å
dømme.111 NF ønsket statlig kontroll over bankene da dette ville hjelpe til å regulere skatte107
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avgiftspolitikken som igjen ville stimulere til arbeidsinnsats. Videre ville dette sørge for at
unge ektepar med barn, fikk 25 % avdrag på boliglånet for hvert barn de fikk. En statlig
kontroll over bankene ville også sørge for at de som trengte sosialstøtte fikk den, mens de
som ønsket støtten, men ikke trengte den, ikke fikk. Her kan det sies at NF ønsket å bedre det
vi i dag kaller NAV i Norge, for å fremme arbeidsmoral og arbeid for folk flest.
Videre ønsket NF at staten skulle kontrollere norsk næringsliv da dette ville holde unna
utenlandsk oppkjøp og konkurranse, samt at det ville fremmet norsk selvforsyning og norske
interesser innad i landet, som natur- og ressursvern.
NF ønsket også en stat som fremmet kjernefamilien og husmoryrket, der abort skulle forbys,
så frem til at fosteret ikke var misdannet eller graviditeten var en konsekvens av voldtekt. Til
dette ønsket de å opprette statlig kontrollerte svangerskapskontorer for å hjelpe og veilede
gravide.
NF ønsket med andre ord en regjering som hadde stor kontroll over det sosiale livet til folk
flest, der folk ble inndelt og plasserte inn i ulike roller, som for eksempel arbeidstjeneste for
unge, abort på misdannede fostrer, husmorrollen for kvinner, osv.
Dette gjorde at NF ønsket en regjering der den statlige kontrollen ville strekke seg ut og
overlappe omtrent alle områder av folks liv, noe som kunne beskrives som frihetsberøvende
for den enkelte. Man kan derfor se at den store kontrollen NF ønsket at staten skulle
kontrollere, ville føre til en såpass stor maktkonsentrasjon, som igjen kunne antyde at de søkte
etter noe nærmer et diktatur enn et demokrati.
Da Blücher ønsket en bedret ytringsfrihet, var det tydelig at de ikke kunne være et totalitært
diktatur, da de ikke ønsket å ta bort folks rett til ytring eller meningsdeling, men heller
forbedre den. Med dette som utgangspunkt, kan man derfor kalle Blüchers idealsamfunn et
autoritært diktatur. Videre ønsket Blücher å få eget parti inn i regjering, siden ingen av de
eksisterende partiene var gode nok alternativer. Dette ville si at Blücher ønsket en
ettpartiregjering, der en koalisjon med andre partier var utelukket, og videre ville bety at
Blüchers idealsamfunn var noe i nærheten av et autoritært kollegialt diktatur.
Dette viste på nytt hvilket motsetningsfylt syn Blücher hadde til demokratiet, da hans
idealsamfunn stemte nærmere overens med det Sokrates beskrev som demokratia; et
oklokrati/pøbelvelde.
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Neste spørsmål blir dermed: hvordan planla Blücher å realisere dette idealsamfunnet?
I 1976 meddelte Blücher at samfunnet var styrt av en sosialistisk forbannelse som til syvende
og sist ville føre til krise og politisk storm. Han mente derfor at man skulle la stormen
komme, siden dens herjinger ville gjøre klart til en nasjonal gjenfødelse.112 Med andre ord
mente Blücher at man måtte rive ned, for å kunne bygge opp. Dette var noe han gjentok i
senere innlegg, der han påminnet sine meningsfeller at den nasjonale kamp ikke ennå var
over, da deres hensikt alltid hadde vært, og alltid kom til å være å bygge et apparat (NF) som
var ”ideologisk, organisatorisk og finansielt sterkt nok til å bryte ned Systemets stengsler.”113
Ut på 80-tallet begynte Blücher å bli redd for at partiet hadde mistet sin målbevissthet, og
ønsket derfor å minne partiets medlemmer om hvorfor de burde fortsette å kjempe.
I et innlegg fra 1982, meddelte han ikke bare hva som var organisasjonens mål, men også
hvordan de planla og gjennomføre dem. Her fortalte Blücher at gjennomføringen av
organisasjonens 25-punkts prinsipp-program, krevdes en total omveltning av samfunnet, med
opprettelse av en ”ny orden på ruinene av det gamle og nedkjørte samfunnssystem.”114 Videre
uttalte han at deres oppgave ikke var å pusse opp ”partipolitikernes nedslitte fasade”, men
opprette et helt nytt samfunnssystem som ville ”gjennomsyre og prege hver folkefelle og hele
nasjonens fremtid.”115 NFs mål var derfor regjeringsmakt som ville gi bevegelsen mulighet til
å omvelte samfunnssystemet, noe som kunne regnes revolusjonerende, i den forstand at de
ønsket å drastisk endre samfunnet. Dette gjorde at Blücher på dette tidspunktet kunne kalles
revolusjonær, en betegnelse han først omfavnet etter han flyttet til Sverige, tidlig på 80-tallet.
Siden Blücher mente at idealsamfunnet bare kunne realiseres ved en nasjonal revolusjon og
ved å omvelte samfunnet, kan det videre stilles spørsmål om vold var et virkemiddel.
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4. Vold
4.1 Definisjon av begrepet
Vold kan beskrives som en handling som skader en person, enten psykisk eller fysisk, og kan
inndeles inn i flere undergrupper. Den mest relevante for denne oppgaven, er derimot politisk
vold, som kort kan forklares som voldelige handlinger som er politisk motivert eller med
politiske formål.116
Den Amerikanske statsviteren David Apter (2010) forklarte politisk vold slik:
Fundamental to political violence, is a consequence of modern forms of social
polarization between the functionally superfluous and the functionally significant.117
Dette betyr at politisk vold oppstår og fostres opp der den sosiale avstanden mellom de
politisk signifikante og de politisk ubetydelige vokser, og resulterer i en større strid eller
konflikt mellom gruppene. Dette mente han igjen kunne føre til voldelige handlinger mellom
gruppene.
I moderne tid har politisk vold blitt utført blant annet av høyreekstreme, i typen (ny)fascister
eller (ny)nazister. Uklare forventninger og et fiktivt gruppepress kan få enkelte deltagere til å
begå voldelige handlinger, selv om de opprinnelig var imot slike handlinger. Et slikt fiktivt
gruppepress eller feilaktig forventning, kan videre fostres opp av voldelig retorikk.118 Den
vanligste forklaringen hvorfor enkelte tyr til vold, er at de ikke får uttak for sine synspunkter
på lovlig vis, eller i andre kanaler i det politiske systemet.119 En kjent tankegang blant
høyreekstreme voldsgrupper blir derfor å tillegge skyld på andre, og bortforklare egne
voldshandlinger. Her er en vanlig syndebukk staten eller “systemet”. Ved å legge skylden for
egen vold på ”systemet”, får de på denne måten fjernet skyldaspektet ved egen voldsutøvelse,
og videre legitimert seg selv.120

116

Bjørgo, Racist and right-wing violence in Scandinavia, 1997, s. 20; Held, Models of
Democracy, 2008, s. 111 og 127
117
David E. Apter, ”Political violence”, i Richard A. Couto (red.), Political and Civic
Leadership: A reference book, Thousand Oaks: SAGE, 2010, s. 249
118
Fangen, En bok om nynazister, 2001, s. 222; Held, Models of Democracy, 2008, s. 103;
Bjørgo (red.), Terror from the extreme right, 1995, s. 201
119
Bjørgo (red.), Terror from the extreme right, 1995, s. 202
120
Fangen, En bok om nynazister, 2001, s. 230
35

4.2 Blüchers holdning til vold
NF (Norsk Front og Nasjonalt Folkeparti) var et parti som raskt fikk et negativt rykte, og som
etter hvert ble kjent for å stå bak flere voldelige hendelser. Man kan derfor spekulere om NF
faktisk hadde som hensikt å være voldelig, eller om dette kun var hendelser gjort av
enkeltpersoner, som viste seg å være NF-medlemmer. Uansett er det interessant å se hvordan
NFs formann, Erik Blücher, forholdt seg til vold, da han stod for organisering og styringen av
partiet, og hadde nokså stor innflytelsesmakt blant medlemmene.
Det negative stempelet på NF kom i etterkant av flere voldshendelser som fikk mye
medieoppmerksomhet. Organisasjonen ble portrettert av media som en voldelig trussel mot
norsk befolkning, etter at flere NFere var involvert i slåsskamper, vandalisme-saker og
voldelige demonstrasjoner. Etter hvert kom Kyvik-bomben og Hadelandsdrapene, som ikke
skulle gjøre situasjonen bedre for NF og det miljøet de var i.
Blücher var derimot flink til å kontekstualisere disse hendelsene, og skiftet fokus ved å pekte
fingeren i alle andre retninger enn NF. Han prøvde derfor å tegne et stakkarslig bilde på seg
selv og organisasjonen, samtidig som han brukte propagandateknikk for å utpeke en annen
folkefiende. Her utpekte han spesielt ”de røde” AKP (m-l) som de virkelige voldsmennene, i
tillegg til at han kriminaliserte innvandrerne som en gruppe. Det var derfor viktig for Blücher
å vise de virkelige samfunnsfiendene, og meddele at NF var de eneste som var forberedt på å
beskytte og forsvare samfunnet mot denne trusselen; en trussel som ville ødelegge og
”undergrave” Norge.
Blücher uttalte opp til flere ganger, at verken han selv eller NF sanksjonerte vold, og ga ofte
tydelige beskjeder om at voldsmenn ikke hadde noe å gjøre innen NF eller den nasjonale
bevegelsen. Den som da begikk voldelige handlinger måtte derfor vite at de ville bli
ekskludert fra partiet.121
I 1985 var flere medlemmer fra NF involvert i et bombeattentat mot en moské i Oslo. Blücher
som ble intervjuet i denne forbindelsen, fortalte at han tok avstand fra handlingen, da politisk
vold ikke ”gagner deres sak”. For å underbygge dette, fortalte han at Norsk Front ble lagt ned
i etterkant av Kyvik-bomben, for å vise stor avstand fra en slik voldelig handling. I tillegg
fortalte han at han ønsket å forlate partiet, da han mente NF ikke lenger stod for det samme
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som han. Dette som følge av bombeattentatet mot Ahmadiyya-moskeen i Oslo, noe han uttalte
var ”dråpen som fikk begeret til å flyte over”.122 Blücher viste med dette at han tok avstand
fra voldelige hendelser, og var overbevist om at denne hendelsen utvilsomt ville påvirke det
nynasjonalistiske arbeidet i Norge på en negativ måte.123
Det kan likevel diskuteres om Blücher sanksjonerte voldelige handlinger innad, selv om han
utad påstod at verken han eller partiet var voldelige. Dette var grunnet hans voldelige retorikk
som kunne oppmuntre til voldelig aktivitet, med den hensikt å få fremgang i sin nasjonale
bevegelse.
Ifølge Bangsund (1984) skal Blücher ha oppmuntret sine meningsfeller om bombesmell, for å
skape oppmerksomhet rundt organisasjonen, tidlig i deres oppbyggings-og rekrutteringsfase.
Videre skal han ha sagt at vold var en forkastelig løsning, men at det ofte oppstod situasjoner
der vold var den eneste løsningen, og at NF hadde da kommet i en åpen konflikt med
venstresiden, der deres terror bare kunne knuses gjennom en enda sterkere terror fra
høyresiden.124 Selv om dette var sitater som ikke var å finne i kildematerialet, kan det tolkes
som at Blücher trolig fremmet en pro-vold holdning innad, mens han fordømte voldelige
handlinger utad. Likevel kan ikke dette vites med fullstendig sikkerhet, og er noe av grunnen
for at oppgavens kjerne er bygget rundt Blücher egne ord, for å sørge for og ikke mistolke
han.
For å bedre forstå hvordan Blücher forholdt seg til vold, er det viktig å nevne spesielt to
voldelige hendelser: Kyvik-bomben og Hadelandsdrapene. Dette var hendelser som
ytterligere medførte et negativt rykte for NF, og som Blücher kommenterte i forbindelse med
begge rettsaker. Disse hendelsene vil da være med på å forklare hvordan Blücher forholdt seg
til vold og voldelige handlinger, i tillegg til å se på andre nøkkeltemaer som voldelig retorikk
og hird. Siden Blücher anså seg selv som nasjonalist og ønsket å verne det norske folk og
land, kan man lure hva han var villig til å ofre for å skape sitt ideelle samfunn, i tillegg til hva

122

Radioklipp: ”Erik Blücher tar avstand fra bombeattentatet mot Islam-moskeen i Oslo og
har meldt seg ut av Nasjonalt Folkeparti. Intervju med Erik Blücher og Tor Petter Hadland”,
NRK, Programleder Jan Birger Arentz, 20.06.1985, hentet 14.05.17 fra:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01399P; ”NF bør dø en stille død”,
Fædrelandsvennen, 19.06.1985, s. 18
123
”NF bør dø en stille død”, Fædrelandsvennen, 19.06.1985, s. 18
124
Bangsund, Arvtakerne, 1984, s. 173-174
37

han var villig til å gjøre mot alle som truet dette samfunnet, blant annet hans uttalte fiender:
”de røde” og innvandrerne.
Kyvik-bomben
Frem til 1. mai-bomben, var Petter Kristian Kyvik en ung student ved Befalsskolen, leder for
Aksjonsgruppa til NF125, og tidligere medlem for Ungdommens Heimevern (UHV). Det sies
at han fikk oppfylt sine voldsfantasier i UHV, da han hadde tilgang på våpen og annen
dynamitt, som han raskt lærte å håndtere.126
I etterkant av 1. mai-bomben, ble Kyvik stemplet som terrorist, et rykte som raskt endte hans
politiske karriere og førte til fengselsopphold.
Like etter bombe-attentatet var Blücher i et radiointervju, der han forklarte sin oppfatning av
hendelsen. Blücher karakteriserte Kyvik som en drevet og aktiv person, som aldri trengte mye
overbevisning for å delta på NFs arrangementer.
Videre uttalte han at NF ikke stod bak 1. mai-bomben, da dette var en en-mannsjobb. Det ble
forklart ved at NF aldri ville ha tjent på en slik aksjon, fordi de baserte seg på en ”lovlig
politisk virksomhet”.127
Blücher mente at man aldri kunne tjene på voldshandlinger, da dette snarere ville svekke en
organisasjon, nettopp fordi man aldri ville klare å komme til ordet med egne meninger, så
lenge man prøvde å hemme andres. Derfor mente han at 1. mai-bomben måtte anses som en
alvorlig advarsel eller en lærepenge for de som prøvde å undertrykke andres meninger
gjennom vold.128
Det faktum at Kyvik var medlem av NF, gjorde at hans handlinger ble ansett som politisk
motivert, som førte til at NF ble utpekt til å stå sammen om angrepet.129 Dette hadde sin
bakgrunn i at Kyvik hadde blitt sett sammen med flere andre medlemmer av NF, i forkant av
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bombekastingen. Videre kom det frem at attentatforsøket ble planlagt hjemme hos Blücher,
mer kjent som ”søndagsmøtet”, noe Blücher selv forklarte som et organisatorisk møte.
Blücher fortalte at det kun ble planlagt ulike aksjonstaktikker for å skape oppmerksomhet
rundt NF på dette møtet, der verken attentatforsøk eller bomber skal ha blitt nevnt. Kyvik skal
ha meddelt at han ønsket å lage ”kvalme”, som Blücher tenkte var bruk av tåregass eller
røykbomber, da dette var ikke uvanlig blant anti-kommunistene. Videre skal Blücher ha
fortalt Kyvik at han kunne gjøre hva han ønsket, så lenge det ikke var ulovlig og dermed
kunne skade partiet.
På sin side forklarte Kyvik situasjonen som at han nærmest ble tvunget til å møte opp på det
kjente ”søndagsmøtet”, da Blücher angivelig skal ha truet med å fortelle familien hans at han
var homofil og nynazist. Videre skal han ha fortalt om bombe-planene, der Blücher skal ha
virket svært støttende til ideen. Kyvik forklarte seg slik at han aldri ville ha kastet bomben
uten Blüchers samtykke.130 På grunn av denne forklaringen, ble Blücher tiltalt for psykisk
medvirkning, der det ble påstått at Blücher, med sin voldelige retorikk, hadde fostret opp
Kyviks voldstanker og oppmuntret til hans voldshandlinger. Man kan derfor diskutere om
Kyviks handlinger var et resultat av en god blanding uklare forventninger og fiktivt
gruppepress, der han trodde at han gjorde en handling på vegne av gruppens ønsker.
Derimot ble Blücher frikjent for alle siktelser om psykisk medvirkning, da etterforskningen
ikke avdekket at han hadde gjort noe straffbart i forbindelse med 1. mai-bombingen.131
Likevel sies det at Blücher aldri ble formelt renvasket for mistanken.
Når det gjaldt Kyvik, konkluderte retten med at Kyvik kun ønsket å lage bråk, at han handlet
uaktsomt og ikke forsettlig, og at han ikke handlet under tvang, som hans advokat påstod. Han
ble dømt til 5 års fengsel.132
Kyviks bombekasting var en handling NF tok offentlig sterkt avstand fra, der Kyvik ble
utstøtt og ekskludert som resultat, i tillegg til at Norsk Front ble lagt ned. NF prøvde derfor å
separere Kyviks handlinger fra partiets ønsker, for å best mulig opprettholde sin ”lovlydige”
status, og for å ikke sette partiet i et dårligere lys.
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Hadelandsdrapene
22. februar 1981 ble to Oslo-gutter skutt og drept mellom Avalsjøen og Leirsjøen i Lunner
kommune på Hadeland. Etterforskning viste at til sammen 29 skudd ble avfyrt mot de
drepte.133 Etter et tidligere tyveri hos ett av Heimevernets våpenlagre, skal gjerningsmennene
ha tatt med seg to av de medskyldige ut på skogstur, og deretter likvidert dem. Årsaken for
dette, var at de to medskyldige ønsket betaling for tyveriet, og i frykt for at de ville gå til
politiet, beordret gruppens leder drapene. Gjerningsmennene ble senere kjent til å være
Johnny Olsen og John Charles Hoff, som fikk respektivt 18 og 12 års fengsel for overlagt
drap, samt Espen Lund som ble siktet og dømt til 18 års fengsel for psykisk medvirkning, ved
at han var den som ga den offisielle drapsordren.134
Psykisk medvirkning var begrep som dukket opp i etterkant av både Kyvik-bomben og
Hadelandsdrapene. Selv om etterforskning ikke førte frem i 1979, samt at lovverket ikke
omtalte medvirkning som noe straffbart da Blücher ble tiltalt, var det nettopp dette som førte
til Lunds fengselsstraff.
Dette var tydelig noe Blücher var imot, da han ikke bare sa seg uenig i Lunds straff, men også
dedikerte et helt nummer i Nasjonalisten gjeldende Espen Lund, hans rettssak og
”justismord”.135 Blücher mente at juryen hadde gjort en grov feil, og at dommen var basert på
et generelt feilinntrykk skapt av media, som tegnet et fiendtlig bilde av Lund, noe som førte til
at han ble forhåndsdømt.136 Ved at etterforskningen ikke klarte å plassere han på åstedet, eller
hadde bevis som knyttet han til drapene, i tillegg til at Olsen insiterte på Lunds uskyld, mente
Blücher at dommen mot Espen Lund ikke kunne beskrives som annet enn et justismord, og at
Lund dermed burde løslates.137 Hva de andre gjerningsmennene angikk, uttalte Blücher at
både dommen og straffeutmålingen viste hvordan rettstaten både var sann og riktig, der
Olsens straff på 18 år var svært passende for en slik ”blodig handling”. 138 Selv om Blücher
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offentlig sa seg enig i juryens dom mot Olsen og Hoff, var han allikevel uenig i juryens straff
av Lund, nok et punkt han brukte for å underbygge sin skepsis til rettssystemet i Norge, som
nevnt tidligere.
Dommen om psykisk medvirkning var noe Blücher kjent sa seg imot, trolig fordi han selv ble
tiltalt under samme betegnelse. Dersom han mente at psykisk medvirkning kunne påvirke
andre til voldelige handlinger eller om det i det hele tatt var mulig å psykisk påvirke noen, er
usikkert. Siden psykisk medvirkning ofte var et resultat av voldelig retorikk, er dette noe som
skal ses nærmere på, nettopp fordi Blüchers tiltale om psykisk medvirkning var grunnet hans
retoriske kraft.
Voldelig retorikk
Da Blücher har uttalt sin forakt mot vold, har han også vært kjent for å oppfordre til vold. Ved
å se hvilke ord og uttrykk han brukte, kan dette vise til en svært voldelig retorikk som kan ha
vært med på å fostre opp voldsfantasier blant enkelte av NFs medlemmer.
Mest kjent brukte Blücher ord og eksempler til å spre frykt om det kommende ”oppgjøret”
(om oppholdsretten) i Norge. Da han ofte brukte eksempler fra England og deres søsterparti
National Front for å oppmuntre om deres nasjonale bevegelse, brukte han stadig ”skrekk”eksempler fra Sverige for å vise hvordan Norges fremtid ville se ut, dersom man ikke tok
grep om ”innvandrerproblemet”.
I en artikkel om Sveriges påståtte rasekrig, skrev Blücher at Sverige hadde over 800 000
innvandrere, der hvert 4. fødte barn var av utenlandsk opprinnelse. Dette skal angivelig ha
medført til ”sporadiske utslag av rasekamp”.139
Videre forklarte Blücher at flere svensker hadde reagert på dette i form av rasering,
ødeleggelser og nedbrenning av innvandrernes biler, boliger og forretninger. Trolig hadde
dette som hensikt å demonstrere den misnøyen svenskene hadde med innvandringen, samtidig
som det ble brukt som en skremselstaktikk for å vise hvilken retning Norge gikk i, dersom de
ikke stengte grensene mot fremmede.
Likevel var det ikke kun fremmedinnvandring Blücher brukte en slik voldelig retorikk mot.
Kommunistene, som politisk sett var en strak motsetning til nasjonalistene (nazistene), ble
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også offer for en slik angrepsmåte. Blücher anså ”de røde” som en stor trussel for samfunnet,
da de fremmet en positiv og vennlig innvandringspolitikk, som Blücher mente ville ødelegge
Norge. Blücher var overbevist om at fremmedinnvandringens mål nettopp var å bryte ned alt
det norske i samfunnet, og erstatte dette med sin egen kultur. På grunn av dette, måtte ”de
røde” stoppes, og gjorde at anti-kommunistene (også de i NF) anså dem som samfunnets
største folkefiende.
I 1976 kom Blücher med en oppfordring til sine medlemmer om å vise de anti-norske kreftene
at de hadde noe å frykte.140 Det å oppfordre sine medlemmer om å vise sine fiender at de
hadde noe å frykte i NF, kunne forstås som et opprop om vold, og videre vise den voldelige
retorikken Blücher var kjent for. En slik voldelig retorikk, kan derfor ha hjulpet til å fostre
opp voldsfantasier blant enkelte av medlemmene, og dermed skapt et voldsmiljø innad i
partiet, som videre kan forklare hvordan han kunne ses psykisk medvirkende til andres
voldshandlinger.
Held (2008) forklarte at det var rimelig å anta at ord, så vel som bilder, symbolikkbruk og
ideer, måtte regnes som en mulig sterk påvirkning som kunne føre til politisk vold.141
Om man tok eksempelet fra Kyvik-saken, kunne man si at dersom ord hadde betydning for
voldelige handlinger, ville det være mulig å anta at Blüchers retorikk kunne være psykisk
medvirkende for Kyvik. Trolig ble dette klart for Blücher, da han i etterkant av Kyvikbomben, skulle ordlegge seg annerledes, i alle fall i medlemsbladene. Da han før brukte
kamputtrykk og nærmest oppmuntret til aktivitet, voldelig eller ikke, ble språket i etterkant av
1979 mindre aggressivt og voldelig ladet.
Generelt sett, kan man si at Blüchers voldelige retorikk var en del av hans strategi om å
utpeke folkefiender i et samfunn han anså som truende for det norske folk. Det gjorde at hans
voldelige retorikk var rettet mot innvandrere og andre ”fremmede” (ikke-hvite), samt de som
støttet en politikk som ville føre til en større innvandringsflyt til Norge. Her ble spesielt
kommunistene (”de røde”) utpekt, noe som diskuteres videre.
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”Rød terror”
Blücher anså ”de røde” som en folkefiende som ønsket å ødelegge det norske folk og samfunn
med sin innvandringspolitikk. I motsetning til hans voldelige retorikk, uttalte Blücher at vold
ikke skulle brukes, da han mente at vold kun avlet mer vold. Videre ville dette ført til at man
fulgte ”de rødes” fotspor, da han mente at vold var selve stikkordet til kommunismen. Dette
var en tankegang Blücher prøvde å bevise, ved å gjøre stort ut av ”de rødes”
voldshandlinger.142
Ett eksempel var i 1977, der Blücher ble overfalt av hva som senere ble kalt ”rød vold”. Etter
at Blücher, ifølge han selv, snakket med en NF-sympatiserende politibetjent, skal flere ”AKPister” fløyet på han, presumptivt fullstendig uprovosert. Den samme politimannen skal ha
hjulpet med å drive disse vekk. Blücher beskrev videre at en 1. betjent skal ha dukket opp og
skjelt han ut, og deretter ikke grepet inn da en annen AKP-ist slo til Blücher, noe som førte til
et brukket kjeveben. Denne 1. betjenten skal videre ha latt mannen gå, etter han hadde nektet
å arrestere han.143 Her forklarte Blücher hendelsen slik at det ikke bare fantes voldsmenn
innen ”de røde”, men også at denne ”syke” kommunistiske ideologien, som ønsket å
”undergrave” Norge, hadde allerede inntatt toppsjiktet i samfunnsgrenene, som vist med
denne 1. betjenten.
Selv om ”de røde” var kjent for å bestå av mange voldsmenn, fantes også disse i NF. Allerede
før Kyvik-bomben, var flere NFere involvert i en del voldsaksjoner, der spesielt ”de røde”
følte dette støtet. Ofte var slike voldsaksjoner sett på som gjengjeldelse eller hevn, og ble
dermed oppmuntret, også av Blücher.
Sent på 70-tallet var flere NFere involvert i å sprenge en ML-bokhandel. Selv om ingen ble
skadet, var Blücher kjapp med å støtte handlingen som noe positivt, da ytterligere
etterforskning avduket overvåknings- og lytte –apparater, som ”de røde” skal ha brukt for å
holde et øye med nasjonalistene. Dette mente Blücher var nok et bevis på hvem de virkelige
forbryterne var, og uttalte at NF derfor ikke skulle felle en tåre for eksplosjonen i MLbokhandelen.144
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Hird? / Lov og orden
På grunn av den røde volden, samt at de ikke alltid følte seg beskyttet av politiet, mente
enkelte NFere det var på tide å danne en forsvarsgruppe; et ekstra borgervern, som skulle
sørge for å holde gatene trygge. Dette kom i stand, da Aksjonsgruppa ble opprettet.
I TV-intervjuet ”På Sparket”, ble Blücher spurt om volds- og våpenbruk, der han svarte at de
måtte være forberedt til da politiet ikke var til stedet. De trente derfor selvforsvar, i form av
fysisk oppfostring og selvforsvarstrening, men der våpen ikke hadde noen tilhørighet.145
Året etter skrev Blücher en artikkel som var ment for å avklare alle spekulasjoner andre måtte
ha om NF. Her svarte Blücher blant annet på spørsmålet om de hadde hird, der han kjapt slo
ned på påstanden og uttalte at dette kun var et journalistisk fantasiprodukt. Likevel måtte de få
lov til å forsvare seg selv, da de ofte ble overfalt og angrepet, samt at AKP(m-l) skal ha
erklært at de aktet å anvende vold for å stanse NF.146 Hva NF heller var interessert i, var å
opprette en ordensvakt; en lovlig løsning for å kunne slå tilbake ”de rødes voldsterror”.147
På et av NFs styremøter ble planer for opprusting lagt frem og godkjent av styret. Selv om
dette var en større oppfordring fra Hadlands side, ble protokollen også undertegnet av
Blücher. I protokollen skal det ha stått at, ”intern uniform ble vedtatt uten videre kommentar.
Riksledelsen vedtok å gå til anskaffelse av et visst antall partiskjorter…”148
Det var her Bangsund (1984) mente voldsromantikken og uniformsgalskapen kom inn, og
som senere skulle komme til å skape Kyvik.
Når det kommer til lov og orden, fant Fangen (2001) at gruppene hun studerte, ønsket å
fungere som et ekstra borgervern, som skulle forsvare og rense opp all uorden.149 Dette gjaldt
også NF, da de ikke bare hadde uttalt sin forakt for vold, men mente selvforsvar var viktig for
enhver, i situasjoner der politiet ikke var tilstede. De trente derfor ikke bare selvforsvar, for å
beskytte seg selv, men kjøpte også inn uniformer og partiskjorter, for å vise seg som en samlet
gruppe som skulle forsvare den allmenne orden.
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Eksempler på NFs idealisering av lov og orden, var også å finne i deres partiprogram,
spesifikt under punktene 17 og 22. I punkt nr. 17 stod det følgene at de ønsket å innføre et
halv års arbeidstjeneste for all ungdom, slik at de skulle få større respekt for arbeidslivet og
styrke deres solidaritetsfølelse. Dette skulle videre være med på å forme dem til dannede
mennesker, som igjen skulle føre til en større kjærlighet for fedrelandet og kulturarven, slik at
de ville være villige til å forsvare den. Dette kunne knyttes sammen med punkt 22, der det
stod at de ønsket å styrke forsvaret, og så på militærtjenesten som en folkeplikt, der alle som
ikke var villig til å forsvare fedrelandet, heller ikke burde få rett til å ta del i dets styre. Dette
kunne tolkes som at man ikke burde få demokratiske rettigheter i et land, dersom man ikke
var villige til å ofre seg for det.150
Lov og orden så derfor ut til å være svært viktige idealer for Blücher. Han mente dette var
viktige fundamenter i et demokrati, og at det måtte settes strengere lover og regler for
overtredelser, for å sørge for ro og orden, slik at alle skulle få de rettighetene de hadde krav
på. Vel og merke hvis du hadde riktig opphav.
Det kan derfor ses ironisk at NF brukte idealet om lov og orden som et argument for å skape
et bedre samfunn, samtidig som de var med på å bryte andre lover de var uenig i. De gangene
de ble tatt for voldelig eller ellers ulovlig aktivitet, kunne de forklare at det var en del av deres
rolle med å ordne opp der politiet var unnfalne, og dermed opprettholde et bilde av seg selv
som ordenspersoner, samtidig som de brøt loven.
De voldelige aksjonene NF stod bak, ble derimot ofte kontekstualisert med gjengjeldelse eller
hevn for skade først påført dem. Spesielt gjaldt dette ”de røde”, da de ikke bare var en politisk
motpol, men fordi det oftest var de som stod bak flere voldshendelser rettet mot NF.
Bortforklaringer og andre unnskyldninger for voldshandlinger, ble etter hvert som NF fikk en
større voldshistorikk svært vanlig. Blücher var derfor flink til å forsvare organisasjonen sin,
og kontekstualisere handlingen på en måte som ikke diskrediterte NF. Dette skulle han også
gjøre for å oppklare misforståelser om hva NF stod for, bortforklare voldshendelser utført av
NFere, og utpekte ofte ”systemet” som den ansvarlige hver gang det oppstod voldelig aktivitet
fra deres side.
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4.3 Fiendebilde? Rasefiendtlig? Innvandrerfrykt?
Det har til nå blitt forklart at NF var involvert i flere voldelige hendelser og aksjoner, selv om
de sa seg imot vold. Derfor blir naturligvis neste spørsmål: hvem kjempet de mot? Hvem anså
de som trusler eller fiender? Prøvde de å skape et fiendebilde av enkelte i samfunnet? Og i så
fall hvem?
Blücher baserte mye av sin politikk rundt rasespørsmålet, og mente at rasen var en egenart
som måtte bevares. Dette gjorde at han naturligvis var imot raseblanding, og hadde dermed en
negativ holdning til innvandring. Ifølge Blücher ville innvandring kun skade, ødelegge eller
”undergrave” Norge. Det kan derfor spekuleres om han kun var rasefiendtlig og dermed fikk
en forakt for innvandrere, eller om det bunnet i en innvandrerfrykt som gjorde at han fikk et
fiendebilde på alle innvandrere.
Både rasisme og xenofobi (fremmedfrykt), samt Islamofobi er kjente elementer innen de
fleste høyreekstreme miljøer.151 Islamofobi, eller Islamfrykt, kjennetegnes oftest med
fordommer, irrasjonell frykt eller hat mot muslimer, og fører ofte til vold mot muslimer, eller
det med Islam-symbolsk betydning, som for eksempel moskeer.152 Selv om NFere gjentatte
ganger utførte vold mot både muslimer og moskeer, var de derimot ikke utelukkende muslimfiendtlig, men heller overordnet fremmedfiendtlige. Derfor kan man ikke si at Islamofobi var
noe som gjaldt NF, og det heller var snakk om rasisme og xenofobi.
Blücher var tydelig imot fremmedinnvandringen, og talte ofte om et korrupt demokrati som
førte hvit diskriminering mot det norske folk, der en skjevfordeling førte til at de norske fikk
mindre enn hva de hadde krav på. Blücher var lei av at den ”såkalte” arbeiderregjeringen tillot
og godtok flere fremmedarbeidere selv om arbeidsløsheten vokste blant nordmennene.153
Videre viste han til den samme urettferdigheten, ved at fremmedarbeiderne fikk tildelt boliger
på norsk bekostning, mens flere nordmenn fremdeles stod flere tiår på venteliste for å få seg
bolig.154 Dette beskrev Blücher som galskap, da ”enhver forstandig vert vet i alle fall å ikke
innby flere gjester enn han kan huse.”155 Han mente derfor at staten sviktet det norske folk,
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ved at de tok inn tusener av innvandrerne til Norge, selv om landet var rammet av et stramt
boligmarked, og til tross for en innvandringsstopp.
I spørsmålet om man kunne forsvare voldelige aksjoner mot enkeltinnvandrere, svarte
Blücher at dette var like meningsløst som om man skulle forsvart en flodbølge. Med
henvisning til Sverige, var det nettopp en ”flodbølge” de opplevde, med utallige
udemokratiske og propagandistiske midler om ”indoktrineringskurs i tvangstoleranse”, til
myndighetenes forsøk på å demme den voksende misnøyen for svensk innvandringspolitikk, i
form av en ny frimerkeserie om ”å leva tilsammens”.156 Her brukte Blücher ikke bare Sverige
som et eksempel på hvor galt det kunne gå, men meddelte også sine nokså rasistiske
holdninger som tilsa at vold mot innvandrere verken kunne stoppes eller var ønskelig å
stoppe. På grunnlag av dette, kunne man igjen spørres om Blüchers forhold til
menneskerettighetene.
Selv om FNs menneskerettighetserklæring allerede kom i 1948, må det likevel ses i lys av
tiden Blücher levde i. Blücher var fra et lite sted i nærheten av Moss, og man kan spekulere i
om han hadde vokst opp uten å ha kommet i kontakt med en person med utenlandsk
opprinnelse, før han kom til Oslo tidlig på 70-tallet. Dette kunne videre begrunnes med at den
største innvandringsstrømmen til Norge kom på 70-tallet, mens asylsøkerne kom på 80-tallet.
Da Blücher var svært opptatt av kolonier og nei til u-hjelp i starten av hans politiske karriere i
Unge Høyre, var dette også en tanke han holdt på, men med langt mer rasistiske toner etter
han kom i kontakt med Folk og Land/NUF-miljøet i Oslo.157 Dersom det var slik at Blücher
vokste opp uten erfaring med personer av utenlandsk opprinnelse, kan det tenkes at han anså
disse som fremmedlegemer eller trusler. Dette kunne derfor være med på å forklare den
rasistiske tonen Blücher holdt på i hele sin politiske karriere.
Det burde også poengteres at Stortinget i 1975 vedtok en innvandringsstopp, med hensikt å
begrense arbeidsinnvandringen. Grensene ble derimot ikke fullstendig stengt, da flere
innvandrere fortsatte å komme til Norge gjennom asyl og familiegjenforening, noe som videre
kunne forklare fiendtligheten Blücher hadde for fremmedinnvandringen.158 Blücher mente at
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innvandrere som allerede var bosatt i Norge på den tiden, stjal arbeid, bolig og skattepenger
fra de norske, noe som trolig dannet grunnlaget for innvandringspolitikken til Blüchers NF.159
NFs innvandringspolitikk, eller rettere sagt innvandringsstopp, kunne videre være med på å
fostre opp et miljø av rasefiendtlighet og fremmedfiendtlighet i NF. I et slikt miljø, var det
ikke utenkelig at medlemmene både undertrykte, diskriminerte, og tidvis brukte vold mot de
fremmede.
Forsvare folket og rasen
Rasismebegrepet, innvandrerfrykt og innvandringsmotstand, var faktorer bak Blüchers
holdning om å verne og beskytte det norske folk og dens rase.
Blücher uttalte at NF representerte en positiv rasisme, i den forstand at den gikk ut på å verne
den enkelte rase – og folkegruppers egenart og identitet.160 Dette var et poeng som også var
godt representert i partiprogrammet til NF, under punkt 2, 3, 6, 9, og 21-25. For å kort
gjennomgå disse punktene, var punkt 2 og 3 gjeldende at kun norske statsborgere kunne utøve
makt i Norge, og at man bare kunne bli norsk statsborger dersom man var av nordisk nært
beslektet ætt, med unntak av samene, som hadde hjemstavnsrett i Norge. Punkt 6 fremmet
norsk kulturliv som skulle gjenreises på norsk tradisjon; punkt 9 ønsket at Norge i høyest grad
skulle drive selvforsyning; og punkt 21 og 22 ønsket å styrke politiet og forsvaret, der man
var pliktig til å forsvare fedrelandet. Punkt 23 og 24 søkte Norges utmeldelse av NATO og
norsk suverenitet over Svalbard og polområdene, for å fremme Norges suverenitet og
selvstendighet; og til slutt, ønsket punkt 25 at norsk utenrikspolitikk kun skulle søke
samarbeid med ”etnisk, kulturelt og interesse-beslektede folk og nasjoner”, som et skritt
nærmere et sterkt nordisk statsforbund, med formål at den enkelte nasjonale egenart og
identitet skulle bevares.161
I tillegg til partiprogrammet, uttalte Blücher at det var viktig å fremme Norge og det norske
folk, noe han mente var NFs viktigste kjernesak. I denne forbindelsen, brukte Blücher ofte
slagordet til Anders Lange om å stå på egne ben – ikke andres. Her påstod han at de måtte stå
på egne ben, for at de ikke skulle bli trampet ned av fremmede føtter. Blücher mente her at
den særegne norskheten nordmenn hadde, måtte bevares, for at man ikke skulle bli tråkket på
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og påført andre kulturer.162 Selv om Langes slagord trolig ble brukt til å forklare økonomisk
selvstendighet, omgjorde og brukte Blücher samme slagord, for å støtte opp om egen
politikk– fremme og forsvare folket, og verne rasen.
Konklusjon/Oppsummering til delkapittel om vold
Selv om NF offisielt var motstandere av bruk av vold, klarte de allikevel å få en lang
voldshistorikk i NFs levetid. Kyvik-bomben nevnes her som den mest kjente, og som sies å
være da NFs bruk av vold tiltok. Videre ble NF innblandet i Hadelandsdrapene, flere
bombekastinger mot bokhandlere, og bombeattentat mot en moské i 1985. Oppsummert, ble
NF kjent for utbredt bruk av bomber, annen sprengstoff, og bruk av andre voldelige midler.
Det skal derimot sies at NF først tydde til voldelige midler etter lange perioder med gjentatte
angrep og diverse ydmykelser fra de venstreorienterte anti-rasistiske gruppene, i stor grad av
AKP(m-l). Som gjengjeldelse, gikk de trolig til voldeligere midler som våpen og bomber, da
de ikke klarte å mobilisere mange nok til å utfordre de venstreorienterte motdemonstrantene
til gatekamp.163 På den måten, sørget de for å gi et ordentlig inntrykk, og vise seg større enn
de faktisk var, for å skremme og svekke motparten.
Blücher var en person som ikke personlig brukte vold for å nå sine mål, da han ønsket å
komme til statsmakten på lovlig vis, så godt det lot seg gjøre. Han var derimot ikke helt imot
andre som brukte voldelige midler, dersom dette fremmet den nasjonale bevegelsen og
fremgangen i eget parti. Selv om Blücher sjelden har blitt sett i å utføre vold, har svært mange
innad i partiet deltatt og tydd til voldeligere midler, noe som gjør at man kan spekulere om
Blücher oppfordret andre til å begå de voldelige handlingene. Dette har sin begrunnelse i
hvordan han ordla seg og talte til meningsfellene sine. Ord som oftest gikk igjen var
”kampfelle”, ”folkebevegelse”, og at de måtte stå sammen i kampen mot…, osv.
Likevel ble Blücher omtalt av sine medlemmer som en forsiktig person som oppmuntret til
aktivitet, samtidig som han oppfordret om varsomhet.164 Blücher tenkte trolig at den beste
måten å komme til makten var på lovlig vis, men om dette ikke ga nok fremgang i
bevegelsen, så var det bedre at andre tok drastiske tiltak enn han selv, for å kunne holde seg så
legitim som mulig.
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I 1985 meldte Blücher seg ut av NF, etter at NF-medlemmer hadde vært involvert i et
bombeattentatet mot Ahmadiyya-moskeen i Oslo. Dette forklarte han var ”dråpen som fikk
begeret til å flyte over”, og mente at Nasjonalt Folkeparti burde dø en stille død.165 Dette viste
ikke bare at Blücher nok en gang tok avstand fra vold, men kunne også antyde at han lenge
hadde vært uenig med partiets tanke- og gjøremåte. Videre forklarte han at han ikke var klar
over attentatet mot moskeen før han selv ble kontaktet av NTB, men mente at dette utvilsomt
ville påvirke det nynasjonalistiske arbeidet i Norge på en negativ måte.
Ved å motsi voldelig aktivitet, prøvde Blücher å holde seg så saklig og seriøs som mulig, da
han visste den lovlige veien var den beste (og eneste) måten å få folket med seg. Dette gjorde
at han holdt seg unna voldshandlinger, og heller tolkes som å ha oppfordret andre til å gjøre
skittenarbeidet for han. I hvordan han uttrykte seg, måtte hans retorikk forstås svært voldelig,
som igjen kunne ses medvirkende i de voldelige hendelsene som NF-medlemmene tok del i.
Siden Blüchers fremste ønske var å komme inn på Stortinget, kunne han ikke utøve eller
offentlig støtte vold, som var grunnen for at han offentlig tok avstand fra alle voldshendelser,
også de gjort av NF. Dette var trolig for å kunne fremstå som en seriøs politiker, og for å
legitimere seg selv bedre i et lovlig system.
Man kan derfor si at Blüchers forhold til vold var svært komplekst, ved at han sendte svært
blandede signaler til sine meningsfeller, som oftest kunne mistolkes. Meningsfellene måtte
være forberedt på det verste, men håpe at deres voldelige aktivitet ble akseptert og samsvarte
med Blüchers oppfatning av situasjonen. Dersom det ikke gjorde det, kunne de risikere å bli
utstøtt og ekskludert fra gruppen, slik Kyvik ble.
Det blir derfor snakk om hva han fremmet innad og hva han fremmet utad, noe som videre
kunne bunne i et viktig moment som kan kalles taktisk tilbakeholdenhet. Med dette som
utgangspunkt, i tillegg til hvordan han talte til sine kampfeller, virker det høyst trolig at
Blücher støttet opp om vold, så lenge han ikke måtte utføre handlingen selv, og så lenge dette
ikke ødela deres nasjonale fremgang.
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5. Taktisk tilbakeholdenhet?
Taktisk tilbakeholdenhet kan derfor sies å være en stort element innen hvordan Blücher
fremmet seg selv utad, for å best mulig vise seg og sin ideologi så seriøs og legitim som
mulig. Dette gjorde at han trolig holdt sine mer ekstreme ideologiske tanker for seg selv, noe
som også ble vist i hvordan han uttrykte seg offentlig i intervjuer til hvordan hans ideologi ble
fremmet i egne uttrykkskanaler. De små variasjonene man kunne se her, i uttrykksform og
valg av ord, var noe som igjen kunne vise at han holdt mye skjult av taktiske årsaker.
I 1988 skrev han et innlegg i Klassekampen, der han fortalte at han hadde forlatt politikken,
og hadde siden 1985 vært bosatt i Helsingborg der han drev et grafisk byrå. Her skal han også
være tilknyttet et firma som importerte helse- og naturprodukter.166 Flere nyhetsaktører, blant
annet Klassekampen og Dagbladet avslørte ikke bare at hans politiske virksomhet fremdeles
var oppe og gikk, men at dette grafiske byrået distribuerte nazi-propaganda, selvforsvars – og
overlevelseslitteratur.167 Dette kunne dermed vise til en taktisk tilbakeholdenhet, der han holdt
deler av sannheten tilbake trolig for å unngå stigmatiserende reaksjoner. Siden Blücher
representerte en politikk som var regnet som en ytterkant, er det derfor høyt sannsynlig at han
brukte slik taktisk tilbakeholdenhet som en viktig taktikk i sin politiske organisering.
Dette var noe som ble gjort tydeligere i hvordan han uttalte seg i eksterne intervjuer
sammenlignet med hans uttalelser i egen medlemsavis.
Først og fremst hadde NF en visjon om å danne et biologisk renset samfunn, bestående kun av
nordisk folk, kultur og rase. Dette var et ideal som ble undertrykt i intervjuer og ellers fikk
mindre oppmerksomhet i medlemsavisene.
Blücher la derimot aldri skjul på hans egen og partiets rasisme. Dette var et stort element i
Blüchers ideologi, og noe han stolt stod frem med, da han anså sin rasisme som noe positivt.
For Blücher var rasisme ensbetydende med beskyttelse av den enkelte rasen og dens
arvemateriale, og var dermed noe som var verdt å kjempe for. Det skal også sies at Blücher
ofte poengterte i intervjuer at de anså verdens raser som forskjellige, men dog likeverdige,
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mens i egne medlemsblader, høynet det norske folk og den hvite rasen som overlegent andre
raser, og dermed noe de i NF ønsket å beskytte.168
I et radiointervju forklarte Blücher at NF var unikt fordi de hadde en fasttømret ideologi som
stod helt i opposisjon til systemet, noe som kunne henvise til hans revolusjonerende
tankegang om å omvelte samfunnet.169 Dette var dog noe han ikke stod åpent om, da han først
og fremst ønsket å registrere partiet og deretter delta i valg for å komme inn på Stortinget, noe
Blücher anså som NFs fremste mål og rolle.170 Man kan derfor si at Blücher hadde et
komplisert forhold til demokratiet.
Der Blücher i intervjuer fortalte at NF gikk inn for et demokrati og ønsket å kjempe for å
forsvare det, fremmet han en annen ordlyd for sine medlemmer, der han meddelte at de ønsket
å danne en ny samfunnsorden, som med andre ord ville fjerne Norges styringssystem. For å
kunne omvelte systemet, var de først nødt til å komme til makten på demokratisk måte, og
derfor følge et system de ønsket å styrte.
Skal man videre diskutere taktisk tilbakeholdenhet, må man naturligvis spørre seg om hva han
ønsket å holde skjult. Det kan derfor være snakk om propaganda.
Blücher var svært åpen om hans propagandabruk, der han forklarte at NFs
propagandaspredning i stor grad skjedde gjennom løpeseddelaksjoner, plakataksjoner,
leserbrev til dagsavisen, i tillegg til hva som kunne bli funnet i deres egne medlemsblader.171
Da medlemsbladene var en svært offentlig ytringsform, hadde et sannferdig innblikk trolig
ført til en enda større radikalisering mot Blücher og partiet, dersom dette hadde blitt kjent.
Videre kan det tenkes at propagandaen var en del av taktikken for partiet, da de prøvde å
fremme en ”folkemening” som dermed skulle skape mer enighet enn forakt blant folket. Det
kan dermed snakkes her om en viss taktisk tilbakeholdenhet.
Da propaganda ofte hadde som formål om å spre et mest mulig positivt budskap om noe
bestemt, var naturligvis spørsmålet om hva som ble utelatt i denne informasjonsspredningen.
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Er det da greit å anta at NF fremstilte organisasjonen i et bedre lys enn det den egentlig var?
Dersom man ser dette som sant, kan det tenkes at Blücher utelukket deler av sannheten, for å
fremstå så legitim som mulig, og dermed maskerte han hva han virkelig stod for.
Et annet poeng her, var da Blücher bodde i England hos familien Hancock. Her var han med
på å distribuere deres tidsskrift Holocaust News, noe som kom i en oversatt versjon,
Holocaust-nytt, utgitt sammen med Nasjonalisten i 1982. Blüchers rolle i distribueringen av
det engelske tidsskriftet, kom derimot ikke sterkt frem i Nasjonalisten, så man kan begynne å
spekulere om han ikke bare så seg enig i innholdet til tidsskriftet han distribuerte, men også
om hva annet han holdt bak lukkede dører, og skjult for offentligheten.
Det kan videre diskuteres hva slags propaganda NF fremmet utad kontra hva som ble fremmet
innad i gruppen. Nasjonalisten, som NFs hovedorgan, kunne her betraktes som en mer ekstern
propaganda, da den ble solgt på Narvesen, noe som gjorde at den var allmenneie og kunne
anses som et offentlig organ. Det var også her NF fremmet en mer saklig og legitim front,
med temaer som angjaldt i stor grad partiets kjernesaker og dens politiske fremgang.
Publikasjonene til NFs to andre tilknyttede forlag, Frøya Forlag og Thule-selskapet, måtte
derimot forespørres og kjøpes direkte av forlagene, som gjorde at man i større grad kunne
regne disse som mer intern propaganda. Det var også her den mer radikale siden av partiet
kom frem, der innholdet bestod av langt mer rasistisk og nazistisk materiell, noe som kunne
stille spørsmål og spekulasjon om det var slik de propagerte innad i partiet.172 Dersom dette
var tilfellet, ville det til en viss grad representere hva NF virkelig stod for, og videre vise hva
de maskerte for den store offentligheten.
Etter at Blücher flyttet til Sverige, skulle han vise hva han hadde holdt skjult, da han fremmet
en langt mer ekstrem og åpent revolusjonær front, noe han aldri stod frem med mens han
bodde i Norge. I Sverige tok han til seg hakekors, Hitler-hilsning og distribuerte nazipropaganda i form av SS-plakater og videoer av nazi-marsjer og Hitler-taler.173 I tillegg til
dette, ble han mer åpen på temaer om demokrati og innvandring, som man kunne regne var
blant hans kjernesaker.
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Når det gjaldt innvandring, kom Blücher med sterkere rasistiske uttrykk som var mer direkte
rettet mot den enkelte folkegruppen, der han denne gangen roste opp alle handlinger som viste
innvandrerne at de ikke var velkommen i samfunnet, om det var å jage, true eller bruke
voldelige midler mot dem; noe som var en strak motsetning til hvordan han tidligere uttalte
seg i Norge. Blüchers åpenhet og støtte om voldelige midler, kunne derfor regnes å være
holdninger han alltid har hatt, men som han tidligere hadde holdt skjult av taktiske årsaker.174
Når det gjaldt demokrati, fremmet han fremdeles tanken om at demokrati var noe som ikke
eksisterte i Norge. Her hadde han en ønsketenkning om et demokrati som ga makt til folket,
der han mente demokratiet i Norge ikke var annet enn en kosmopolitisk styre av partiledere
som ikke bare var ukvalifiserte til jobben, men som heller ikke klarte å representere folkets
virkelige ønsker.175 For å bedre samfunnet, mente Blücher at en nasjonalrevolusjon måtte til,
der kun nasjonalrevolusjonære ville være sterke nok til å utføre denne oppgaven. Her hevdet
han at ingen nasjonalrevolusjonærer ville la seg skremme av trusler fra et samfunn de hatet,
og jobbet derfor hardt for å knuse dette samfunnet.176 Slik som disse uttalelsene kunne tilsi,
viste Blücher her en svært voldelig retorikk som på nytt oppfordret til direkte voldshendelser,
noe han ikke gjorde, i like stor grad, mens han bodde i Norge. Dette kunne igjen vise hvilke
holdninger han hadde holdt skjult og videre henvise til hans taktiske tilbakeholdenhet.
Da Blücher flyttet til Sverige, fikk man se en annen side ved han, der han kunne regnes mer
ekstrem, eller rettere sagt mer åpen enn han var i Norge, og hvor han blant annet omfavnet
flere nazistiske symboler. Selv om Blücher aldri innrømmet hans tilknytning til (ny)nazismen,
virker det derfor fruktbart å se nærmere på hvordan Blücher kunne plasseres innen ideologien,
ved å se han i lys av kjente nynazistiske kjennetegn.
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6. Nynazisme eller nasjonalisme?
Hittil har oppgaven vist hvordan Blücher forholdt seg til demokrati og vold, i tillegg til å
spekulere om han holdt sin mest ekstreme sider skjult gjennom en taktisk tilbakeholdenhet for
å fremme seg så legitim som mulig.
Blücher, som tidlig ble stemplet som nynazist, og protesterte sterkt mot denne betegnelsen,
skulle ta en vending etter han flyttet ut av Norge, der han i større grad omfavnet nazistiske
symboler og tegn. Det virker derfor fruktbart å se hvordan Blüchers ideologi stod i forhold til
nynazismen. Siden nynazisme er et relativt nytt begrep, finnes det flere tolkninger om hva
begrepet innebærer, som dermed gjør det vanskeligere å komme med en konkretisert
begrepsforklaring.177
Siden Blücher omtalte seg selv og sin politikk for nasjonalisme, skal derfor nasjonalismebegrepet først utforskes, før Blüchers videre skal sammenlignes med kjente nynazistiske
kjerneelementer, slik det ble fremstilt under punkt 1.6 i innledningen. Her skal også Blüchers
ideologi ses i sammenligning med to andre kjente nynazister: Olav Hoaas og Erik Rune
Hansen, som også stod Blücher nær innen NF. Da både Hoaas og Hansen var karakterisert for
å ligge på ytterste fløy innenfor den nynazistiske bevegelsen, og kan ses som mer ekstreme i
forhold til Blücher, tenkes dette som en interessant sammenligning for å kunne plassere
Blücher innen den nynazistiske ideologien.

6.1 Nynazisme eller nasjonalisme?
Da nynazister og andre høyreekstreme aktivister foretrekker å omtale seg selv som
nasjonalister, i stedet for hva samfunnet tilskrev dem, føles det naturlig å starte med å definere
nasjonalisme.
Nasjonalisme er et vanskelig begrep å definere, da det ofte brukes forskjellig, og har ulik
betydning for ulike mennesker. Der enkelte vil beskrive nasjonalisme som
fedrelandskjærlighet, frihetskamp, fellesskap, og som et ideal det er verdt å ofre for, vil andre
betrakte begrepet som et virus som skaper pest og psykotiske tilstander for befolkningen.178
For å komme nærmere nasjonalismebegrepet, er det nødvendig å se nøyere innom
nasjonsbegrepet, da disse to begrepene utvilsomt er nært tilknyttet.
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Nasjon er et begrep som best kan forklares ved å dele ordet i hovedsakelig to ideelle
retninger: En etnisk og en statsborgerlig. For å oppsummere kort og godt, forklarte
Sørensen(red., 2001) at den etniske nasjonen var noe som man ble født i, mens den
statsborgerlige nasjonen var noe man, teoretisk sett, kunne slutte seg opp til.179
Når det kommer til nasjonalisme, mente Sørensen (2001) at begrepet best kunne forklares
gjennom tre hovedkomponenter – en politisk, en kulturell og en følelsesmessig.
Den politiske nasjonalismen ønsker et politisk selvstyre i ens nasjon, og forsvarer dette mot
ytre og indre fiender som truer dette selvstyret. Den kulturelle nasjonalismen ønsker å skape
og forsvare et kulturelt fellesskap i ens nasjon, i tillegg til at den ønsket å bygge en nasjonal
identitet, basert rundt felles språk, historie, folkekultur, institusjoner og felles symboler. Til
sist, anser den følelsesmessige nasjonalismen de nasjonale verdiene og det nasjonale båndet
som overordnet de fleste andre verdier og hensyn. Her vil det være snakk om hvilke midler
man er villig til å bruke for å gjennomføre det nasjonalistiske programmet, hva man er villig
til å ofre og villig til å gjøre mot andre.180
Der nasjonen, per definisjon, er ekskluderende i og med at den prøver å skape et sterkt
fellesskap for nasjonens medlemmer, prøver all nasjonalisme å skille oss tilhørende det
nasjonale fellesskapet fra de andre som ikke gjør det.181 Slik som den følelsesmessige
nasjonalismen, blir derfor spørsmålet hvordan man forholder seg til for eksempel minoriteter.
Den vanligste løsningen på et slikt problem innebar tvang for å presse de inn i ens fellesskap,
der den mest ekstreme varianten var assimilasjon i stedet for integrasjon. Den andre
løsningen, dog mer ekstrem, prøver først og fremst å jage de andre ut, men i verste fall søker
å likvidere dem. Det ytterste eksempelet her, er godt kjent ved nazistene under 2.
Verdenskrig, som prøvde å utrydde et helt folkeslag; jødene.182
Der Hitler og nazistene spilte på nasjonalisme og appellerte med et fellesskap og nasjonal
stolthet, var de i realiteten völkisch183, rasistisk og stortysk, uten respekt for andre folks
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nasjonale rettigheter.184 Det blir derfor snakk om forholdet mellom nasjonalisme og rasisme.
Der nasjonalismens mål var å fremme nasjonen innenfor visse kjennetegn som skulle
representere en nasjonal befolkning, dyrket nazismen rasen i såpass stor grad at det ikke
lenger representerte et nasjonalt folk.185 Der Hitlers nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti
(NSDAP) begynte som en nasjonal bevegelse, skulle rasen etter hvert ta over som et ideal,
noe som skapte en større avstand til nasjonalismen, da de heller fremmet den germanske og
ariske rasen, fremfor det tyske folk. På grunn av dette, kan rasetekning og nasjonstenkning, til
en viss grad, ses som to ulike bevegelser med ulike mål, og gjøre at forholdet mellom dem
blir uklart. Likevel kan ikke (ny)nazismen som ideologisk retning, ses uten rasismeelementet,
noe som gjorde at rasistiske og andre tilknyttede politiske retninger ble diskreditert som
resultat.
Selv om de aller fleste nazistiske/høyreekstreme organisasjonene ble nærmest eliminert fra
den vestlige verden etter siste verdenskrig, forsvant ikke nazismen som ideologisk retning.
Derimot ble alt tilknyttet nazismen ansett som tabu, og gjorde at tilknyttede høyreekstreme
grupper ble objekt for politisk og sosial isolasjon.186 Dette gjorde at et stempel som
høyreekstremist, nazist, eller rasist, etc. ble brukt for å diskreditere grupper og ideer, nettopp
for å unngå en gjentakelse fra 2.Verdenskrig. På grunn av dette, ville et nazi-stempel
naturligvis ført til politisk selvmord, da den store offentligheten ikke ville klart å svelge et
slikt budskap, og dermed ruinere dens sjanser for å vinne masseoppslutning.187 Til tross for
dette, klarte ideologien å overleve, men på grunn av dens stigma, har den vært nødt til å holde
en svært lav profil.

6.2 Fremveksten av nynazisme i Norge
I Norge har nynazistbevegelsen hatt grunn for motstand i det norske samfunnet, mye på grunn
av den voldsomme og frihetsberøvende historikken med nazismen under 2.Verdenskrig.
Norgeshistorien med Vidkun Quisling og hans Nasjonal Samling (NS), har ført til at både
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navnet Quisling og dens ideologi, har blitt sett på med forakt av nordmenn flest. Da Quisling
selv ble dømt for landsforræderi, ble også alle hans sympatisører ansett som landsforrædere.
I et nordisk komparativt perspektiv, kan man si at den historiske nasjonalsosialismen var langt
større i Norge enn i de andre nordiske landene, med tanke på at Quisling og hans parti satt i en
samarbeidsposisjon med tyskerne under okkupasjonen av Norge.188 På grunn av dette, ble
stigmaet mot nazismen såpass sterk blant nordmenn, at det store flertallet aldri kunne ”svelget
den samme pillen på nytt”, nettopp fordi nazisme fremdeles nært assosieres med forræderi.189
Dette gjorde naturligvis at nynazismen hadde større rotfeste i et land som Sverige, som holdt
seg nøytral under den siste verdenskrigen.190
Som nevnt tidligere, skrev den danske forfatteren Karl Christian Lammers (1995), flere verk
om nazismen, og skilte ofte nazisme-begrepet i to: 1. generasjon, og 2. generasjon. Der den
første, også kalt krigsgenerasjonen, søkte å videreføre nazismen som et politisk og ideologisk
velgerparti, etter nazi-rikes sammenbrudd under 2.Verdenskrig; ønsket den andre, også kalt
etterkrigsgenerasjonen, å gå tilbake til nazismens røtter, og gjenopplive den revolusjonære og
militante nazismen. Det er den siste gruppen som fremmer det vi i dag kjenner som
nynazisme.191
Blant denne gruppen var nasjonalismen definert ut ifra et ønske om å beskytte norsk kultur fra
fremmed innflytelse, og gjorde at den identifiserte seg med anti-innvandring, i tillegg til
antikommunisme, som var sentrale elementer.192
Nynazistiske grupper var også svært forskjellige, der enkelte viste en tydelig tilknytning til
den historiske nazismen, i symbolbruk som hakekors og hitlerhilsning, samt en ideologisk
profil som fremmet raserenhet og antisemittisme; mens andre fremmet en mer moderert front,
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av åpenbare grunner. Videre var det flere grupper som hedret kjente nazistiske skikkelser,
som Quisling, Hitler og Rudolf Hess, Hitlers stedfortreder.193
Enkelte av nynazistene har også et nostalgisk syn på Hitlertidens Tyskland, og virker
sympatiserende til Hitler selv, og prøver så langt det er mulig å imitere sine forgjengere.194
Derimot var det andre nynazister som heller valgte å slutte seg til NS’ partiprogram, før
okkupasjonen av Norge, og dermed før de erklærte seg nasjonalsosialistisk. Av denne grunn,
mente de at de ikke tilhørte nazismen, og ønsket dermed å kalles nasjonalist, ikke nazist.195
Da fenomenet nynazisme er vanskelig å avgrense i tid, sies det at Norges svar på nynazisme,
kom med Norsk Front/Nasjonalt Folkeparti (NF), samt et rekke små aksjonsgrupper mellom
70- og 90-tallet.196
NF var en organisasjon som oppstod fra ulike miljøer, blant annet Folk-og Land miljøet. Folk
og Land var en organisasjon, så vel som en avis, som ble opprettet etter andre verdenskrig og
det påfølgende landssvikoppgjøret i Norge. Avisen Folk og Land ble derfor brukt som et
talerør for ofrene av landssvikoppgjøret, der gamle NS-medlemmer kunne snakke ut om sine
erfaringer fra krigen, dele sine versjoner av okkupasjonstiden, kritisere landssvikoppgjøret, og
videre spre det nasjonalsosialistiske budskapet.197 Her var det også flere som sympatiserte
med NS, Quisling, og Hitler, godt representert ut ifra dens innlegg og tone, kanskje ikke
overraskende da tidligere redaktør for NS-avisen Fritt Folk, Odd Melsom og tidligere
stabssjef i Hirden, Orvar Sæther, blant annet utgjorde sentralledelsen i organisasjonen.198
For å bruke Lammers (1995) termer, holdt krigsgenerasjonen på nazismen og videreførte
ideologien. Folk og Land-miljøet ble her viktig, da mange hyppige lesere av avisen skulle bli
inspirert, også av den yngre generasjonen. Dette skulle føre til flere ulike retninger, der
enkelte var mer ekstreme enn den neste.
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Olav Hoaas, som var en hyppig skribent i Folk og Land, skulle også bli en (ideologisk)
inspirasjon for det som skulle bli Nasjonal Ungdomsfylking (NUF). Dette er et poeng, da det
var Folk og Land/NUF- miljøet som Blücher først kom i kontakt med, da han oppsøkte
politiske retninger nærmere hans egen på begynnelsen av 70-tallet. Blücher ble raskt en
ledende skikkelse i NUF, og tok lederrollen, før han bestemte seg for å stifte et parti. Partiet
fikk navnet Norsk Front, som (tilfeldig?) også var navnet på en tidligere gruppering innen
NS.199
Flere av Folk og Land-istene som kom til NUF, fulgte også over til Norsk Front (NF). Dette
var for eksempel Odd Melsom og Orvar Sæther. I 1975, like etter partistiftelsen av Norsk
Front, og et redaksjonsskifte i Folk og Land, sendte blant annet Melsom ut et opprop til sine
lesere om å melde seg inn i Norsk Front. Dette var derimot et opprop som redaksjonen i Folk
og Land tok avstand fra.200 Et annet eksempel som viste det sterke båndet mellom enkelte
medlemmer av Folk og Land og NF, ble bevist allerede året etter, da Orvar Sæther og hans
kone Bergljot Sæther forsøkte å overføre sine aksjer til Blücher.201 Dette ble dog aldri
gjennomført, da styret i Folk og Land ikke godkjente transaksjonen. Dersom overføringen
hadde blitt godkjent, ville Blücher vært den nest største aksjonæren i Folk og Land, etter
INO*202. Lasse Lømo Ellingsen, som skrev sin masteroppgave om Folk og Land, mente her at
den moderate fløyen innen Folk og Land antagelig fryktet at Blücher ville bruke sine aksjer til
NFs fordel, og ikke INOs, samtidig som de var redde for at Blücher og andre Folk og Landaksjonister i NF ville prøve å kuppe avisen, og omgjøre den til sitt propagandaorgan, selv om
de ikke ville hatt aksjemajoritet over INO. Avslaget, som Blücher prøvde å argumentere mot,
endret seg ikke, og Blücher ble aldri aksjonær i avisen.203
Forholdet mellom NF og miljøet i Folk og Land, var derfor i årene etter 1975 svært spent.
Flere Folk og Land-ister følte bitterhet mot NF, mens ledelsen i NF, derimot, oppfattet dem
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som altfor passive i den nasjonale kampen. De skilte derfor lag, noe som også kom frem i
Folk og Land-avisen i 1979.204
Folk og Land, som hovedsakelig bestod av tidligere NS-medlemmer, kunne derfor ses som
mer moderate enn den yngre generasjonen i NF. Selv om flere ville kalt den eldre
krigsgenerasjonen som landsforrædere og nazister av gammel vane, mente likevel flere at den
virkelige trusselen lå i den yngre, mer voldelige generasjonen, som blant annet fantes i NF.
På grunn av denne forskjellen mellom Folk og Land og NF; mellom den eldre og yngre
generasjonen, virker det derfor interessant å se Blücher, som tilhørte etterkrigsgenerasjonen, i
sammenheng med den tradisjonelle nazismen, der den norske nazismen eksemplifiseres ved
NS.

6.3 Blüchers forhold til den tradisjonelle nazismen
Den historiske nazismen
Dersom man skal snakke om den tradisjonelle og historiske nazismen, kan man ikke nevne
andre enn Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP).
Når det gjelder norsk nazisme, vil de aller fleste tenke på Vidkun Quisling og hans Nasjonal
Samling (NS). Der flere vil beskrive ideologien til NS som fascistisk, kan det også
argumenteres at NS tok en ideologisk vending, spesielt etter okkupasjonen av Norge, og
fremmet deretter en mer nazistisk front. Begge utsagn kan sies å være sann, da NS var sterkt
preget av fascistisk tekning, men senere la seg nærmere nasjonalsosialismen.205
Blüchers forhold til den tradisjonelle nazismen
Blücher: ”Jeg oppfatter meg ikke som nazist, men som nasjonal revolusjonær.”206
Mange nynazister kalte seg bevisst nasjonalister, for å unngå den stigmatiserende betegnelsen
nazist.207 Dette var også noe Erik Blücher og de andre medlemmene av NF valgte å gjøre, til
tross for flere nazistiske likhetstrekk.
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Blücher fremmet en rasebasert nasjonalisme, på lik linje med den tradisjonelle nazismen, men
nektet for påstanden som sa at de tilhørte den nazistiske ideologien, og poengterte ofte
forskjellene mellom den tyske nazismen og den norske nasjonalismen som han stod for.
Trolig avviste han den tyske nazismen, nettopp fordi den var tysk og designet etter tyske
forhold. Derimot kunne han ikke totalt avvise ideologiens budskap.
Både NUF og NF, samt NUF/NF-leder Erik Blücher, fikk stadig stempel om nazisme
kastende etter seg, uansett hva de sa og gjorde for å prøve å motbevise påstandene.
Den første gangen dette skjedde, var etter NUFs opptreden, representert av Erik Blücher og
Tor Petter Hadland, på TV-programmet ”På Sparket”. Selv om Blücher forklarte at han tok
avstand fra både nazismen og hva Hitler gjorde under 2. Verdenskrig, våknet han dagen etter
til å se ansiktet sitt på forsiden av den dagsferske avisen, med en overskrift som leste ”Naziyngel”.208
Siden den gang har Blücher prøvd å riste av seg dette stempelet, til ingen nytte. Frem til i dag
står han på sitt, å hevder at han ikke er nazist og heller aldri vært det. Likevel kan det være
vanskelig å ta han på ordet, da flere bevis mot han viser den tydelige tilknytningen til den
historiske nazismen.
Inspirasjon fra Nasjonal Samling?
Den nasjonale glød som preget NS-medlemmene, behøver N.F ikke å skamme seg over
å ta i arv209
Da Norsk Front ikke bare var navnet på Blüchers parti, men også en gruppering innen NS,
føles det naturlig å ta en sammenligning mellom NF og NS.
Der de aller fleste nordmenn ville omtalt NS som et fascistisk eller nazistisk parti, omtalte
Blücher og andre NF-medlemmer NS som et nasjonalistisk parti, og de gamle NSmedlemmene som patrioter.210 Dette kan tolkes på flere måter. De to mest fremtredende
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tankene var at Blücher hadde en positiv eller støttende holdning til NS og/eller at han anså de
to ulike partiene som tilhørende den samme ”bevegelsen”.
Det siste kan i alle fall vise seg sant, ved at tidligere NF-medlem, Bastian Heide, forklarte at:
…selve grunnideen for Nasjonalt Folkeparti [var] den samme som for Nasjonal
Samling – det vil si vern om vår nordiske egenart og nær tilknytning til folk fra samme
kulturkrets.211
I tillegg til dette, har NF blitt omtalt som NS’ forlengede arm212, der flere antydet at
”Quislings ånd” svevde over programmet til NF, ved at likheten var så tydelig at NF måtte ses
i klar politisk og ideologisk sammenheng med NS.213
På grunn av dette, og for å gjøre sammenligningen mest mulig kort og konsist, skal
sammenligningen gå mellom partiprogrammene til NF og NS.
Mye har skjedd mellom NS og NF, så man må derfor se hvert parti i tiden den står i.
Nasjonal Samling (NS) ble opprettet på 30-tallet av Vidkun Quisling, og var et parti som
skulle redde Norge fra verdenskrisen, klassekamp og partistrid. Frykten for en ny verdenskrig
var fremdeles stor, og man prøvde å finne løsninger på et problem man ikke visste hvordan
eller når ville inntreffe. Samtidig var nasjonalfølelsen stor som følge av nasjonalromantikken
på 1800 tallet, løsrivelsen fra Sverige i 1905, og så testet på nytt av solidaritet og pliktfølelse
under første verdenskrig. I stor grad var denne nasjonalfølelsen svært tilknyttet den norske
nasjonale kulturarven, som ble skapt fra 1840-årene. Dette var en særnorsk kultur som ble
dyrket utenfor byene, og videreført fra bondekulturen i form av lokale og regionale
tradisjoner, som eventyr, sagn og folkeviser. Denne særnorske kulturen ble godt bevart og
spredt. Etter at Quisling og hans NS innlemmet dette inn i deres nasjonalistiske bevegelse, ble
mye av denne særnorske kulturarven diskreditert, sammen med alt annet som identifiserte seg
med NS.214 Alt som derimot ble avvist av NS, fikk en større nasjonal verdi enn før. Istedenfor
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et fokus på kulturelle verdier, ble nasjonal identitetsfølelse heller tilskrevet til statsborgerlige
verdier, slik som monarkiet og stortinget.215
NF må ses i en helt annen kontekst, da mange fremdeles husket tilbake til den tyske
invasjonen av Norge under andre verdenskrig. I tillegg var Norge i en startfase av
oljevirksomhet, og globaliseringsforsøk samt at innvandring begynte å bli kjent for folket. Det
var det siste punktet som skulle prege nordmenn, da flere fryktet at innvandrerne skulle
invadere landet, og på nytt ta fra dem språk og kultur. Innvandrerfrykten ble derfor utbredt
blant deler av folket, og skulle være med på å fostre opp en gruppe mennesker som utnyttet
dette og stiftet innvandringsfiendtlige organisasjoner, og organiserte politiske partier. NF var
her et eksempel, og den organisasjonen som hadde størst oppslutning sammenlignet med
lignende organisasjoner. Selv om flere var innvandringsskeptiske, var det likevel ikke
grobunn for et innvandrerhat som NF fremmet. Dette, i tillegg til at NF plasserte nasjonal
verdi på det kulturelle, slik som NS tidligere hadde gjort, gjorde at NF frastøtte flere
mennesker enn de tiltrakk seg.
Siden NF kan ses som en evolusjon fra NUF, som til dels stammet fra Folk og Land, som
igjen stammet fra enkelte gammelnazister fra Quislings NS, er det derfor interessant og se om
det finnes likheter og forskjeller mellom NS og NF.216
Rase
Rase var et av NFs og NS’ største kjernesaker, og var tydelig gjenspeilet i det respektive
partiprogrammet. Dette var noe som angikk det sosiale og det politiske liv.
Både NF og NS hadde en tydelig ”tilbake til naturen”-romantikk og ønsket å fremme det
naturlige og biologiske i det norske folk og dens rase. Dette gjorde at de naturligvis var imot
raseblanding da dette utvilsomt ville korruptere det norske arvematerialet.
Videre fremmet begge partiene familien og hjemmet, en styrket folkehelse, og et vern om
folke-ætten. Derimot der NF var utelukkende imot abort, hadde NS et fokus på at sinnsyke og
andre arvelige sterkt belastede personer umulig kunne få sunne barn, og måtte derfor
tvangssteriliseres.
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Rasen skulle stå sentralt, og både NF og NS siktet til at det var kun den norske rase og kultur
som kunne redde Norge. Videre var raseelementet en viktig del av politikken, der begge
ønsket en utenrikspolitikk som søkte samarbeid med ”rase-kultur og interessebeslektede
folk”.217
Fremme eget folk
I partiprogrammet til NF og NS, var det også en gjennomgående tanke om et fritt Norge, der
de ønsket å fokusere på eget folk og andre forhold innenfor de norske grensene. Her stod det
blant annet at både NS og NF ønsket norsk selvstendighet og uavhengighet, ved blant annet å
styrke forsvaret, samtidig som de ønsket norsk selvforsyning gjennom en nasjonal
bondepolitikk.
Videre skulle norsk kultur fremheves, ved at massemedia skulle innføres som kulturformidler,
mens ungdommen skulle få lære dannelse og disiplin, samt en folkelig solidaritetsfølelse
gjennom arbeidstjeneste.
Der NF var tydelig imot u-hjelp, var ikke dette punktet å finne på NS’ partiprogram. Dette har
sin forklaring i tidsepoken NS hadde sin oppblomstring. Siden NS ønsket å fremme Norge,
nordmenn og deres interesser, samtidig som det i programmet stod at landet alltid skulle
komme først og prioriteres framfor enkeltpersoner og partier, kan dette forstås som at også
NS delte dette punktet om å ikke gi Norges goder til andre land, og dermed ville ha støttet opp
et ”nei til u-hjelp”.
Anti-innvandring
Innvandringsspørsmålet kan sies å være en større debatt i NFs tid, og ikke til like stor
bekymring for NS, noe som også gjenspeilet i det respektive partiprogrammet.
Selv om begge hadde en nokså negativ holdning til innvandrere og deres rett på opphold i
Norge, virket NF enda mer innvandringsfiendtlig enn NS. Der NF var et antiinnvandringsparti og ønsket full innvandringsstopp, ønsket NS heller en strengere kontroll
over innvandring, men ikke nødvendigvis å stenge grensene. På NS sin tid, fantes det enkelte
fremmedarbeidere i Norge, men ikke i like stor grad som på 70/80-tallet, noe NF anså som et
direkte trussel for det norske folks kultur og rase.
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Ideologisk retning
Når det kommet til det ideologiske, har NF tidligere sagt seg enig i NS’ nasjonalisme, og
ansett denne som den samme som sin egen.
Begge brukte betegnelsen ”nasjonal bevegelse” for å beskrive sitt parti og dens mål.
Der både NS og NF fremmet sosialisme og nasjonalisme, støttet et senere NS opp for
nasjonalsosialismen, noe NF ønsket å holde langt unna (historisk begrunnet). De foretrakk
heller betegnelsen sosialnasjonalisme. Der NS fremmet førerprinsippet, var NF imot, og der
NS tolererte alle virkemidler for å få igjennom sin ideologi, som også gjaldt vold, ønsket ikke
NF å støtte opp voldelig aktivitet utad, mens elementer av det var fremmet og tolerert innad.
Politikk
Både NS og NF var imot marxisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme og klassekamp.
Begge mislikte og ønsket å endre demokratiet innenfor egne rammer og definisjoner, og
brukte betegnelsen ”skinn-demokrati” for å omtale samfunnets styreform.
De begge representerte en egen retning, utenfor partipolitikken, og ønsket at kun de beste og
mest kvalifiserte skulle få bestemme innenfor deres respektive spesialområde.
Videre ønsket de å kvitte med partivelde, og siden de i tillegg ønsket å holde seg uavhengig
partipolitikken, gjorde at begge i grunn var anti-parlamentariske.
Begge ønsket en større statlig kontroll, men der NS ønsket en større maktkonsentrasjon på
omtrent alle samfunnsområder, ønsket NF en delvis statlig kontroll på kun de viktigste
samfunnsområdene. Like fullt, kan begge anses som udemokratiske.
Begge ønsket et mer rettferdig rettsapparat, som dømte alle likt for loven, uten unntak. Videre
ønsket begge å forby streik, men samtidig mente NF at det måtte være lov med unntak.
Når det gjaldt det økonomiske, ønsket både NS og NF at bankene skulle sentraliseres og
styres av staten. Derimot der NF kjørte en moderat linje innenfor det økonomiske systemet
med skattekutt og reduksjon i boliglån til nybakte foreldre, ønsket NS en finansplan med en
streng økonomi der skattene skulle senkes etter hvert som kravet om finansplanen var oppfylt,
som kan tilskrives tiden NS opererte i.
Som man kan se ovenfor, var ikke bare NF og NS like i grunnleggende tanker, men da NFs
partiprogram ble stiftet, virker det også som NS sitt partiprogram var en direkte
inspirasjonskilde for NF, siden enkelte ord og uttrykk fremstår identiske på begge
partiprogram.
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For eksempel under punkt 16 i NFs partiprogram, står det at de ønsket at ”et halv års
arbeidstjeneste innføres for all ungdom for å styrke folkets solidaritetsfølelse og øke
ungdommens respekt for arbeidets verdi”; mens under punkt 7 i NS’ partiprogram, fremstår
samme ønske, men ordlagt slikt: ”Frivillig arbeidstjeneste innføres for all frisk ungdom for
å styrke solidaritetsfølelsen og som et ledd i arbeidet for å bygge landet.”218
I tillegg til at ordlyden var nærmest lik på flere av deres kjernepunkter, brukte NF også
lignende ordtak som NS for å symbolisere deres arbeidsmoral og fellesplikt. Dette ordtaket
var kjent som ”egen nytte gjennom folkenytte” i NS’ partiprogram, mens det fremkom i en litt
annen variant på partiprogrammet med NF som, ”egen nytte gjennom fellesnytte”.219
Når det kommer til slagord, var ”Norge for Nordmenn!” et kjent slagord som NS-tilknyttede
gruppen Norsk Front stod for. Dette var også et slagord som Norsk Front anno 1975 skulle ta
til seg, spesielt kjent i en av deres propagandaplakater. Det kan derfor virke som at Norsk
Front anno 1975, var en arving av Norsk Front anno 1940-41, og dermed vise den nære
tilknytningen mellom NF og NS.

6.4 Blüchers politiske holdninger i lys av nynazistiske kjennetegn
Man sier at Norges svar på nynazismen var sentrert rundt Blücher og hans NF, derfor er det
nødvendig å se Blücher i lys av kjente nynazistiske kjennetegn, for å kunne bygge opp hans
ideologiske profil. Da nynazismen ikke er lett å konsentrere innen én idé og én retning, skal
sammenligningen også gå mellom Blücher og to andre kjente nynazister i hans tid: Olav
Hoaas og Erik Rune Hansen.
Man kan argumentere at Blücher bevegde seg lengre unna nasjonalismen og nærmere
nynazismen utover hans politiske karriere. Allerede på 70-tallet, skal lederen av den
nazistiske organisasjonen World Union of National Socialists (WUNS), tatt kontakt med
Blücher, og ifølge Bangsund (1984) skal de ha møttes ved Quislings grav på Akershus.220 Det
kunne derfor stilles spørsmål til om Blücher var Quisling-sympatisør.
218

Se for eksempel Nasjonalisten, nr. 6, 1979, 7-8; Nasjonalisten, nr. 3-4 (45-46), 1982, s. 20;
nr. 1-4, 1972; og ”Program for NS”, nb.no, Thule-selskapet, 194u, hentet 09.08.17 fra:
http://www.nb.no/nbsok/nb/8011d55e43349b19d1ad5e7ab17882ac?index=1#0
219
Ibid.
220
Bangsund, Arvtakerne, 1984, s. 164
67

Det som ble gjort klart, var Blüchers indirekte støtte til Rudolf Hess, gjennom å fortelle at han
var invitert til BootBoys’ nazimarsj som skulle hylle Rudolf Hess. Hess var Hitlers
stedfortreder, og ble ansett som et symbol for nynazistene, der hans dødsdag ofte var en
samlingsdag for nynazistene, også på tvers av landegrensene.221 I tillegg skal Blücher på et
stevne i Sverige, i senere tid, hevet høyrearmen og ropte Heil Hitler og Sieg Heil.222 Dette
kunne derfor vise til Blüchers nazistiske trekk, og noe som må diskuteres nærmere.
Rasisme/raserenhet
Hvite mann, våkn opp – eller gli inn i marxismens mareritt, hvis eneste utvei er den
evige søvn!223
Et sentralt element innen den nazistiske/nynazistiske ideologien, er ideen om den biologiske
rasen og raserenhet. Rasisme ser derfor ut til å være et hovedelement i ideologien. Om det
ikke allerede har kommet frem, skal det videre utdypes på hvilke måter det er rett å anse
Blücher som rasist.
NF var et parti som i stor grad baserte seg på rasebiologiske teorier, der de ofte brukte ”harde”
fakta til å støtte opp sine meninger. Resultater av IQ-tester, samt Jürges Reigers Rase: Det
store grunnproblem, ble ofte brukt som vitenskapelig referanse, for å legitimere deres
rasisme. Selv om Olav Hoaas også trykte sine raseteorier i medlemsbladet, ble ikke disse
brukt i NFs argumentasjon om rasisme, noe som viser at Blücher trolig ønsket å holde en mest
mulig saklig debatt om rasespørsmålet, og dermed brukte vitenskapelige faktorer i sin
argumentasjon.224
Blücher forstod mennesket som inndelt i hovedraser og underraser, med distinkte nedarvede
fysiske og psykiske forskjeller.225 Om Blücher anså den hvite rasen som en hovedrase eller
underrase er usikkert, men kanskje heller ikke et poeng å avklare. Uansett mente han at den
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hvite rasen var unik, da den ikke bare var skaperen av kulturene i Egypt, Persia, India,
Romerike og Hellas, men også skaperen av sivilisasjonene i Europa. Videre mente han at
antallet hvite var synkende, og var redd de til slutt ville ende i mindretall. Blücher forklarte at
vi*226 var oversvømt av illegale fremmedarbeidere, og andre fremmedinnvandrere som ville ta
fra det norske folk sin identitet.227 Derfor var det viktig å ta hånd om situasjonen før det var
for sent.
Utsagn som dette førte til at Blücher og NF ble omtalt som rasister og rasehatere, til hvilket
Blücher argumenterte at de tvert om var raseelskere, i den forstand at de ønsket å verne om
sin rase overfor ”det fargede folkehav”.228 Videre mente han at de virkelige rasehaterne, var
de som ønsket å utslette enkeltrasen og dens egenart og kultur, gjennom fremmedinnvandring,
raseblanding og internasjonalisme. Denne betegnelsen kunne derfor ikke tilskrives
medlemmene av NF som strevde med å verne de forskjellige folkeslags- og rasers særtrekk.229
Siden Blücher hadde en holdning som tilsa at den hvite rasen var den fremste skaper av kultur
og sivilisasjon, mente han også at dens utryddelse ville føre til en undergraving av dens
skaperverk, og dermed til sivilisasjonens undergang.230 For å forhindre dette, mente Blücher
at de fremmedinnvandrerne som allerede var i landet måtte sendes ut, samtidig som de ønsket
at Stortinget skulle innføre en full innvandringsstopp.231 NFs fremste ønske var dermed å
opprette en ny sosial og nasjonal samfunnsorden som ville sikre det norske folks ”rettmessige
plass blant kulturnasjonene.”232
De rasistiske tankene var også godt representert i organiseringen samt på partiprogrammet til
NF. For å kunne bli medlem av NF, krevde de at personen hadde sine røtter og hjemstavn i et
av de nordiske landene233, og for å kunne bli norsk statsborger måtte personen være av
nordisk eller nært beslektet ætt, som skrevet i punkt 3 på deres partiprogram. Det skal derimot
sies at de eneste som hadde unntak fra denne regelen, var samene som hadde en urgammel
hjemstavnsrett til Norge.
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Et annen eksempel på rasismen innen NF, fremkom under punkt 25 på deres partiprogram.
Der stod det at utenrikspolitikken kun skulle søke tilknytning til ”etnisk, kulturelt og
interesse-beslektede folk og nasjoner” slik at folks egenart og nasjonale identitet ble bevart.234
Man kunne derfor se at den gjennomgående rasistiske tonen i Blüchers ideologiske tenkning,
også var tydelig innen NF. Rasisme-stempelet var derimot ikke noe NF så som noe negativt.
De uttalte seg heller svært åpen om egen rasisme, da de mente at deres rasisme skulle sørge
for det norske folks og den hvite rasens overlevelse.
Fremme eget folk og eget land
NFs rasisme kom oftest av en frykt for fremmede makter som ønsket å ødelegge det norske
folk og dens kulturelle og biologiske egenskap. I tillegg var partiets ideologi basert rundt en
rendyrket nasjonalisme, som betydde at de på alle områder ønsket å fremme Norge og det
norske folks interesser.
Sent på 70-tallet uttalte Blücher klart hvor han stod i forhold til andre folkegruppers
interesser, da han sa at NF først og fremst hadde et ansvar for Norge og det norske folk.
Videre mente han at man hadde nok oppgaver å ta hånd om i eget land, før man kunne tenke
på andres behov.235 Allerede her kunne man se Blüchers prioritering, der det norske folk og
interesser alltid skulle komme før alle andre, og dermed samsvare med hans ekstreme grad av
norsk nasjonalisme. Denne prioriteringen var også godt representert i NFs partiprogram,
eksempelvis under punktene 5, 9 og 11.
Punkt 5 omtalte den aktive kampen mot samfunnets moralske og kulturelle forfall, der norsk
kulturliv skulle gjenreises på norsk tradisjon, og der massemedienes rolle som kulturformidler
skulle skjerpes. Videre skulle opprettelsen av et næringsting sørge for skapelsen av et
nasjonalt folkefellesskap, slikt det fremstod under punkt 9; mens punkt 11 fremhevet norsk
finansielle uavhengighet gjennom en nasjonal pengepolitikk som var ”basert på landets egen
produksjonsevne fremfor fremmed valuta og lånekapital”.236
Selv om Blücher (og NF) fremmet en norsk nasjonalisme, må det likevel diskuteres om de
plasserte rasen over folket, og dermed ikke representere den nasjonalistiske tanken i like stor
grad som hevdet. Dette kunne spekuleres da de ofte snakket om å bevare den hvite rasen, og
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ikke bare det norske folk, selv om dette naturligvis var et ideal. Dette kunne videre forklares
ved at NF søkte et nordisk fellesskap, og bevarelsen av den nordiske ætten, i stedet for å
fokusere fullt og helt på en norsk samling i Norge, med en prioritering overfor det norske
folk, slik en rendyrket nasjonalisme gjorde. Det blir derfor snakk om hvordan rasismen
forholdt seg til nasjonalismen, der NFs utbredte hvite raseprioritering fikk en høynet rolle,
noe som gjorde at de bevegde seg lengre unna nasjonalismen og mer mot en rasistisk og
nazistisk grunntanke.
Militarisme/hird?
Militarisme og hird var svært kjente ideer under nazistisk ideologi. Som nevnt under kapittelet
om vold, forklarte Blücher at teorien om NFs hird kun var et fantasiprodukt diktet opp av
pressen. Likevel trente NFere selvforsvar i tilfelle politiet ikke var til stedet, og ved at ingen
ungdommer hadde vondt av hard fysisk trening.237
Da NFere ofte opplevde å bli overfalt, måtte de derfor lære å forsvare seg selv, uten at de selv
begynte med vold. NF var derfor interessert i å opprette en forsvarsgruppe eller ordensvakt
som skulle være tilstede i situasjoner hvor politiet ikke var det.238 Videre ble planer for
opprustning lagt frem og godkjent av styret, der uniformer og partiskjorter skulle bestilles, for
at de kunne vise seg som en samlet gruppe.239 Det kan derfor stilles spørsmål om NF ikke
allerede her hadde stiftet hird. Dersom de støttet opp ideen om et ekstra borgervern, slik som
den originale Hirden til Quisling gjorde, kan man også spørre om NF i tillegg støttet opp for
militarisme.
Militarisme er et begrep som kan bety meget, men den vanligste betydningen omhandler en
idealisering av det militære, der militæret var opprettholdt som et politisk maktmiddel. Videre
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kan militarisme også sies å være en ideologi som fremmer et sterkt militærvesen for å støtte
sikkerhet og trygghet.240
I 1978 skrev Blücher et innlegg om norsk folke- og raseforsvar, der han mente dette kun var
mulig gjennom noen drastiske endringer. Først og fremst ønsket NF å styrke forsvaret, blant
annet ved å disiplinere den enkelte soldat. Videre ønsket de at alle forsøk på politisering og
undergraving av forsvaret måtte bekjempes, samtidig som plikten til avtjening av
militærtjenesten skulle skjerpes.241
I tillegg til dette, ønsket NF et halvt års pliktig arbeidstjeneste for å styrke folkets
solidaritetsfølelse og øke ungdommens respekt for arbeidets verdi. 242 Her kan det diskuteres
om de ønsket å gjøre ungdommen til soldater, for at de en dag skulle kunne klare, samt ønske,
å beskytte landet sitt.
Videre ville NF øke bevilgningene til politiet, innføre strengere straffer for forbryterne, og i
stor grad erstatte fengslene med arbeidsleir. Ser man dette i sammenheng med at de også
ønsket å styrke forsvaret, kan vi diskutere om NF anså det militære som et maktmiddel som
skulle beskytte og verne norske interesser.
Siden partiprogrammet viser til en viss enighet om ideologiske retninger og mål, kan man
også anse NFs mål som Blüchers. Derfor kan man diskutere om Blücher hadde en ideologi
som fremmet et sterkt militærvesen for å sikre tryggheten i landet, og siden dette var
begrepets beskrivelse, kan man derfor argumentere at Blücher støttet opp idealet om
militarisme.
Historisk revisjonisme
Historisk revisjonisme er en betegnelse for den historiografien som allment har blitt forbundet
med en systematisk og radikal nytolkning av historiske forhold. Dog dette er et seriøst
historisk felt, har flere nynazister og enkelte andre forsøkt å annektere begrepet, som man til
en viss grad kan si de har lyktes med, i og med at begrepet i enkelte sammenhenger blir
oppfattet som nærmest identisk med holocaustbenektelse. Dette gjør at man må tråkke
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forsiktig i å bruke en slik betegnelse, og derfor skal betegnelsen heretter brukes med
hermetegn for å beskrive forskningen de ønsker å stå bak.
Den retningen nynazistene ønsker å kalle ”historisk revisjonisme”, har blitt brukt til deres
formål om å renvaske nazismen fra dens horrible historie. Derfor har flere nynazister inntatt
forskerrollen for å prøve og motbevise blant annet utryddelsen av 6 millioner jøder under 2.
Verdenskrig, nettopp for å kunne legitimere og gjeninnføre nasjonalsosialismen. Her står også
holocaustbenektelse som en sentral del av denne forskningen, da Holocaust regnes som
nazistenes største forbrytelse.243
Nasjonalt Folkeparti var også en av dem som skulle se ”historisk revisjonisme” med interesse,
da de publiserte ett nummer av bladet Holocaust-Nytt, utpå 80-tallet. Dette bladet inneholdt
artikler som hadde som hensikt å motbevise at seks millioner jøder ble drept under krigen.244
Blücher, som fremdeles var ansvarlig utgiver for Nasjonalisten og gikk under navnet
”Nasjonalt Pressebyrå”245, så interessen leserne hadde rundt Holocaust-Nytt, og virket
støttende til et slikt innslag.246
I 1980 holdt Blücher et foredrag i sosiologisk studiesirkels ”speakers corner – ordet er fritt!”,
der han viste til deres versjon av ”historisk revisjonisme”. Her forklarte han om hvorfor NF
var imot NATO, og hvorfor Norge måtte utmeldes fra organisasjonen.
Siden NATO hovedsakelig var bygget rundt USAs militære styrke, mente Blücher at denne
ikke var sterk nok i forhold til den ”sovjetiske krigsmaskin”. Han forklarte videre at USAs
”alkoholiserte, narkotiserte, umotiverte og udugelige rasemylder av samfunnets bunnsjikt”
verken hadde mulighet til å skremme, eller var interessert i å hjelpe Norge, dersom det hadde
bunnet ned i dem vs. Norge. Derfor mente Blücher at den beste forsvarspolitikken Norge
kunne få, var den Norge selv stod for. Videre mente han at man måtte lære av den 2. for å
gardere seg mot den 3. Verdenskrigen. Til dette fortalte Blücher om sannheten om 2.
Verdenskrig, som hittil hadde presumptivt vært tildekket av ”seierherrenes propaganda”. Hva
den faktiske sannheten angikk, mente Blücher at de allierte med Churchill i spissen, måtte
regnes som skyldige i den tyske okkupasjonen av Norge, ved at de allierte ønsket å trekke
krigen bort fra egen jord og over på nøytral grunn.
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Engelske provokasjoner og deres femtekolonnister i Norges manglende vilje og evne
til å besvare disse – ikke minst Altmark-affæren der engelskmennene uhindret fikk
borde et tysk handelsskip i norsk, nøytralt farvann – overbeviste tyskerne om at Norge
ikke kunne/ville opprettholde sin nøytralitet, og i kappløpet med de allierte kom altså
tyskerne først. For dette ble Quisling dømt til døden, mens den egentlige skyldige,
Churchill, har fått egen statue i Oslo sentrum!247
I utdraget over forklarte Blücher ikke bare hvordan de engelske var hovedansvarlige for den
tyske okkupasjonen, men det virket også slik at han sympatiserte med Quisling og frikjente
hans forbrytelser. Dette betydde at dersom Quisling ikke var ansvarlig, kunne ikke han fått
stempelet som landsforræder, og NS hadde ikke blitt kriminalisert. Dersom dette ikke hadde
skjedd, ville ikke Norge hatt like stor historisk belastning til at fascismen eller
nasjonalsosialismen ville blitt kriminalisert, og dermed gjort at disse ideologiske retningene
kunne fått blomstret på ny.
Antisemittisme/ Holocaust-benektelse
Antisemittisme er et ord som betegner de som er imot eller har fordommer om jøder, nettopp
fordi de er jøder. Kort sagt kan man si at antisemittisme betyr jødehat. Jødehatet kan
forekomme overfor den enkelte, men angjelder som oftest i gruppesammenheng. Videre kan
begrepet komme i betydningen antijudaisme, altså en avsky mot jødedommen som religiøs
retning, og dermed viser hat for de troende innen denne retningen.248
Selv om jødehatet i stor grad forsvant fra offentligheten i Norge etter 2. Verdenskrig, kom det
etter hvert tilbake, blant annet med nynazismen på 70-tallet.249
Selv om mange stemplet NF som et nazistisk parti, var det heller lite som antydet at NF var et
rent antisemittisk parti. Av hva kildene kan dømme, var ikke temaer som antisemittisme og
Holocaustbenektelse av særlig interesse før på 80-tallet, da det innimellom kom
enkeltinnlegg. Selv om Blücher fremdeles stod for utgivelsen av Nasjonalisten, hadde han nå
overlatt redaktør-jobben til Bitten Cathrine Lunde, som tok over i 1979. Man kan derfor
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spekulere om Blücher holdt denne siden av organisasjonen skjult mens han selv var redaktør,
eller om det rett og slett ikke fantes mange antisemitter blant medlemmene.
Tidlig på 80-tallet gjorde Blücher selv en uttalelse om antisemittisme, der han mente begrepet
var et meningsløst ord, i og med at ordet gikk i betydningen jødehat. Dette forklarte han ved
at han anså Palestinerne som etnisk sett mer semittiske enn jødene, og lurte derfor på om
israelittene ble de virkelige antisemitter. På grunn av dette, mente Blücher det derfor ville
være feilaktig å bruke antisemittisme i betydningen jødehat, da han anså jødene som de
virkelige antisemitter.250
Selv om NF ikke fremmet seg som et antisemittisk parti, ble de ofte beskyldt for denne
påstanden, blant annet av bladet NÅ. Her uttalte Blücher at disse beskyldningene aldri hadde
fremvist noen bevis, og forklarte at NF verken var et antisemittisk eller anti-jødisk parti. De
var derimot motstandere av den jødiske nasjonal-politiske retningen sionismen.251 Dette var
fordi de anså bevegelsen som en rasistisk og imperialistisk jødisk nasjonalisme som gikk på
tvers av andre nasjoner og deres folkeslags nasjonale streben. Videre forklarte Blücher at de
som antok en slik motstand var antisemittisk, var de største rasister dersom de ikke klarte å
skille mellom en politisk retning (sionisme) og en rasegruppe (jødene).252
Angående jødeutryddelsen under 2. Verdenskrig, ytret Blücher at krigen var en økonomisk og
menneskelig katastrofe, der alle led og mange døde. Videre mente han det ikke var greit å
anse jødenes lidelser som mer verdt enn andre folkeslag som også fikk svi av krigens
herjinger. Her forklarte han eksempelvis at det døde flere russere enn jøder, og mente at man
ikke burde regne tap i form av prosentandel, da intervjueren påpekte at jødene led større tap i
form av prosent av deres befolkning.
Ved spørsmål om Blücher ville innrømme at jødene ble systematisk utryddet blant annet ved
bruk av gasskamre, ønsket han ikke å svare på dette før denne delen av historien hadde blitt
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gransket nøyere, noe som ikke bare tilsa at han unnlot å svare fordi han var enig i utsagnet,
men noe som også viste at han på dette punktet, var skeptisk til Holocaust.253
Blücher hadde videre antydning til holocaustbenektelse, da han gjennom sitt pseudonym,
”Nasjonalt Pressebyrå”, skulle vise interesse for antallet jøder som ble drept under 2.
Verdenskrig, samtidig som han ikke trodde på at jødene ble gasset i hjel i gasskamre, på
grunn av manglende bevis. Dette gjør at man kan begynne å vurdere om Blücher kunne
oppfattes som ikke bare antisemittisk, men også holocaustbenekter, noe han aldri stod åpent
for, eller noen gang ble kommentert. Det siktes derfor tilbake til den taktiske tilbakeholdenhet
Blücher høyst sannsynlig opprettholdt.
Konspirasjonsteorier
En av de mest kjente konspirasjonsteoriene innen nynazismen og holocaustbenektelsen, er
teorien om ZOG. ZOG er en forkortelse for Zionist Occupation Government, og er ifølge
teorien en maktelite bestående av sionister og deres lakeier. De kontrollerer de fleste
maktnivåer i verden, og har som mål å ekspandere og spre jødedommen.
Zionismen/Sionismen er ideologien som står bak denne teorien.254
Sionismens hoveddokument, Sions Vises Protokoller, utgir seg for å være en samling
protokoller fra et hemmelig møte mellom ledende jøder, som sammen planla å gripe makten i
verden og ødelegge all kristen kultur. Selv om dokumentet har blitt avslørt fabrikkert, danner
dette likevel grunnlaget for konspirasjonstesen om den hemmelige, jødiske
verdensregjeringen ZOG, og brukes av (ny)nazistene som et bevis for at ”Hitler hadde
rett”.255
Allerede på slutten av 70-tallet, erklærte Blücher at Norsk Front var et anti-sionistisk parti.256
Bare noen år etter denne uttalelsen, la han ut hvilke tanker han hadde om sionismen. Her
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forklarte han at sionistene var noe å frykte, da de allerede var aktive i palestinernes
folkemord, og dersom sionist-staten skulle få større makt og fotfeste, ville dette utvilsomt føre
til verdens undergang.257
Ifølge Blücher var sionismen initiator for både kapitalismen og marxismen, og dermed
hovedtrusselen til de norske nasjonalister. Derfor måtte nasjonalister verden over gå sammen i
kampen mot sionismen. Dette var videre en kamp også jøder og ikke-jøder måtte stå sammen
om, før deres ”psykotiske aggresjon kastet verden inn i en 3. Verdenskrig og et virkelig
Holocaust!”258 Ikke bare forklarte Blücher sionismen som en ekspanderende kraft som hadde
til hensikt å utslette alt som var ikke-jødisk, men mente at dette ville bryte ut en 3.
Verdenskrig og ”et virkelig Holocaust”. At han mente sionismen ville skape enda en
verdenskrig, var en ting, men et annet poeng var at dette ville bryte ut ”et virkelig Holocaust”.
Det er ikke sikkert å vite hva Blücher mente her. Mente han at det første Holocaust aldri
skjedde, eller at det neste ville utslette alle folkeslag unntatt det jødiske, og dermed ville være
en større katastrofe enn det første? Ut ifra diskusjonen som gjaldt holocaustbenektelse, kom vi
frem til en viss usikkerhet om man kunne plassere Blücher som holocaustbenekter eller ikke,
og dette opprettholdes også her.
Et litt mindre, men ikke ubetydelig poeng, var at Blücher anså sionismen som en trussel også
for det jødiske folket, noe som betydde at han til en viss grad skilte religionen fra ideologien.
Dette skulle derimot endre seg, da skillet mellom jødedommen som religion og sionismen
som ideologi, skulle få en mer flytende linje. I et innlegg fra 1983, omtalte Blücher
jødedommen som en krigersk og morderisk ”religion”, der deres visjon og mål var et grusomt
verdensherredømme.259 Ikke bare var det tydelig at Blücher trodde på falsumet som var ZOG,
men anså også denne teorien som en kjernesak innenfor den jødiske tro, og dermed tilskrev
alle dens medlemmer som sionister. På den måten trakk han linjer som ikke fantes og tilskrev
dette til en hel folkegruppe, noe som viste at Blücher ikke bare var rasist, som tidligere
diskutert, men også til en viss grad antisemittisk, i og med at han var anti-sionist, som i hans
egne ord, hadde en betydning rettet mot anti-judaisme.
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Symboler
Hittil har oppgaven vist hvordan Blücher forholdt seg til nynazistiske kjerneelementer, slik
det fremstod i forskningen til blant annet Tore Bjørgo og Heléne Lööw.260 Videre skal
Blüchers symbolbruk ses nærmere på, da Henrik Lunde mente at man først kunne betegnes
som nynazist, etter at man hadde identifisert seg med nazistisk ideologi, retorikk og/eller
symboler.261
Symboler og tegn spiller ofte en avgjørende rolle innen ulike politiske retninger, og brukes
ofte for å vise samhold og identitet innen en spesifikk gruppe. Dette fremkom også innen SSdivisjonen, der et SS-symbol i tillegg, hadde en betydning som strakk seg ut over
organisasjonens mål og handling, som et alibi.262
Når det er sagt, skulle nazismens spill på det nasjonale få store konsekvenser etter Tysklands
krigsnederlag i 1945, og der SS-symboler tidligere spilte en vesentlig rolle under nazismen,
skulle de samme symbolene få sterk motstand i etterkant av krigen. Alt som kunne assosieres
med nazismen ble diskreditert, der de nasjonale symbolene ble overlatt til ekstremistiske
bevegelser.263
Nazismen fremste symbolske kjennetegn var svastika, bedre kjent som hakekorset. Da
svastika i flere kulturer hadde en positiv symbolsk betydning, har det kommet til å bli det
mest kjente symbolet for ondskap. Innen nazismen ble hakekorset et symbol for det ariske
menneskets kamp og seier, og med dette, et symbol på rasisme og antisemittisme. På grunn av
dette, finnes det kun et fåtall som åpent ønsker å stå bak et slikt symbol og hva det har
kommet til å bety.264 NUF-medlemmene fra Stavanger var her et eksempel.
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Ifølge VG og Rogaland avis, skal medlemmer av NUF ha brevvekslet med det tyske nazipartiet, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderpartel. Siden denne organisasjonen ble
forbudt i (Vest-)Tyskland, satte de opp hovedkontor i USA. Fra her skal NUF-medlemmene
ha bestilt hakekorsemblemer, der følgebrevet var undertegnet med ”beste NS-hilsen og heil
Hitler!”. En slik avsløring, viste at det ikke fremdeles fantes nazister i Norge, men at disse
befant seg i NUF, et parti som var nazi-beryktet, tross alle nektelser mot dette. NUF-leder,
Erik Blücher, skal ha vært pinlig berørt over avsløringen av brevet, og fortalte at han hadde en
mistanke om hvem som stod bak dette. Videre forklarte han at de ansvarlige ville bli
ekskludert, da partiet ikke ønsket å ha noe å gjøre med nazister.265
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Symboler var tydelig også en viktig del av organiseringen til NUF/NF. Det var derimot ikke
først og fremst hakekorset NUF/NF stilte seg bak. Slik som tidligere SS-folk, mente også
NUF/NF at symboler hadde en betydningsfull rolle, da dette ikke bare skapte samhold og
solidaritet, men også refererte til en ideologisk retning.
NUF og NFs mest kjente symbol var odelsrunen, som vist på bildet over.
I nazistisk sammenheng skal odelsrunen være en av de viktigste symbolene ved siden av
hakekorset, og ha betydningen fast eiendom, odel og arv.267
Odelsrunen forklarte de selv som symbolet på ”bundethet til hjemmets jord”, og som ga
uttrykk for den oldnorske odelstanken.268 NF forklarte at de hadde odelsrunen som sitt
symbol, da dette understrekte deres grunntanke som var å kjempe for å beholde odelsretten til
Norge.269 Blücher kommenterte også at odelsrunen var et viktig symbol, da det var et
oldnorsk runetegn for arv, som dermed viste at NUF/NF var villig til å bevare det norske folks
”biologiske integritet”.270
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Et annet, litt mindre kjent symbol, var livsrunen. Dette var et symbol for livet, og ble brukt
innen SS i anledningen fødsler og dåp.272 Livsrunen var også et symbol som NF etter hvert
brukte for å beskrive deres bevegelse: våkent og i live. Se bilde over.
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Solhjulet/solkorset, slik som hakekorset, er et av menneskets eldste symboler, og med stor
geografisk spredning. Solkorset fikk dens navn da det i bronsealderen ble brukt som et
symbol på solen. I Norge har dette symbolet kommet til å bli kjent som Olavskorset, etter
Olav den Hellige, og ble brukt av Vidkun Quisling og Nasjonal Samling.275
Som bildet over antyder, brukte også NF dette symbolet, dog svært sjeldent. Bildet over viser
en norsk soldat med Olavskorset mellom beina, her illustrert som et våpenskjold.
Som dette viste, brukte NF symboler på lik linje som sine forgjengere i NS og SS-divisjonen,
ved at symbolene henviste både til et fellesskap, ment for å skape samhold og solidaritet, i
tillegg til å markere sin ideologiske retning. Symbolene som ble brukt, var i stor grad norrøne
runer, slik som odalsrunen/odelsrunen og elgr-runen/livsrunen.
Man kan derfor se at Blücher identifiserte seg med lignende elementer som fantes innen
nazismen, slik som rase-elementet, utbredt bruk av propaganda, elementer av antisemittisme,
militarisme, og videre innen nynazismen gjennom hans revolusjonære holdning, voldelig
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retorikk, hans støtte til ”historisk revisjonisme”, som hadde elementer av holocaustbenektelse,
og nå til slutt symbolbruk.
For å videre nyansere Blüchers ideologiske profil, skal hans ideologi ses i lys av to kjente
holocaustbenektere: Erik Rune Hansen og Olav Hoaas.

6.4.1 Erik Blücher i sammenligning med Erik Rune Hansen og Olav Hoaas
Miljøet rundt Institutt for Okkupasjonshistorie (INO), senere kjent som Stiftelsen Norsk
Okkupasjonshistorie (SNO), var blant annet de som stod bak Folk og Land, og som også
skulle være ”fødselshjelpere” for både Erik Blüchers Norsk Front, og Erik Rune Hansens
Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB)/Zorn88.276
Det var tross alt Folk og Land som var møtepunktet for både Blücher, Hansen og Hoaas.
Hansen kom først i kontakt med Folk og Land da han kun var 16 år, og etter han ble ansatt
som ungdomsredaktør i avisen, begynte navn som Erik Blücher og Olav Hoaas å dukke opp i
spaltene.277
Hansen forlot Folk og Land i første halvdel av 70-tallet, og gikk inn i sentralledelsen av
NUF/NF, der Hoaas også var bidragsyter. Hansen forlot derimot organisasjonen i etterkant av
Kyvik-bomben, og holdt en lav profil til han stiftet sitt eget nasjonalsosialistiske parti,
Zorn88/NNSB i 1988.278
Tidlig på 80-tallet, i forbindelse med NFs 2. landsmøte, holdt Blücher en tale der han blant
annet fortalte at NF aldri hadde blitt slik den var, foruten Hoaas’ intellekt og Hansens
ideologiske sans.279 I Blüchers takketale, omtalte han også en rekke andre personer som hadde
hatt en rolle i NFs nasjonale bevegelse, men dette kunne uansett vise forholdet mellom
Blücher, Hansen og Hoaas.
Etter Blücher meldte seg ut av NF i 1985, forklarte han at han fremdeles hadde jevnlig
kontakt med Hoaas, og mente han og Hoaas hadde lik arbeidsform.280 Her skulle Hansen
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skille seg spesielt ut. I forbindelse med stiftelsen av Zorn88, forklarte Hansen at hans nye
parti lenge hadde eksistert i det stille, der ideen for en ren nasjonalsosialistisk organisasjon
begynte å spire etter at ”ukompetente og voldsfikserte krefter” tok over i NF.281 Videre mente
Hansen at det skiftet NF gjennomgikk etter 1. mai-bomben i 1979, endret organisasjonen til
noe mer ”tannløst og demokratisk”.282
Samtidig omtalte NF Nytt – Patrioten at bladet til Zorn88/NNSB, Gjallarhorn, gradvis ble
mer ”brunt”, og anså seg selv som mer moderate i forhold, når det kom til innhold.283
Likevel skulle Blücher få en viss kontakt med Hansen, da han senere skulle være med å støtte
NNSB økonomisk, gjennom hans musikkselskap i Sverige, Ragnarock Records.284
Erik Rune Hansen var født 26. juli 1950 i Oslo, og døde 2. desember 2004.285 Han var gift fire
ganger, og fikk to barn. Hansens politiske karriere startet i INO-miljøet, der han blant annet
var ungdomsredaktør og senere redaksjonssekretær i Folk og Land. Etter dette skulle han bli
medlem av NUF og NF, og være med på stiftelsen av Nordisk Ungdomsfront og Nordisk
Folkefront. Etter dette holdt han en lav profil frem til han stiftet Zorn88/NNSB, som var
organisasjonen han holdt ved til hans død.286
Derfor skal Gjallarhorn, hovedavisen til NNSB, brukes som hovedkilde til Hansens ideologi.
Olav Hoaas var født i 1936 og tok lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo, i fagene
historie, engelsk og kristendomskunnskap.287 Selv om han ikke hadde et fast medlemskap i
NUF eller NF, ble hans første skrifter utgitt av NUF i deres rekrutteringsfase. Videre var han
bidragsyter i Folk og Land, Hundeavisen (Anders Langes avis), Attakk, Nasjonalisten, og
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Gjallarhorn.288 Derfor vil hans mest kjente skriv, Ny Nasjonal Politikk, som også NUF
distribuerte, samt enkelte bidrag opp gjennom årene, brukes for å danne et klarere bilde av
Hoaas’ ideologi.
Samfunnssyn
Slik som Blücher, mente også Hoaas og Hansen at samfunnet lå an for forfall.
Der Hansen mente alle ungdommene var hjernevasket med seierherrenes løgnpropaganda,
noe han mente formet ungdommen til fiender av egen nasjonal identitet289, hadde Hoaas en
holdning som tilsa at de levde under et bank- og rente-pengesystem, der deres formål var å
plyndre menneskene for alt de hadde og eide.290
Der Blücher mente at samfunnet var truet av kommunismen, anså Hoaas kapitalismen som
den største trusselen for ikke bare samfunnet, men for kloden, da han mente det eksisterte
altfor mange mennesker, som videre satte for store krav på egen materiell levestandard.291
Dette mente Hoaas ikke bare utløste syke tilstander, men var også med på å ødelegge naturen,
som igjen ville ødelegge alt grunnlag for liv. Hoaas mente derfor at man måtte redde
menneskeheten, ved å returnere dem tilbake til sine naturlige blodssamfunn, gjennom å utføre
en biologisk analyse for å fremme menneskers forståelse om dette punktet.292
Hansen hadde et helt annet syn på samfunnet, og mente at både problemet og løsningen lå ved
ungdommen. Ifølge Hansen lå redningen i ungdommens nysgjerrighet, der deres søken etter
kunnskap ville avsløre hva som virkelig skjedde under krigen, og sannheten om rasens
betydning, om nasjonalisme, om hvem Quisling virkelig var og hvem som stod ansvarlig for
krigens start. Etter dette målet var nådd, mente Hansen at de på nytt, ville bli nasjonale
sosialister og patriotiske nordmenn, og dermed bidra til å bedre samfunnet.293
Demokrati
Blücher uttalte svært tydelig at demokratiet han vokste opp i, ikke var annet enn et ”skinndemokrati”, siden det ikke representerte det norske folk, og undertrykte den hvite rasen
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fremfor innvandrernes interesser. Begrepet ”skinn-demokrati”, var også et begrep både
Hansen og Hoaas brukte for å forklare styreformen i Norge.
Hansen mente at demokratiet ikke levde opp til ordets egentlig betydning, som var et
folkestyre, da enkeltpersonens stemme hadde liten betydning for resultatet. Uansett utfall,
mente han at folket ikke ble godt nok representert av de på Stortinget, da disse kun bestod av
”inkompetente” mennesker, som ikke fremmet folkets egentlige ønsker. Hansens forslag var
derfor å ha representasjon i form av tillitsmenn, i stedet for partier og deres politiske aktører,
noe som kan minne om Blücher eget ønsket om at kun de faglig kompetente skulle få
mulighet til å styre landet.294
Hoaas anså datidens demokrati som en trussel mot det norske folket, og ønsket at Stortinget
heller skulle erstattes av et militært og økologisk råd, som fremmet det norske folk og lands
interesser.295 Alt annet styre som ikke prioriterte rasens betydning og den nasjonale tanke,
mente Hoaas var undertrykkende og manglet respekt for menneskeverdet.296 Dette mente
Hoaas allerede hadde inntatt Stortinget og omtalte derfor samfunnsmakten som ”kortsynte,
orienteringsløse, lettforblindede, selvopptatte og ansvarsløse”, som psykisk og fysisk prøvde å
degenerere folket, med oppmuntring til raseblanding og ”misavl”.297
Vold
Slik som Blücher, var ikke vold noe verken Hansen eller Hoaas ønsket å offentlig stå for.
Hoaas, som var regnet som en ideologisk tenker, var aldri en aktiv person og frastod derfor fra
all (voldelig og ikke) aktivitet. Videre omtalte han vold, kriminalitet og terrorisme som
lidelser i et moderne samfunn, og som var skapt av en overpopulasjon som var presset
sammen og tvunget integrert med fremmede.298
Hansen, som selv uttrykte at han tok avstand fra politisk vold, ble likevel antatt for å støtte
opp om det, til tross for at han aldri ble tilknyttet til noen voldelig aktivitet.299 Dette hadde
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mye å gjøre med organisasjonen hans, Zorn88/NNSB, som drev med militærøvelser, og som
åpent bygde hird.
Militarisme/Hird
Da det var spekulasjoner om NF dannet en hird, var dette noe Zorn88/NNSB åpent stod frem
med. Hirden til Zorn88 ble omtalt som blant de mest militante gerilja-gruppene i Europa, der
deres formål var å dyrke friluftslivet, samt hjelpe med å vokte organisasjonen, og dens
virksomhet.300
Hirden bestod av disiplinerte hirdmenn som var trent til å tåle fysisk hardt arbeid og slit. De
ble lært i disiplin og våpentrening, og skulle respektere og lystre på hirdførerens ordre, uten
refleksjon. De ble med andre ord, trent til å bli soldater klare for kamp.301
Ved at Zorn88 gledet seg over deres hird og videre trente opp enkeltmedlemmene til soldater,
virker det ikke usannsynlig at de dermed støttet opp idealet om militarisme. Det samme gjaldt
for Hoaas.
Hoaas mente at man ikke forsvarte det som var viktig, da landets forsvar var for dårlig til å
beskytte landet fra invasjon fra andre nasjoner samt de av fremmed befolkning.302 Det Hoaas
derfor ønsket, var å styrke forsvaret og gi soldatutdannelse til ungdommen, slik at de skulle
bli skikket til å tjene landet sitt dersom det skulle vært behov. Hoaas mente at
soldatutdannelsen skulle starte allerede på ungdomstrinnet, der høyere trinn skulle studere
militær strategi og krigshistorie. Videre skulle verneplikten både gjelde menn og kvinner. Hva
Hoaas her siktet til, var å militarisere folket og gjøre den enkelte nordmann klare for å kjempe
mot all fremmed innflytelse.303
Idealsamfunn
Der Blücher ønsket et folkestyre bestående av de mest kvalifiserte, var hans største kriterium
at dette folkestyre faktisk styrte på vegne av folket, og fremmet deres interesser. For Blücher
gjaldt dette å danne et Norge for nordmenn, der norske kulturelle og biologiske egenskaper
skulle prioriteres.
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Dette var også idealer som Hoaas stod ved, da han ønsket et styresystem som prioriterte
folket, og ikke bare staten.304 Det samfunnet Hoaas ønsket innført, var et blodssamfunn uten
fremmed innflytelse. Siden Hoaas anså slektskapet til å være det viktigste elementet for et
harmonisk samfunn, ønsket han derfor en ”menneskevennlig” politikk som prioriterte
nasjonalisme og rasisme over alt.305 Videre mente han at et slikt rasemessig ideal, innebar at
regjeringen måtte sikre en mest mulig uavhengig og maktsterk stilling, slik at den ville være i
stand til å utføre dens nasjonale målsetninger.306 Det Hoaas ønsket, var derfor ikke et
folkestyre i vanlig betydning, da han ikke fremmet et demokrati, men heller et autoritært
styre, som til syvende og sist skulle støtte det norske folks eget beste og fremme deres
interesser.307
Hansen ønsket et nasjonalsosialistisk samfunn, bygget på tradisjonelle verdier og som
kjempet for folkets trivsel og trygghet. Dette samfunnet skulle styres av landets mest
innsiktsfulle og intelligente, der Stortinget skulle være satt sammen av folk fra ulike
”yrkeslaug”. Her skulle også lederprinsippet være hierarkisk.308
I tillegg til dette, ønsket Hansen at nasjonen skulle betraktes som en enhet, der alle hadde en
nødvendig del i fellesskapet.309 Hva Hansen siktet til, var heller ikke et typisk demokrati, men
minnet i større grad om den korporativismen som fantes i NS, og kunne derfor sies å gå i en
mer autoritær retning.
”Norge for nordmenn”
”Norge for nordmenn” var et slagord NF og Blücher stod for, og noe de brukte for å forklare
deres hovedmål: fremme den nasjonalistiske tanken blant folket, fremme Norge og fremme
det norske folks interesser. Olav Hoaas støttet også dette budskapet, og mente at nordmenn
måtte samles og stå sammen i harmoni med naturen, der det norske folk skulle leve i
overenstemmelse med de animalske og de åndelige instinkter. Dette betydde at man bare
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kunne redde det norske folk, ved å verne og bevare det biologiske arvematerialet og den
norske folkeånd.310 Videre mente Hoaas at den kulturelle målsetningen var å dyrke
”norskheten” på alle områder, og derfor stenge grensene for best mulig å verne det norske
folk fra fremmed innflytelse.311
Erik Rune Hansen mente at idealet om ”Norge for nordmenn” var et ekstremt synspunkt,
siden han ikke ønsket å isolere landet. Hansens fokus lå heller på rasens biologiske
egenskaper, der raseblanding var et av hans kjernesaker. Her mente han at så lenge nordmenn
holdt seg innenfor den nordiske ætt, burde alt gå greit, og mente at raseblanding verken var
heldig for den ene eller andre rasen.312 Hansen ønsket å verne det norske folk og landets
ressurser og ville rense landet for fremmede elementer. Dette var ikke nødvendigvis et ideal
som hadde noen landegrenser.313
Der Blücher og Hoaas ønsket å verne om det norske folk innenfor de norske landegrensene,
stod raseaspektet hos Hansen sterkere, slik at dette ikke kunne konsentreres innen Norges
grenser. Han ville dermed at den hvite rasen skulle overleve, uansett landegrense. Da både
Blücher og Hoaas fremmet et nasjonalt budskapet om et norsk fellesskap i Norge, kan derfor
Hansen, med dette, anses som mindre nasjonalistisk, og videre poengtere den største
ideologiske forskjellen mellom dem.
Rasisme
Som allerede nevnt til nå, var raseaspektet et stort element i både Hansen, Blücher og Hoaas’
ideologiske grunntenkning. De mente at ett av de viktigste prinsippene var å bevare og styrke
folkets biologiske og åndelige sunnhet.314 Derfor anså de alle rasisme som noe positivt, der
ordet ble tillagt betydningen kjærlighet for eget folk.315
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Hoaas mente at alle verdens problemer kunne bli løst med et større fokus på rase, med spesiell
fokus på den germanske rasen, og en tilbakevending til blodssamfunnet. Dette var grunnet
hans oppfatning om at mennesker levde harmonisk best med folk fra samme rase, som videre
betydde at et flerkulturelt samfunn gikk imot de naturlige instinktene man var født med. Siden
Hoaas anså de ulike rasene som genetisk forskjellige, mente han at rase- og arvelære var
sentralt for å kunne forstå menneskenaturen i sin helhet.316
Hansen mente også at rasene var genetisk og biologisk forskjellig hverandre, og forklarte
rasisme som en evig kamp mot ”arvelige sykdommer, degenering og utryddelse”, der idealet
var å skape et sunnere samfunn med bedre livskvalitet.317
Videre hadde både Blücher og Hoaas en holdning som tilsa at innvandrerne var en trussel mot
det norske folks verdier og interesse, og mente dermed at innvandrerne nektet nordmenn å ha
sitt eget samfunn, noe som gjorde dem til en naturlig folkefiende. På grunn av dette, var de
begge svært imot innvandring, og mente at alle fremmede i landet skulle sendes ut, samtidig
som de norske grensene skulle stenges, for å sørge for at ingen nye kom inn.318
Der både Blücher og Hoaas fremmet en sterk anti-innvandringsfront, mente Hansen at hans
nasjonalsosialistiske retning gjorde at hans rasisme var basert på et mer teoretisk rasistisk syn.
I stedet for å rette seg mot den enkelte innvandreren, rettet nasjonalsosialistene seg heller mot
de politisk ansvarlige som ga innvandrerne tilgang til landet.319 Selv om Blücher også mente
han fulgte denne retningen, kan ikke dette tas like seriøst, ettersom NF stod bak flere
voldelige aksjoner rettet direkte mot innvandrere.
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Likevel så de alle seg enige i at innvandrerne ikke var velkomne, og ønsket ikke at de skulle
få god fotfeste innen det norske samfunnet, da dette ville medføre korrupsjon på den
norske/hvite rasen. Der Hoaas og Blücher mente at raseblanding utvilsomt ville føre til
bastardisering og psykiske tilstander, anså Hansen raseblanding som en form for bilateralt
folkemord.320
Derfor var de alle enig om at rasisme var en nødvendighet for å sikre den enkelte rasens
bevarelse, og mente at ethvert kunnskapsrikt menneske var derfor pliktet til å prøve å
motarbeide raseblanding.321 Hoaas mente også at samfunnets forskjellige raser, kulturer og
folkeslag var et resultat av historiens gang, og dermed ville alt som ødela dette, slik som
raseblanding, være å skru utviklingen tilbake.322
Antisemittisme/Holocaust-benektelse
Da det fremdeles kan diskutere om Blücher var antisemitt, var ikke dette like skjult hos
verken Hansen eller Hoaas.
Hoaas, som hadde et stort fokus på raseideer, mente ikke bare at den germanske rasen var
overlegne alle andre raser, men trakk spesielt frem semittene som dens rake motsetning.
Jødene som hadde i stor grad klart å holde seg raseren, var derfor en trussel mot den
germanske rasen, som måtte få samme mulighet til raserenhet.323 Hoaas mente derfor at alle
norske jøder skulle primært emigrere til Israel, men dersom dette ikke lot seg gjøre, krevde
han at jødene skulle isoleres i et eget jødesamfunn for seg selv.324
Hansen var ikke like høylytt antisemitt, og skulle ha folk til å tro at han ikke hatet jødene som
gruppe, men som enkeltindivider.325 Hansens virkelige antisemittiske holdning kom derimot
tydeligere frem i hans holocaustbenektelse.
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Hansen og hans NNSB forklarte sannheten ved Holocaust ved at de publiserte flere artikler
som direkte stilte spørsmål rundt hendelsene. Hansen mente at Hitler var tvunget ut i krig av
de Allierte, som han mente var ansvarlige for krigens utbrudd.326
Videre mente Hansen at konsentrasjonsleirene i Auschwitzs var ekte, men var uenig om dens
formål som utryddelsesleir. Han anså heller disse som arbeidsleirer og som et omfattende
fabrikkompleks, der de innsatte ble brukt som arbeidskraft for produksjon av blant annet
syntetisk gummi.327 Hansen benektet derimot selve jødeutryddelsen og at jødene ble drept i
gasskamrene.
Gasskamrene mente Hansen aldri eksisterte med det formål om å drepe mennesker, men
heller brukt for å desinfisere tøy i etterkant av en tyfusepidemi. Denne tyfusepidemien mente
han også var hovedårsaken til det høye dødstallet under krigen, i tillegg til at flere døde av
sult og mangel på medisin. Krematoriene i Auschwitz ble dermed brukt for å fjerne likene
etter utbruddet av tyfusepidemier, på en hygienisk og effektiv måte.328 Videre mente han at
jødeutryddelsen aldri skjedde, og at Hitler verken ga ordre om dette, eller kjente til planene.
Hansen, som nektet for at Holocaust skjedde, ønsket derfor en videre forskning på antallet
jøder som døde og hvordan de døde, da han var helt uenig i påstanden om at seks millioner
jøder ble systematisk drept under krigen.329 Dette hadde sin bakgrunn i en alternativ
forskning, omtalt som ”historisk revisjonisme”, som ikke klarte å finne et eneste bevis for at
nazistene begikk folkemord eller drepte seks millioner jøder.330 Det var først og fremst
antallet Hansen var opptatt av, da ”Jewish Year Book” dokumenterte at det fantes 12,4
millioner jøder i verden i 1939, og oppdaterte tallet til 18 millioner i 1947. Hansen lurte derfor
hvor de seks millioner døde jødene ble av. Videre ble antallet drepte jøder rapportert av andre
ulike kilder, med flere millioner i avvik.
Hansen mente derfor at antallet døde var fabrikkert, da han påstod at flere av de som ble
fremstilt som døde jøder, var i realiteten tyske kvinner og barn, som var drept under de
Alliertes bombeangrep. Derfor var ikke tallet om seks millioner noe man kunne stole på.331
Videre fantes det ingen statistikk på hvor mange jøder som døde av sykdom, alderdom eller
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bombeangrep fra alliertes side, da alle jødene ble bokført som ”gassede”.332 Dette mente
Hansen var suspektfult i seg selv, da han mente at gasskamrene aldri ble brukt med formål om
å utrydde mennesker. Dette var basert på forskning fra blant annet Paul Rassinier,
”revisjonismens far”.333
Rassinier var også personen Hoaas refererte til, da han fremla sitt syn om hendelsene under
krigen. Derimot var ikke Hoaas alltid en holocaustbenekter.
Ingrid Sætheren Grimstad, som forsket på Olav Hoaas’ ideologi, kom frem til at Hoaas ikke
alltid hadde vært holocaustbenekter. Så sent som 1971, skrev Hoaas et skrift om Germanernes
fortid og fremtid, der han ikke fremmet et benektende syn på Holocaust. Grimstad mente
derfor at noe måtte ha skjedd mellom 1971 og 1975, da Hoaas ble gitt avskjedigelse fra jobb
og dømt for sine antisemittiske og rasistiske uttalelser. Dette var trolig grunnet Paul Rassinier,
som Hoaas hadde blitt inspirert av, da han støtt krediterte sine benektende tanker til Rassinier
og hans forskning.334
Slik som Hansen, mente også Hoaas at gasskamrene aldri ble brukt for å utrydde mennesker.
Hoaas mente derimot at gasskamrene aldri eksisterte. Det som stod igjen av
konsentrasjonsleirene, mente Hoaas ikke beviste det ringeste, og for alt han visste, kunne
propagandister ha arrangert gasskamrene etter krigen, da det aldri fantes et eneste bevis eller
øyevitne som tilsa at noen døde i gasskamrene.335 Han mente derfor at konsentrasjonsleirene
og gasskamrene bare var propagandasnakk, der jødeutryddelsen var forfalsket av
seierherrene.336
Nynazistiske elementer
Nazi-stempelet som ble kastet etter Blücher, var noe han aldri godtok eller var enig i. Hansen,
på sin side, gikk ut offentlig som nasjonalsosialist, og lot seg bli kalt nazist, da dette plagde
han mindre.337 Videre hyllet han Hitler, da han anså Hitler som en av tidenes største ledere,
noe også Hoaas så seg enig i.338
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Hansen mente Quisling var en fedrelandsvenn, der hans idealer var verdt å kjempe for.
Nasjonalsosialismen var derfor nødt til å holdes i live, for at Quislings død ikke skulle være
forgjeves.339 Blücher hyllet (offentlig) verken Hitler eller Quisling, tross visse spekulasjoner.
Når det kom til symbolikk, brukte både Blücher og Hoaas oldnorske runer, med spesiell
tyngde på odelsrunen, som fremmet den norske odelsretten, og representerte hva både Hoaas
og Blücher stod for, i sin nasjonalistiske tenkning. Hansen gikk i en annen retning, og brukte
nazistiske kjennetegn slik som hakekorset, for å representere sin organisasjon. Hansen mente
at man måtte hedre slike symboler, og ikke misbruke de i en protest-markering, som han
mente mange gjorde.340
Et annen symbolsk uttrykk Hansen brukte helt åpent, var den kjente Hitler-hilsenen. Ifølge
Hansen, lå denne hilseformen i gammel norsk tradisjon, og mente derfor det var lite galt i å
heve høyre hånd med åpen håndflate. Av historisk opprinnelse, mente Hansen at det var med
høyrearmen man bar våpen, og den åpne hånden trolig beviste at man kom med fredelige
hensikter. For Hansen, var derfor denne hilseformen et uttrykk for norsk nasjonalfølelse, og
videre en hilsen man skulle bruke med stolthet.341
Hierarki og fører-prinsipp var andre elementer som ikke på nærheten var å finne i Blüchers
NF, men som var helt åpent og offentlig i Hansens Zorn88/NNSB.
I Zorn 88 var hierarkiet svært fremtredende. Først og fremst var organisasjonen regnet som en
eliteorganisasjon, og var ledet av et hemmelig råd, som hadde den avgjørende bestemmelsen
på interne og eksterne saker. Dette rådet bestemte hvordan organisasjonen skulle fremmes for
offentligheten, godkjente medlemmenes interne og offentlige virksomhet, og hadde siste
avgjørelse på enhver trykksak som var utgitt i organisasjonens navn. Siden Rådet var
hemmelig, ble alle deres bestemmelser representert utad gjennom en sekretær, som også var
valgt av det samme rådet. Hansen var organisasjonens sekretær.
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Videre ble organisasjonens medlemmer inndelt i tre grupper, der A-medlemmer var de mest
aktive og ideologisk trygge, B-medlemmene var de som hadde vært medlem en stund eller var
kjent av Rådet, og C-medlemmer var de nyankomne, eller de mest passive medlemmene.342
Innen NF fantes det et par utvalgte i sentralledelsen, som stod for organiseringen og
rekrutteringen, mens de andre medlemmene var hovedsakelig likestilt med hverandre, så
lenge de betalte medlemskontingenten. Selv om Blücher var organisasjonens leder, forhørte
han seg likevel med resten av ledelsen før det ble gjort noen beslutninger, og kunne derfor
ikke anses som like hierarkisk som Zorn88/NNSB.
Ideologisk retning
Verken Blücher, Hansen eller Hoaas stilte seg til høyre eller venstre i den politiske skalaen,
og representerte en ny retning, utenom partipolitikken og internasjonalismen.343 Der Hoaas og
Blücher representerte den nasjonale retningen, var Hansen erklært nasjonalsosialist og
fremmet den nasjonalsosialistiske retningen. For Hansen var ikke hans viktigste mål
nødvendigvis å komme til Stortinget og få regjeringsmakt, slik Blücher ønsket, men heller å
holde på ideologien, for å sørge for dens overlevelse, til Norge kom i bedre tider.344
Videre uttalte Hansen at han jobbet for det samme som nasjonalsosialistene i HitlerTyskland345, i sterk motsetning til Blücher, som ønsket å holde Hitler og nazismen langt unna
sin organisasjon.
Nasjonalsosialismen som Hansen stod ved, ønsket å bringe frem en sterkere norsk folkesjel,
og innføre sosialismen på nasjonalt plan. Den fremmet selvstendige folk og nasjoner, og
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avviste internasjonalismen, som de mente ikke bare ødela, men også ”slavebandt menneskene
gjennom raseblanding og en overstatlig økonomisk verdensordning”.346
Hoaas fremmet nasjonalismen, og beskrev hans ideologiske retning som
”sosialnasjonalisme”. Dette var en politisk retning som ville verne grunnlaget for samhold
mellom menneskene i et samfunn, og ønsket å beskytte det nasjonale og det kulturelle i
familien, nasjonen og rasen. Hoaas mente at gjennomføringen av et slikt system krevde ledere
som tilhørte egen folkestamme, for at de skulle ønske å fremme eget folks interesser. De
skulle videre søke samarbeid hos nasjoner som var rasemessig like, og fremme en politikk
som prioriterte folket, og ikke bare landområdet.347
Konklusjon
Setter man Blücher opp mot Hoaas og Hansen, ser man at han stilte seg nærmere Hoaas enn
Hansen, ideologisk sett. Derimot var det små avvik som også skilte Blücher fra Hoaas. Dette
gjaldt spesielt holdninger om jødehat og holocaustbenektelse, der det ikke var tvil om at
Hoaas var antisemitt og holocaustbenekter. Selv om elementer av dette også fantes i Blüchers
skrifter, må det likevel stilles tvil til hans holdninger, da han aldri var direkte eller åpen om
disse tankene, i motsetning til Hoaas. Selv om både Blücher og Hoaas stilte seg bak
nasjonalismen, kunne derfor Hoaas tenkes hakket mer ekstrem enn Blücher, slik det ble
fremstilt.
Hansen skilte seg ut fra både Blücher og Hoaas på flere plan. Først og fremst fremmet de to
forskjellige ideologiske retninger. Der Blücher og Hoaas stod bak hva de ønsket å kalle den
nasjonale bevegelsen, var Hansen helt åpen om sin støtte til Hitler og hans
nasjonalsosialistiske bevegelse, og der Hansen anså det som sin fremste oppgave å bevare og
videreføre denne ideologien til en senere tid. På grunn av dette, var heller ikke Hansen like
engasjert i å komme inn på Stortinget, slik som Blücher.
Som skrevet innledningsvis, var også Hansen og et senere NF tydelig på at de ikke fremmet
den samme bevegelsen. Der et senere NF anså Zorn88s Gjallarhorn som mer ekstrem i deres
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innhold, mente Hansen at NF endret seg til det negative, og anså dem i etterkant av 1979 som
noe mer ”tannløst og demokratisk”, noe som var grunnen for hans utmeldelse.348
Det er derfor naturlig å anta at Hansen var mer ekstrem enn Blücher og Hoaas. Selv om
Blücher aldri offentlig støttet opp om nazisme, antisemittisme, holocaustbenektelse eller
sentrale figurer som Hitler eller Quisling, fantes det likevel elementer i enkelte av hans
publikasjoner, som kunne antyde at han lå nærmere nazismen enn han selv uttrykte.
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7. Utvikling over tid, 1975-1985
I etterkant at bombeattentat i 1985 mot Ahmadiyya-moskeen i Oslo, meldte Blücher seg ut av
NF, og mente at partiet ikke lenge stod for det samme som han.349 Det er derfor interessant å
se om Blücher gjennomgikk en ideologisk utvikling over tid, sett fra 1975 til 1985.
Demokrati
Der Blüchers holdning til demokratiet kanskje ikke har endret seg stort opp gjennom årene,
har hans holdning til det politiske systemet i Norge gradvis forverret seg.
Som nevnt tidligere, samsvarte Blüchers tolkning av demokrati nærmere Sokrates definisjon
av et demokrati; et pøbelvelde/oklokrati, der staten hadde større statlig makt og kontroll enn
hva man fant i et tradisjonelt demokrati. Han hadde derfor et svært motsetningsfylt syn på
demokratiet.
Selv om Blüchers holdning til demokrati ikke endret seg stort mellom 1975 til -85, hadde
Blücher derimot en drastisk endring i holdning til den norske regjeringen, og norsk styreform.
I 1975 skrev Blücher et innlegg der han forklarte sin misnøye med at NUF hadde blitt
utestengt av Det Norske Studentersamfund (DNS), og spekulerte om ”de røde” hadde overtatt
DNS. Blücher var sikker på at NUFs nazi-rykte var den avgjørende faktoren som førte til
utestengningen, noe som ifølge han, viste korrupsjonen i samfunnet. Videre forklarte han at
”proletariatets demokratiske” diktatur [hadde] slavebundet en tredjedel av menneskeheten”,
og var redd for at DNS sitt vedtak, var et bevis på at denne ”primitive og umenneskelige”
styreformen var på vei til å bli innført i Norge.350
Samme år avgjorde DNS at NUF skulle bli utestengt fra Chateau Neuf, som følge av at de
skapte uro, noe Blücher mente var direkte løgn. For Blücher var dette nok et bevis for at DNS
var oversvømt av kommunister, da de juridisk sett ikke hadde grunnlag for en slik
avgjørelse.351 Blücher mente dette bare ga et innblikk i hva de kunne vente i det norske
samfunnet som helhet, dersom kommunismen skulle fortsette å styre. For før de ante det,
kunne det være ”Stortinget, og ikke Storsalen kampen [dreide] som om”.352
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Året etter videreførte Blücher denne tankegangen, der han forklarte at Norge var på vei mot et
diktatur. Demokratiet var ikke lenger å finne, da han forklarte at det hadde dødd av en
overdose marxisme, som Blücher satt synonymt med datidens regjering;
Arbeiderpartiregjeringen.353 Blücher hadde en holdning som tilsa at demokratiet var borte,
som en direkte konsekvens av selve regjeringspolitikken. Derimot var det ikke tapt, da dette
også betydde at et regjeringsskifte ville endre skalaen og få tilbake balansen i samfunnet.
Dette skulle derimot endre seg, da Blücher litt over ett år etter, i 1977, sa seg kritisk til hele
det politiske systemet i Norge. Blücher hadde møtt nok motgang og begynte nå å diskutere
alternative veier til makten. Selv om han ønsket å gå den lovlige veien, kunne han ikke
garantere at demokratiet ville tildele dem de samme spillereglene, som betydde at de ville bli
nødt til å finne alternative veier.354 Denne holdningen skulle han holde på og videreføre, da
han 4 år senere sluttet som formann, og forklarte hvordan demokratiet hadde sviktet dem.
Blücher mente han var urettferdig behandlet, da verken han eller partiet hadde fått utøvd sine
demokratiske rettigheter, som var nok et bevis på at demokratiet ikke lenger eksisterte i
Norge.355
Dersom man ser Blüchers holdning til styresmakten i Norge gjennom Tore Bjørgos (1995)
nedbrytningsprosess356, kan man tydeliggjøre den endringen han gikk igjennom.
I årene 1975 og 1976, kan man si at Blücher var i en påbegynnende tillitskrise, der han viste
mistillit til datidens regjeringer. I de første årene etter 1977, hadde han opplevd mye motgang
i hans ønskede politiske fremgang, og stilte seg nå svært kritisk til ikke bare regjeringen, men
også resten av det politiske systemet. Dette kan da vise til en legitimitetskonflikt, da han nå
satte spørsmål til regjeringens legitimitet, i form av at han mente hele det politiske systemet
var korrupt. Den siste fasen, legitimitetskrisen, kom en gang etter 1980, da han begynte å
tilskrive alt vondt til regjeringsmakten, spesielt den tilhørende venstresiden, da de, ifølge
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Blücher, ikke var annet enn en forlengelse av marxismen. Dette nådde et høydepunkt da selv
ikke FrP som i datiden ble regnet som høyreekstrem, kunne ses som et alternativ. Dette var
fordi Blücher mente at kun NF var det eneste rette alternativet. Dermed utelukket han ikke
bare alle de eksisterende politiske partiene, men også hele det politiske systemet i Norge, samt
alle menneskene som hadde vært med på å stemt inn disse partiene. Tanken på at kun hans
eget parti var det beste for Norge; at de kunne redde Norge, var ikke bare en tanke som var
ekstrem og revolusjonerende, men som også betydde en ønsket maktkonsentrasjon rundt eget
parti, noe som igjen kunne henvise til en autoritær eller diktatorisk styreform.
Slik sett kunne Bjørgos (1995) nedbrytningsprosess være med på å forklare hvordan Blücher
gikk fra en litt radikal politiker, til å bli en politisk utstøtt revolusjonær.
Blücher gikk fra å se datidens regjeringen i 1975, som korrupt og del av en større
konspirasjon som ønsket å undergrave Norge, til på midten av 80-tallet, å se hele det norske
systemet i forfall, der et diktatur hadde tatt over for demokratiet.
Vold
Selv om Blücher forkastet vold utad, ble det til en viss grad legitimert innad i partiet. NF ble
rask kjent for å ha et voldelig bilde på seg, som følge av flere demonstrasjoner, aksjoner og
vandalisme-hendelser. Dette kunne anses som en gradvis radikalisering av medlemmene
innad i partiet, og som nådde sitt klimaks i 1979, med Petter Kristian Kyvik. Som resultat av
Kyvik-bomben, la Blücher ned partiet. Etter dette bygde de seg gradvis oppover igjen med det
nystiftede partiet Nasjonalt Folkeparti, og nådde et nytt klimaks i 1985 med Ahmadyyabomen. Dette skulle føre til Blüchers utmeldelse av partiet.
Selv om NF fikk det voldelige ryktet, som også skulle gå over på partiets formann, var
Blücher aldri personlig involvert i de faktiske voldshendelsene. Blücher tok offentlig avstand
fra politisk vold, og mente bestemt at man aldri kunne tjene på en slik handling. Likevel kan
det sies at han også (indirekte) oppfordret andre til å begå vold, gjennom sin voldelige
retorikk.
Blücher var flink til å portrettere seg selv og sine medlemmer som stakkarslige ofre i et
system som ønsket å ”undergrave” Norge. Det gjorde at han ofte beskrev andre
samfunnsgrupper som fiendtlige. Blücher mente det derfor var opp til NF å redde Norge fra
truslene i samfunnet, og oppfordret sine medlemmer om å ”gjøre noe”, og på den måten tok til
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vold; retorisk.357 Partiets manglende gjennomslagskraft, forklarte Blücher med at de ikke
lenger levde i et demokrati, og den voldelige retorikken tiltok deretter.
Der han var flink til å tegne flere skremmebilder og fiendebilder av ulike samfunnsgrupper,
eksemplifiserte han ofte nabolandet Sverige som et skrekkeksempel, på hvordan Norge ville
ende opp, dersom man ikke gjorde noe for å stoppe det.358
Retorisk sett, var Blücher svært voldelig de første årene av hans politiske karriere, som dog
endret seg drastisk etter 1979 med Kyvik-bomben, da han ble siktet for ”psykisk
medvirkning”. Han hadde en retorikk som gikk fra å bære fanen høyt med opprop om kamp
og strid, til å uttale at de måtte kjempe for det de stod for på en mest mulig lovlig måte. Med
en slik endring i retorikken, sørget Blücher for å ikke stå verken helt eller delvis ansvarlig for
andres voldshandlinger, nettopp for å slippe en ny tiltale om psykisk medvirkning.
På tross av dette, tok retorikken seg opp igjen, og nådde nye høyder etter han flyttet til
Sverige. På spørsmål om hans voldelige retorikk, forsvarte Blücher at han kun snakket et
språk tilskuerne forstod og var kjent med.359 I hans senere retorikk, var det ikke kun det han
sa, men også hvordan han uttrykte seg ellers, da han ble avbildet med den nå kjente nazihilsenen. Det kan derfor diskuteres om Blücher gradvis ble mer ekstrem opp gjennom årene,
eller om han rett og slett ble mer åpen om sin nazisme.
Englandsoppholdet
Man kan si at Blüchers virkelige vending eller åpenhet mot nynazismen skjedde mens han
oppholdt seg i England, der han kom i kontakt med mer radikale ekstremister, og mer
frittalende (ny)nazister.
I England bodde Blücher blant annet hos familien Hancock, som eide et trykkeri som
produserte og utga en mengde nazistisk materiell, slik som det Holocaust-benektede
tidsskriftet, Holocaust News. Her skal Blücher også ha møtt på Steve Brady, en sentral
skikkelse innen den nazistiske organisasjonen World Union of National Socialists (WUNS),
som drev med reisevirksomhet for å samle kontakter til organisasjonen. Det sies derimot at
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Blücher skal ha overtatt Bradys jobb innen WUNS mens hans var oppholdt i England. I alle
fall til oppholdstillatelsen hans gikk ut i 1983.360
Et mangeårig medlem av NF skal ha forklart at Englandsoppholdet til Blücher skal ha satt
spor. Ifølge han, hadde Blücher mistet sine illusjoner om at det var mulig å samle alle i ett
høyreradikalt parti, da han hadde møtt på mange som hadde prøvd det samme, men mislykket,
i blant annet England, Frankrike, Tyskland og Belgia. Videre mente denne personen at
Blücher førte da en hardere linje, at han hadde lært av de som feilet, og at han deretter ville
føre en helt annen rolle enn tidligere.361
Norsk nynazisme vs. Svensk nynazisme
Som vi nevnte innledningsvis til nynazisme-kapittelet, var Norge langt mer preget av den
historiske nasjonalsosialismen enn Sverige. Dette var fordi Norge under andre verdenskrig
kjempet mot nazistene, ble okkupert av Tyskland og hadde et landssvikoppgjør i etterkant av
krigen der norske nazister ble dømt. Sverige, som holdt seg nøytral under krigen, hadde
følgelig heller ikke noe landssvikoppgjør. Dette preger også de norske nynazistene til forskjell
fra de svenske. Stigmaet mot nazismen ble såpass sterk, at norske nazister i etterkrigstiden
hadde en langt mer moderat og forsiktig rolle enn sine meningsfeller i Sverige. Videre var det
langt færre som sluttet seg betingelsesløst til nazismen i Norge, mens i Sverige, som ikke
hadde like stor historisk belastning, gjorde at det var enklere å organisere seg som nazist
her.362 Dette kan i tillegg være med på å forklare hvorfor flere norske nynazister valgte å
flytte til Sverige, noe også Blücher gjorde.
Sverige
Etter at oppholdstillatelsen i England gikk ut, flyttet Blücher deretter til Sverige, hvor den
videre ideologiske utviklingen fortsatte. Her begynte han også å opptre langt mer
revolusjonær enn tidligere, der han i én og samme artikkel fra 1983, gikk fra å omtale seg selv
og sine meningsfeller i NF som nasjonalister til nasjonalrevolusjonære.363
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I Sverige opptrådte Blücher noe annerledes enn han tidligere hadde gjort i Norge. Her
arbeidet han langt mer åpnet og søkte kontakter i langt farligere grupper og miljøer. Ifølge
Bangsund (1984), skal Blücher sammen med tidligere kampfelle Tor Petter Hadland, også ha
spredd skrifter om krigen der slagordet ”løgnen om de seks millioner” preget trykksakene.364
Dette kunne videre ses som en motsetning til hvordan Blücher tidligere valgte å fremstå.
I Sverige, opprettet Blücher blant annet et tidsskrift med navnet Nordic Order. Dette
tidsskriftet hadde som hensikt å forene alle nasjonalistene i Norden. I første utgave av
tidsskriftet fra 1984, så man fremdeles tilknytningen han hadde til NF, da han solgte
Odelsrunen og NFs merke som smykke-tilbehør. Her så man også at Blücher tok en annen
retning enn før, da han gjennom tidsskriftet averterte for SS-postere, svastika-merker og
videoer av Førermarsjer og paraden i forbindelse med Hitlers 50-års dag.365 Han sympatiserte
også med Rudolf Hess, som han mente burde frikjennes for sine forbrytelser, der han mente
Hess kun kjempet mot kommunistiske og kapitalistiske krefter som truet verden.366 Blücher
var derfor langt mer åpen om sine ekstreme ideologiske holdninger, og fremstod mer åpent
som nynazist. Dette var en kontrast fra tidligere år.
Når det er sagt, innrømmet aldri Blücher at han var nynazist, og frem til et av hans siste
intervjuer, uttalte han tydelig at han ikke oppfattet seg som nazist, men som ”nasjonal
revolusjonær”.367
Blüchers utmeldelse av NF
Med tanke på Blücher tidligere diskuterte taktiske tilbakeholdenhet og hans større åpenhet om
nazismen etter han flyttet ut av Norge, kan man si at det dermed ikke var snakk om noen
ideologisk utvikling som førte til hans utmeldelse. Det kan derfor diskuteres om NF var den
som endret seg.
Etter Blücher forlot formannskapet, fikk NF en ny leder som trolig ikke hadde de samme
kvalitetene som Blücher, og dermed førte partiet i andre retninger. Da Blücher alltid fokuserte
på å føre en seriøs politikk som hadde mål om å komme på Stortinget, gjorde at han hele tiden
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måtte holde orden på organisasjonen og medlemmene for å unngå og sette NF i et dårlig lys.
Etter Blücher forlot førerposisjonen, var det trolig ingen som var like ideologisk og politisk
engasjerte som Blücher, og klarte å holde tømmene på en like god og kontrollert måte, noe
som trolig førte til at partiet tiltrakk mennesker som ikke hadde tilhørighet her, og igjen førte
til at partiet gikk ut av kontroll. Det kan derfor tenkes at Blücher ikke ville støtte opp et parti
som førte en mer radikal og illegitim voldelig linje, og som trolig hadde glemt deres nasjonale
målbevissthet. Hans videre støtte for et slikt parti ville da ha ført til en større radikalisering
rundt han selv.
På dette tidspunktet bodde Blücher i Sverige, og hadde da en viss avstand fra NF, i tillegg til
at han i Sverige begynte å gå inn i andre grupper/organisasjoner, som gjorde at han dermed
ikke ville prioriteres NF lenger. Dette er kun spekulasjoner.
Uansett er det interessant at avisen Nasjonalisten ble oppløst i 1985, like etter Blücher meldte
seg ut av NF. Selv om NF fortsatte som organisasjon etter Blücher meldte seg ut, fikk de aldri
like høy oppslutning som før 1985. Partiet ble omsider lagt ned i 1991, etter flere år uten stor
oppslutning, nedskalerende medlemstall og ingen fremgang i deres nasjonale bevegelse. Det
kan derfor diskuteres om NF trengte Blücher like mye som Blücher trengte NF. Der Blüchers
politiske karriere høynet da han var ledende formann for partiet, gjorde også partiet sine beste
år, trolig på grunn av Blüchers lederskap. Selv om NF kunne betraktes som et høydepunkt for
Blüchers politiske karriere, kan dette også ses som hans politiske undergang; like mye som
Blüchers utmeldelse kunne regnes som NFs.
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8. Avslutning og konklusjon
8.1 Konklusjon
Oppgavens hovedproblemstilling søkte svar på hvordan Erik Blücher forholdt seg til
demokrati og vold, og på hvilken måte han kan anses som nynazist. Dette er en todelt
problemstilling som først søkte å kartlegge Blüchers ideologi, før ideologien videre skulle ses
i lys av nynazistiske kjerneelementer.
Blücher oppfattet samtidens demokrati som et ”skinn-demokrati”, og mente at samfunnet var i
forfall mot det han mente truet samfunnet: marxismens internasjonalistiske diktatur. Dette
hadde sin bakgrunn i at han mente at både han og NF hadde blitt fratatt deres demokratiske
rettigheter, slik som ytringsfriheten og organisasjonsfriheten. Her refererte han til NFs søknad
om partidannelse som aldri ble godkjent, og at man ikke kunne ytre det man ønsket dersom
det for eksempel krenket eller diskriminerte andre. Det skal også sies at Blücher viste liten
toleranse overfor andres meninger, spesielt sine motstandere, som for eksempel ”de røde” i
AKP(m-l).
Blüchers ideelle demokrati skulle være et sterkt, autoritativt folkestyre der de mest
kvalifiserte styrte. Han ønsket å avsette partiene på Stortinget, samtidig som han ønsket å få
sitt eget parti inn. Det kan derfor tolkes som at han mente at de mest kvalifiserte fantes i NF.
Her mente Blücher at den beste (og eneste) veien til makten, var på lovlig, demokratisk måte.
Dette kan tolkes slik at Blücher ønsket å bruke det demokratiske systemet til sin fordel, for
deretter å avskaffe det samme systemet.
Videre mente han at gjennomføringen av et norsk nasjonalistisk alternativ, krevde at
regjeringen hadde stor nok maktkonsentrasjon, slik at de ville være i stand til å gjennomføre
sin politikk. Slik partiprogrammet til NF også viste, ønsket de at regjeringen skulle ha kontroll
over bankene, næringslivet, massemedia og det sosiale liv til folk flest. En slik
maktkonsentrasjon ville ført til at folket mistet enkelte av sine rettigheter, men siden han
samtidig ønsket å innføre en total ytringsfrihet, kunne dette ideelle styringssystemet tolkes
som et autoritært diktatur.
Det er videre motstridende hvordan han utad uttalte at han ønsket å fremme demokratiet,
samtidig som han selv opptrådte udemokratisk. Dette med eksempel fra 1977, da han
oppfordret sine meningsfeller om å boikotte valget, og ikke bruke stemmeretten sin, fordi han
ikke så seg enig i noen av partiene som allerede var på Stortinget.
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Blücher anså rettssystemet som en viktig institusjon som skulle sørge for at folket fikk de
demokratiske rettighetene de hadde krav på. Derimot mente han at Norges rettssystem hadde
feil og mangler, siden flere NFere hadde blitt dømt for sine rasistiske ytringer. Denne
skepsisen rundt rettssystemet kom videre frem under ”justismordet” på Espen Lund, da Lund
ble dømt til 18 års fengsel for medvirkning, uten tilstrekkelige bevis ifølge Blücher. Han
mente derfor at de manglende bevisene måtte skape tvil i saken, og at Lund måtte frikjennes.
Likevel så Blücher for seg et rettssystem som praktiserte strengere straffer, samtidig som det
ikke skulle være mulig å bli straffet for å ha utøvd sin ytringsfrihet, uansett hva slags ytringer
det var snakk om. Trolig hadde Blücher ønsket å fjerne rasismeparagrafen, og innføre en total
ytringsfrihet, noe som kunne vise at Blücher ikke støttet menneskers rett om å bli vernet mot
diskriminering, som igjen kunne vise at han var imot menneskerettighetene.
Blücher anså seg selv som en nasjonalist, der hans politikk var rettet mot å sikre rettighetene
til nordmenn i Norge, samtidig som han arbeidet for å samle de nordiske landene i en nordisk
nøytralitets- og forsvarsallianse. Et paradoks var at han søkte nordiske og andre internasjonale
kontakter samtidig som han var imot internasjonalismen.
Han hadde også en sterk rasebiologisk overbevisning som mente at kun etnisk norske/hvite
passet sammen med andre av samme rase, som igjen gjorde at han var imot raseblanding, og
innvandring som kunne føre til raseblanding. Han opprettholdt derfor en sterk antiinnvandringsfront og var svært åpen om sin rasisme. Blücher mente at den hvite rasen var
skapere av de fremste sivilisasjoner, noe som betydde at dens utryddelse ville ført til
sivilisasjonens undergang. Han mente derfor at sin egen og NFs rasisme var noe positivt, som
skulle sørge for det norske folks og den hvite rasens overlevelse.
Blücher hadde en visjon om å danne et biologisk renset samfunn bestående av nordiske folk,
kultur og rase, og mente at sitt idealsamfunn bare kunne realiseres gjennom en biologisk
revolusjon, som krevde en total omveltning av samfunnet. Her mente han at man måtte rive
ned for å bygge opp, et kriterium Hitler også hadde for sitt Tredje Rike.368 Her kan det
dermed spekuleres om vold var et virkemiddel.
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Siden Blücher hadde et mål om å komme på Stortinget, kunne han aldri åpent støtte vold, på
grunn av dens illegitime status. Det betydde at han aldri kunne ta del i de faktiske
voldshandlingene selv. Blücher, som mente at samfunnet var i forfall, oppfordret ofte sine
meningsfeller om å ”gjøre noe”. Dette kunne da tolkes som et opprop for andre til å ta de
drastiske tiltakene som trengtes– trolig også med bruk av voldelige midler. Det kan derfor
tolkes som at Blücher sanksjonerte vold, så lenge han slapp å utføre ulovligheten selv, og
dersom det ga fremgang i deres nasjonale bevegelse. Dette var noe han aldri uttalte eller
innrømmet offentlig, der han heller uttalte at han forkastet all voldelig handling. Blücher
handlet i tråd med dette, da han i etterkant av Kyvik-bomben, la ned Norsk Front for å vise en
sterk motreaksjon til Kyviks handlinger. Samtidig ble også Blüchers retorikk et tema, da han
ble tiltalt for å psykisk medvirke til Kyviks handlinger. Til tross for at tiltalen om psykisk
medvirkning ble frafalt, skulle dette prege Blüchers videre politiske virksomhet, da han aldri
ble formelt renvasket for mistanken.
I sammenligningen mellom NF og NS, viste det seg at NF hadde de samme grunnleggende
tankene som NS, der begge oppfattet seg som nasjonalister, og var imot marxisme,
kapitalisme, liberalisme, materialisme og internasjonalisme. Videre var det likhetstrekk
mellom NFs og NS’ symbolbruk, da de begge brukte nordiske runer for å vise fellesskap,
samhold og solidaritet, i tillegg for å markere sin ideologiske tilhørighet. Derimot der NS
brukte Olavskorset, var NFs mest kjente symbol odelsrunen, samt livsrunen.
Siden sammenligningen viste at begge partiene frontet en lignende ideologi, i tillegg til at
Norsk Front også var navnet på en gruppering innen NS, ble det derfor spekulert om Norsk
Front anno 1975 kunne regnes som en arving av Norsk Front anno 1940-41.
Dette leder opp til andre del av problemstillingen: på hvilken måte kan Blücher anses som
nynazist?
Først og fremst, har oppgaven allerede vist hvordan Blücher kunne anses som rasist, der hans
rasisme i stor grad var bygget på rasebiologien. Det var også her hans nasjonalisme svingte
mot nazistiske tendenser. Da han som nasjonalist, ønsket å fremme det norske folk og dens
interesser, hadde han også en såpass sterk rasebiologisk overbevisning, der han fryktet at den
hvite rasen måtte beskyttes mot fremmed innflytelse og korrupsjon i form av raseblanding.
Dette gjorde at han trolig satte rasebiologien på et høyre plan enn hans nasjonalisme, og der
han i større grad ønsket å gardere den hvite rasen mer enn det norske folk. Det gjorde igjen at

105

han ikke bare var rasist, men at denne rasismen overgikk hans ønske om å verne det norske
folk, til å fokusere på den hvite rasen som en overordnet gruppe.
For å forklare dette med annen terminologi, hadde Blücher trolig en etnisk nasjonsforklaring,
med en kulturell og følelsesmessig nasjonalisme. Dette var komponenter som fokuserte i
størst grad på nasjonale fellestrekk til et folk, der han også hadde et fokus på det som gjaldt
avstamning. Dette var noe som også var kjent innen nazistisk ideologi.
Der Blücher uttalte at historien rundt 2. Verdenskrig fremdeles burde forskers videre på,
kunne dette henvise til hva nynazistene ønsket å kalle ”historisk revisjonisme”. Her ytret han
at de Allierte med Churchill i spissen, var de virkelige ansvarlige for den tyske okkupasjonen
av Norge, siden de angivelig ønsket å føre krigen over på nøytral grunn, og mot Norge.
Dersom dette var tilfellet, måtte Quisling fraskrives sin forbrytelse om landsforræderi, noe
som kunne vise at Blücher var, til dels, en Quisling-sympatisør.
I spørsmål om han ønsket å innrømme at jødene ble systematisk gasset med mål om
masseutryddelse, ønsket ikke Blücher å svare på spørsmålet før denne delen av historien
hadde blitt videre forsket på. Dette viste ikke bare tilbake til hans ”historiske revisjonisme”,
men tydet på at han kunne regnes, iallfall delvis, som holocaustbenekter, som igjen kunne
antyde at han var delvis antisemitt.
Et annet kjent kjennetegn innen nynazismen, er teorien om ZOG. Også her skulle Blücher
vise sin interesse, der han anså sionismen som en verdensomfattende trussel som måtte
bekjempes, noe som igjen kunne antyde at han var delvis antisemitt. Det skal derimot sies at
Blücher ikke uttalte seg om ZOG eller sionismen før på slutten av 70-tallet, så det kan derfor
stilles spørsmål om Blücher ble konvertert i senere tid, eller om dette var holdninger han alltid
hadde hatt.
Sammenligningen med Hoaas og Hansen skulle videre hjelpe til å plassere Blücher innen den
nynazistiske ideologien.
Der både Blücher og Hoaas var uttalte nasjonalister, var Hansen en selverklært
nasjonalsosialist som sa at han jobbet for det samme som nasjonalsosialistene i HitlerTyskland, i sterk motsetning til Blücher, som ønsket å holde Hitler og stempelet som nazisme
langt unna organisasjonen sin.
Der Blücher anså kommunismen/marxismen som en stor trussel for samfunnet, mente Hoaas
at kapitalismen var en trussel som ødela menneskets fremgang og som rev menneskene fra
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sine naturlige blodssamfunn. Hansen mente at samfunnet var truet av seierherrenes
løgnpropaganda, som var med på å indoktrinere ungdommen til å si ifra seg deres
nasjonalfølelse. Hva alle hadde til felles var deres tro på at samfunnet lå an til forfall, og var
noe de mente de hadde løsningen på.
Der Blücher og Hoaas fremmet en nasjonalistisk politikk, søkte Hansen å innføre et
nasjonalsosialistisk samfunn som var bygget på tradisjonelle verdier. Han mente at nasjonen
skulle betraktes som en enhet, der alle hadde en nødvendig del i samfunnet. Hansen likte å se
på sin politiske ideologi som en videreføring av Quislings ord og vilje, og ønsket å holde på
ideologien slik at Quisling ikke døde forgjeves.
Både Hoaas og Hansen var åpne om deres holocaustbenektelse og ”historiske revisjonisme”,
og mente at historien om 2. Verdenskrig måtte forskes videre på. Hansen og Hoaas hyllet
både Hitler og Quisling, noe det kun ble spekulert i om Blücher gjorde. Dette ble dog aldri
bekreftet, noe som kunne tenkes som en taktisk tilbakeholdenhet.
Selv om Blücher aldri offentlig støttet opp om nazisme, antisemittisme, holocaustbenektelse
eller sentrale aktører som Hitler eller Quisling, fantes det likevel elementer i enkelte av hans
publikasjoner, som kunne antyde at han lå nærmere nazismen enn han selv uttrykte, slik det
også ble fremstilt i nynazisme-kapittelet.
Både Hansen og Hoaas var mer åpen om sin nazistiske tilhørighet enn Blücher, men Hansens
ideologi ble ansett som mer ytterliggående høyreekstremistisk enn Blücher og Hoaas. Hansen
valgte å videreføre NS’ lære og Quislings ord, der hans NNSB, til en viss grad, tok inn
elementer fra den tradisjonelle nasjonalsosialismen NS stod ved, etter okkupasjonen av
Norge. Hoaas hadde en mer ”naturlig” overbevisning, med en tydelig ”tilbake til naturen”romantikk, der hans prioritering lå i rasebiologien, med spesiell tyngde på det ”naturlige”,
med et ønske om å ta samfunnet tilbake til dens originale blodssamfunn.
I motsetning til Hoaas og Hansen, var Blücher politisk orientert og grundig politisk informert,
da hans primære mål var å komme på Stortinget for å kunne gjøre de endringene han mente at
samfunnet trengte. Dette var et mål som var av mindre betydning for Hansen, grunnet hans
ønske om å bevare og videreføre nasjonalsosialismen til Norge kom i bedre tider. Hansen
kunne derfor tolkes som mindre revolusjonær enn Blücher, men likevel regnes som mer
voldelig og militant, der hans primære oppgave var å holde på den nasjonalsosialistiske
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ideologien, uansett motstand. Blücher, sammenlignet med Hoaas og Hansen, kunne derfor
plasseres på den mer moderate siden av nynazismen.
Oppgavens andre problemstilling tok opp Blüchers ideologiske utvikling over tid, der den
viste at hans forståelse av demokrati ikke hadde endret seg stort, men heller var en utvikling i
hvordan han anså datidens samfunn. Han gikk fra en oppfatning om et samfunn i forfall til et
samfunn som var helt korrupt. Når det gjaldt vold, har Blücher aldri vært særlig voldelig, men
brukte heller sine meningsfeller som brikker, og oppfordret dem til aktivitet gjennom sin
retoriske kraft. Dette modererte seg i etterkant av Kyvik-bomben, for senere å ta seg opp
igjen, etter flere år med organisasjonsnekt og ”hull” i ytringsfriheten. Likevel representerte
ikke dette en ideologisk utvikling, men snarere en endring i hvordan han valgte å formidle seg
utad.
Den virkelige ideologiske utviklingen man kunne se, var hans tilsynelatende tilnærming mot
nazismen, etter han flyttet ut av Norge. I England kom Blücher i kontakt med langt mer
radikale mennesker enn det han tidligere hadde gjort i Norge. Etter han flyttet til Sverige og
var utenfor det norske søkelyset, fikk han trolig jobbe friere, der han blant annet omfavnet
hakekors og nazi-hilsenen. Derimot kunne Blüchers plutselige tilnærming til, og større
omfavnelse av nazismen, heller tolkes som en endring i åpenhet enn en ideologisk utvikling.
Med andre ord betydde dette at han ikke gjennomgikk en endring i ideologiske holdninger,
men heller at endringen var symbolisert ved en større åpenhet om radikale temaer og
ideologiske holdninger som han alltid hadde hatt. Dette var noe som videre kunne bevise at
han brukte en form for taktisk tilbakeholdenhet mens han var i Norge, både for best mulig å
unngå en sterk radikalisering rundt egen person, og for å legitimere seg selv, da han ønsket å
komme inn på Stortinget.
For å kunne innføre et nytt norsk nasjonalt parti, måtte Blücher sørge for at budskapet var noe
han fikk oppslutning for. Det kan derfor tenkes at han, i den sammenheng, var taktisk i sin
uttrykksform for å tilpasse sin nasjonale bevegelse til det norske samfunnet. Slik som
kapittelet om taktisk tilbakeholdenhet viste, holdt Blücher deler av sin ideologi skjult av
taktiske årsaker. For eksempel fortalte han utad at han ønsket et demokrati og ville kjempe for
å forsvare det, mens innad fortalte han at han ønsket å danne en ny samfunnsorden som ville
fjerne Norges styringssystem.

108

Videre hadde han en svært gjennomgående taktisk tilbakeholdenhet på alt som kunne
assosieres med nazismen, i tillegg til at han offentlig tok avstand fra ideologien.
På tross av dette, ble datidens svar på den norske nynazismen i stor grad sentrert rundt
Blücher og hans NF. Dette var grunnet partiets egne publikasjoner hvor Blücher satte
søkelyset på temaer som rasens biologiske renhet/rasisme og ”historisk revisjonisme” med
elementer av holocaustbenektelse, i tillegg til konspirasjonsteoretisk tekning rundt ZOG, med
den tilknyttede trusselen i sionismens jødiske verdenssammensvergelse. I motsetning til den
tradisjonelle nazismen, var ikke antisemittisme et stort spørsmål, da trusselen heller lå i
innvandringen, og der NF fremmet en sterk anti-innvandringsfront. Blüchers rasisme og NFs
innvandringspolitikk, eller bedre sagt innvandringsstopp, var trolig med på å fostre opp et
rasefiendtlig miljø innad i NF, som mest sannsynlig førte til at flere undertrykket,
diskriminerte og tidvis brukte vold mot fremmede.
Ved å bruke virkemidler som å utpeke folkefiender som innvandrerne og ”de røde”, samt
spille på fremmedfrykt og bruke terminologi som ”oss” og ”dem”, styrket han fellesskapet og
la til rette for legitimering av egen vold mot disse utpekte samfunnsproblemene.
Til forskjell fra andre aktører fra samme miljø, fremstod Blücher som en velinformert og
velartikulert talsmann for NF, der han brukte pressen og PR stunt til å skape debatt om
aktuelle samfunnsproblemer og det han anså som samfunnstrusler, slik som
globaliseringsforsøk med økende innvandring. Videre var han også flink til å tipse pressen om
aksjoner, og fikk satt fokus på sine kjernesaker. Mottakelsen ble derimot minimal, der han
kun nådde frem til de mest høyreekstreme, og aldri klarte å få med seg flertallet av det norske
folk, som var det underliggende motivet for å komme inn på Stortinget.
Blücher var svært politisk orientert, og i motsetning til andre nynazistiske aktører, brukte han
den politiske arenaen for å fremstille NF som et seriøst parti, slik at det kunne legitimeres i
samfunnet. På en slik måte, kan det tolkes som at Blücher var med på å forme den norske
nynazismen i en mer politisk retning. Her skulle nynazismen også la seg prege av Blüchers
eksempel om å bruke samfunnets spilleregler for eget formål, på mest mulig lovlig måte. For
eksempel var Blücher flink til å sende søknader til politiet i forkant av planlagte
demonstrasjoner. Nynazismen var videre en ideologi som spilte på det nasjonale, men som
samtidig fremmet noe helt nytt og revolusjonært, der hensikten var å få igjennom bevegelsens
kjernepunkter, med mål om å omvelte og forme samfunnet til noe bedre.
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På tross av sine forsøk med å kalle sin egen og NFs politiske ideologi en nasjonalisme, og
bruke kjente politiske virkemidler, klarte Blücher aldri å overbevise folket om at hans
ideologi var noe annet enn nazistisk, og hans mål om å komme inn på Stortinget ble aldri en
realitet.

8.2 Videre forskning
Norsk nynazisme er et emne som fremdeles ikke er ferdig utforsket, og det tenkes at temaet
vil bli mer aktuelt fremover, da vi allerede ser en fortsatt fremvekst av nynazistiske miljøer
verden over. Frem til nå, har man hørt fra Jean Marie Pen, som på slutten av 80-tallet uttalte
at Holocaust bare var ”en detalj i andre verdenskrigs historie”; eller i senere tid fra Anders
Behring Breivik (nå: Fjotolf Hansen), som i 2012 drepte 69 personer for sine høyreekstreme,
Islamofobiske og nynazistiske holdninger.369
Siden demokratiet er såpass sterkt rotfestet i Europa, vil en gjentakelse av Hitler-riket med
stats-autorisert rasisme være svært utenkelig, i tillegg til at et nazi-stempel ville gjort det
uakseptabelt for allmennheten, og videre ødelagt deres mulighet for å vinne
masseoppslutning.370
Historie er ment til å huske hvor vi kom fra, lære av tidligere feil, og gjøre fremskritt; ikke til
å bli glemt, gå tilbake i tid og gjøre samme feil om igjen. Nasjonalisme og patriotisme er
positive elementer for ethvert samlet folk, så lenge det ikke drar ut til det ekstreme og ønsker
å ødelegge fremgangen vi har gjort. Ekstremisme passer ikke inn i dagens globaliserte verden,
og fascisme/nazisme er noe man ikke har råd til å ha i et samfunn.
Nynazisme er og vil bli et aktuelt tema, og trolig vil få mer oppmerksomhet fra historikere og
andre forskere i fremtiden. Det er et tema som på langt nær er ferdig utforsket, og det vil blir
interessant å se i hvilken retning den videre forskningen vil gå i fremtiden.
Da denne oppgaven kan regnes som et bidrag for å forstå sentrale norske nynazister, er det
likevel mye denne oppgaven ikke har omfattet. Her nevnes for eksempel Blüchers politiske
virksomhet i Sverige etter 1985. Andre alternative masteroppgaver kan være: Blücher og
ungdommen – hans rekruttering av unge, og hans forhold til Skinheads, eller Blüchers syn på
massemedia som samfunns- og kulturspreder, da han anså demokratiet som et mediekrati.
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